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RESUMO 

A temática sobre a melhoria da qualidade do ensino das escolas é algo que se 
discute há muito tempo. A reflexão acerca da gestão escolar relativa ao processo de 
formação do profissional da educação e a contribuição da gestão é o objetivo desse 
estudo. Como instrumental de investigação esse estudo utiliza por metodologia à 
pesquisa bibliográfica de caráter qualitativa desenvolvida a partir de material já 
elaborado para o levantamento de dados. A análise bibliográfica apresentada 
reconhece a gestão escolar, na pessoa do coordenador pedagógico o mais influente 
e intimo dos processos da escola, e sendo a escola o lócus da formação docente a 
gestão escolar será, essencialmente, necessária para o desenvolvimento do 
docente.  As reflexões sobre gestão e sobre formação docente faz-se concluir que a 
gestão escolar conduz o desenvolvimento pedagógico no processo ensino 
aprendizagem visando melhorar o desenvolvimento profissional, técnico e pessoal 
do docente e consequentemente obter resultados satisfatórios na qualidade do 
ensino e no desenvolvimento da instituição. 

Palavras-chave: Reflexões. Gestão Escolar.  Formação. Docente. 

 

ABSTRACT  

The issue of improving the quality of school education has been discussed for a long 
time. The purpose of this study is to reflect on school management related to the 
education professional's training process and the contribution of management. As a 
research tool, this study uses a qualitative bibliographical research methodology 
developed from material already prepared for the data collection. The bibliographic 
analysis presented in this study recognizes school management as the most 
influential and intimate pedagogical guide in school processes, and since school is 
the locus of teacher education, school management will be essentially necessary for 
teacher development. The reflections on management and teacher training make it 
possible to conclude that the school management leads the pedagogical 
development in the learning teaching process aiming to improve the teacher's 
pedagogical, technical and personal development and consequently to obtain 
satisfactory results in the quality of teaching and in the development of the institution. 
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INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas os movimentos no campo da educação culminaram na 
transformação da gestão escolar oferecendo aos gestores concepções 
democráticas, participativas e descentralizadas.  

A gestão escolar democrática é a concepção gestora que demostra 
capacidade de satisfazer as propostas sociais e pedagógicas da escola, além de 
oferecer ao educador espaço de autonomia e um lócus para continuar seu processo 
formador conectando a formação inicial com a prática docente. 

Nesse estudo busca-se refletir sobre gestão escolar, suas concepções, 
definições e interferências no desenvolvimento escolar. Além, de relacionar a gestão 
escolar com a formação de professores.   

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei n° 9.394 de 
1996), em constitucional obediência ao artigo 206, V, da Carta Magna determina a 
valorização dos profissionais da educação, assegura na lei o reconhecimento do 
aprimoramento profissional do educador como parte de seu desenvolvimento.  

Seguindo as diretrizes da LDB a gestão escolar democrática propõe 
perspectivas de gestão educacional onde predomine o trabalho em equipe e a 
construção de conhecimento pedagógico a partir da atividade discursiva, capazes de 
proporcionar a efetivação de projetos pedagógicos próximos da realidade escolar e 
executar a formação continuada dos docentes. 

Como instrumental de investigação esse estudo utiliza por metodologia à 
pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo, que segundo Gil (1991) é aquela 
desenvolvida a partir de material já elaborado para o levantamento de dados, 
motivando novas reflexões e enfoques de compreensão. 

 A análise bibliográfica desenvolvida sobre as obra de pedagogistas 
renomados, como Luck, Vasconcellos, Libâneo, Santiago, e as disposições legais 
encadeiam no entendimento de que não há como desassociar o desenvolvimento da 
escola da formação continuada dos professores. Assim, a gestão escolar será 
essencial à formação do docente ao recepcionar as demandas de todos os atores da 
comunidade escolar, obedecendo às diretrizes educacionais e direcionadas aos 
objetivos da escola. 

 

COMPREENDENDO A GESTÃO ESCOLAR 

 A gestão educacional corresponde à área de atuação responsável por 
estabelecer o direcionamento e a mobilização capazes de sustentar e dinamizar as 
instituições de ensino para a realização de ações conjuntas, associadas e 
articuladas, para o desenvolvimento do ensino e seus resultados. (LUCK, 2006, 
p.25) 

 “O conceito de Gestão Escolar, relativamente recente, é de extrema 
importância para que se tenha uma escola que atenda às atuais exigências da vida 
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social: formar cidadãos e oferecer, ainda, a possibilidade de apreensão de 
competências e habilidades necessárias e facilitadoras da inserção social.”. (DOS 
SANTOS, 2006, p.130). Surge dos movimentos sociais que antecederão a 
redemocratização após o regime militar, trazendo conceitos de autogestão, trabalho 
coletivo e democracia participativa contrapondo-se ao modelo autoritário e 
burocrático do regime militar.  

Para Libâneo (2003) gestão é, pois, a atividade pelo qual são mobilizados 
meios e procedimentos para atingir os objetivos da organização, envolvendo, 
basicamente, os aspectos gerenciais e técnico-administrativos. Distingue-se da 
gestão empresarial pela finalidade do ambiente educativo, de coordenar ações 
pedagógicas para construção do conhecimento. 

Longe de possuir a lógica da empresa, a organização escolar compreendida 
dialeticamente não se fundamenta na racionalidade funcional, na hierarquia, 
na objetividade, na impessoalidade, cujo objetivo é a exploração do trabalho 
alienado. Sem desconsiderar suas características reprodutoras, a escola, 
contraditoriamente, pode buscar conhecimento através da relação sujeito-
objeto, entendida como processo personalizado, que se dá entre homens 
independentes, em que se busca a transformação (ZUNG, 1984, p. 46). 

 

 Como premissa, o gestor precisa ter experiência e saberes referentes aos 
processos de ensino-aprendizagem, considerando que atuará para subsidiar meios 
para facilitar à atividade educacional. Segundo Ferreira & Aguiar (2000) gestão se 
constitui de princípios e práticas decorrente que afirmam ou desafirmam os 
princípios que as geram. Estes princípios, entretanto não são intrínsecos à gestão 
como a concebia a administração clássica, mas são princípios sociais, visto que a 
gestão da educação se destina à promoção humana”.  

 Desse modo, a administração manifesta-se além das atividades técnicas e 
burocráticas. A gestão educacional, considerando o dinamismo social necessita 
ultrapassar esta concepção de gestão como mera administração escolar. 

Percebemos que o conceito de gestão escolar ultrapassa o de 
administração por ser este mais dinâmico, participativo e por abranger uma 
série de concepções não abarcadas por este outro [o conceito de 
administração], podendo-se citar a democratização do processo de 
construção social da escola e realização de seu trabalho, mediante a 
organização de seu projeto político-pedagógico, o compartilhamento do 
poder realizado pela tomada de decisões de forma coletiva, a compreensão 
da questão dinâmica e conflitiva e contraditória das relações interpessoais 
da organização, o entendimento dessa organização como uma entidade 
viva e dinâmica, demandando uma atuação especial da liderança e 
articulação, a compreensão de que a mudança de processos educacionais 
envolve mudanças nas relações sociais praticadas na escola e nos 
sistemas de ensino. (LUCK, 2000, p. 16)  

 

 Ainda para Luck Gestão educacional corresponde à (2006, p. 35): 

Gestão educacional corresponde ao processo de gerir a dinâmica do 
sistema de ensino como um todo e de coordenação das escolas em 
específico, afinado com as diretrizes e políticas educacionais públicas, para 
implementação das políticas educacionais e projetos pedagógicos das 
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escolas, compromissado com os princípios da democracia e com métodos 
que organizem e criem condições para um ambiente educacional autônomo 
(soluções próprias , no âmbito de sua competências) de participação e 
compartilhamento (tomada conjunta de decisões e efetivação de 
resultados), autocontrole (acompanhamento e avaliação com retorno de 
informações) e transparência (demonstração pública de seus processos e 
resultados) (LUCK, 2006, p. 35).   

 É uma ampliação da administração da escola abrangendo ações articuladas, 
dinâmicas e participativas. Ainda Luck (2006) diz que, a adoção do termo gestão na 
legislação e nas organizações escolares, ocorre principalmente a adoção de 
princípios e valores mais democráticos no ambiente escolar, que geram maior 
abertura à participação da comunidade escolar que contempla: corpo docente, 
gestores, funcionários, alunos, famílias e comunidade civil.  

 Libâneo (2007) apresenta três concepções de gestão: a autogestionária, a 
interpretativa e a democrático- participativa. A concepção autogestionária baseia-se 
na responsabilidade coletiva, na ausência de direção centralizada e na acentuação 
da participação direta e por igual de todos os membros da instituição. A concepção 
interpretativa considera como elemento prioritário na análise os processos de 
organização e gestão dos significados subjetivos, as intenções e a interação das 
pessoas. E a concepção democrático-participativa que se baseia na relação 
orgânica entre a direção e a participação dos membros da equipe. Acentua-se a 
importância da busca de objetivos comuns assumidos por todos e defende uma 
forma coletiva de tomada de decisões (LIBÂNEO, 2007, p.325).   

 Vale ressaltar que, na gestão escolar, os processos primam por ações 
contínuas, que alcancem as dimensões técnicas e políticas. Dentre as concepções 
apresentadas por Libâneo (2007) a gestão educacional democrática, destaca-se por 
fomentar a igualdade, liberdade, transparência, comprometimento e participação.  

 Em Luck (2001), encontramos que o conceito de gestão já carrega a ideia de 
participação, o trabalho será desenvolvido de forma compartilhada, na troca de 
experiências e na tomada de decisões de forma conjunta. Consolidando que a 
gestão democrática participativa é a concepção gestora que melhor administra a 
escola em sua proposta educadora e social. 

 

O gestor escolar tem de se conscientizar de que ele, sozinho, não pode 
administrar todos os problemas da escola. O caminho é a descentralização, 
isto é, o compartilhamento de responsabilidades com alunos, pais, 
professores e funcionários. O que se chama de gestão democrática onde 
todos os atores envolvidos no processo participam das decisões. Uma vez 
tomada, trata-se as decisões coletivamente, participativamente, é preciso 
pô-las em práticas. Para isso, a escola deve estar bem coordenada e 
administrada. Não se que dizer com isso que o sucesso da escola reside 
unicamente na pessoa do gestor ou em uma estrutura administrativa 
autocrática na qual ele centraliza todas as decisões. Ao contrário, trata-se 
de entender o papel do gestor como líder cooperativo, o de alguém que 
consegue aglutinar as aspirações, os desejos, as expectativas da 
comunidade escolar e articular a adesão e a participação de todos os 
segmentos da escola na gestão em um projeto comum. O diretor não pode 
ater-se apenas às questões administrativas. Como dirigente, cabe-lhe ter 
uma visão de conjunto e uma atuação que apreenda a escola em seus 
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aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros e culturais (LIBÂNEO, 
2005, p.332).  

 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei n° 9.394 de 
1996) em seu artigo 3º, que trata dos princípios que fundamentam o ensino, dispõe: 
“[...] VIII- gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação 
dos sistemas de ensino” (BRASIL, 1996, p. 01).  

Já no artigo 14 e seus incisos:  

 

Art. 14 Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática 
do ensino público na educação básica, de acordo com as particularidades e 
conforme os seguintes princípios: 

 

I- participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola; 

II- a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 
ou equivalentes (BRASIL, 1996, p. 04). 

 

A gestão democrática apresentada na LDB ratifica a efetiva função social da 
escola, o trabalho participativo e compartilhado com a comunidade. Nesse liame, 
afirma Paro: 

A possibilidade de uma administração democrática no sentido de sua 
articulação, na forma e conteúdo, com os interesses da sociedade como um 
todo, tem a ver com os fins e a natureza da coisa administrada. No caso da 
Administração Escolar, sua especificidade deriva, pois: a) dos objetivos que 
se buscam alcançar com a escola; b) da natureza do processo que envolve 
essa busca. Esses dois aspectos não estão de modo nenhum 
desvinculados um do outro. A apropriação do saber e o desenvolvimento da 
consciência crítica, como objetivos de uma educação transformadora, 
determinam (...) a própria natureza peculiar do processo pedagógico 
escolar; ou seja, esse processo não se constitui em mera diferenciação do 
processo de produção material que tem lugar na empresa, mas deriva sua 
especificidade de objetivos (educacionais) peculiares, objetivos estes 
articulados com os interesses sociais mais amplos e que são, por isso, 
antagônicos aos objetivos de dominação subjacentes à atividade produtiva 
capitalista (PARO, 1996, p.151). 

 

O documento Gestão Democrática nos Sistemas e na Escola do Ministério da 
Educação (BRASIL, 2007) atesta que a gestão escolar democrática contribui para o 
desenvolvimento da cidadania emancipada, quando envolve: participação, 
pluralismo, autonomia e transparência. 

a) participação - é quando os projetos são construídos pela mediação da 
coletividade, oferecendo a todos os participantes a oportunidade de 
desenvolver de forma conjunta ações que visam à melhoria da educação;  

b) pluralismo - quando há o reconhecimento da presença das diversidades e 
dos diferentes interesses daqueles que fazem parte da escola; 
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c) autonomia - é a descentralização do poder, onde a escola pode se 
adequar às reais necessidades da comunidade na qual se encontra 
inserida, onde o seu Projeto Político Pedagógico – PPP - é construído de 
forma coletiva, visando à emancipação e à transformação social;  

d) transparência - é o retrato da dimensão política da escola, mostrando que 
esta é um espaço público que se encontra aberto à diversidade e às 
opiniões daqueles que participam da estrutura da escola (BRASIL, 2007, 
p.32).   

 

A autonomia gestora, oriunda da gestão democrática, contempla, ainda, a 
gestão pedagógica. A escola passa a ter a responsabilidade de gerenciar o processo 
de organização pedagógica, envolvendo os educadores neste processo, motivando-
os a atuar criticamente a partir de uma atividade reflexiva. Nesta perspectiva, “o 
domínio de um corpo teórico, atualizado pela reflexão coletiva, poderá conferir aos 
professores autonomia de ação, criatividade, possibilidades de construção 
instrumental didático, em síntese, capacidade de gestão” (SANTIAGO, 1995, p. 
163).  

 

Considera-se a Gestão Pedagógica o lado mais importante e significativo da 
gestão escolar. Cuida de gerir a área educativa propriamente dita da escola 
e da educação escolar. Estabelece objetivos, gerais e específicos, para o 
ensino. Define as linhas de atuação de acordo com os objetivos e o perfil da 
comunidade e dos alunos. Propõe metas a serem atingidas. Elabora os 
conteúdos curriculares. Acompanha e avalia o rendimento das propostas 
pedagógicas e dos objetivos e o cumprimento das metas. Avalia o 
desempenho dos alunos, do corpo docente e da equipe escolar como um 
todo. Suas especificidades estão enunciadas no Regime Escolar e no 
Projeto Político-Pedagógico, também denominado Proposta Pedagógica, da 
escola. Parte do Plano Escolar ou Plano Político-Pedagógico de Gestão 
Escolar também inclui elementos da gestão pedagógica: objetivos gerais e 
específicos, metas, plano de curso, plano de aula, avaliação e treinamento 
da equipe escolar. O diretor é o grande articulador da Gestão Pedagógica e 
o primeiro responsável pelo seu sucesso, auxiliado, nessa tarefa, pelos 
apoios pedagógicos. 

A prática tem mostrado que o diretor é fundamental para dinamizar a 
construção coletiva do projeto, sua implantação e o acompanhamento e 
verificação da realização prática do teoricamente proposto. 

Profissionais competentes, líderes que tenham capacidade para coordenar 
esforços coletivos (HENGEMUHLE, 2004, p.191).  

 

O gestor é o agente que concretiza a gestão escolar. Paro (1995, p. 89) 
apresenta o gestor como a autoridade máxima na escola e o responsável último por 
ela. 

O gestor escolar deve ser um líder pedagógico que apoia o estabelecimento 
das prioridades, avaliando, participando na elaboração de programas de 
ensino e de programas de desenvolvimento e capacitação de funcionários, 
incentivando a sua equipe a descobrir o que é necessário para dar um 
passo à frente, auxiliando os profissionais a melhor compreender a 
realidade educacional em que atuam, cooperando na solução de problemas 
pedagógicos, estimulando os docentes a debaterem em grupo, a refletirem 
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sobre sua prática pedagógica e a experimentarem novas possibilidades, 
bem como enfatizando os resultados alcançados pelos alunos. (LIBÂNEO, 
2005, p.332) 

 

Assim, o gestor é a figura que deve possuir e liderança, no clima de 
organização da escola que pressupõe a liberdade de decidir no processo educativo 
e não nos gabinetes burocráticos (BORGES, 2008, p.83).  

 

GESTÃO ESCOLAR E FORMAÇÃO DOCENTE 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei n° 9.394 de 
1996), também chamada Lei Darcy Ribeiro, incitou a discussão sobre os princípios 
da gestão escolar e trouxe uma proposta democrática de gestão em detrimento das 
administrações firmadas com posturas autoritárias e centralizadoras. 

A LDB concedeu as escolas autonomia de gestão pedagógica e 
administrativa, tornando-se a responsável pela elaboração e execução de seu 
projeto político pedagógico com base na realidade sociocultural que participa.  

A autonomia adquirida em lei definiu, então, outra conquista, a qualificação 
dos profissionais da educação, abrindo caminhos para a organização escolar 
promover a formação de seus profissionais no próprio espaço de atuação. 

O artigo 87, III, da LDB, prevê que os entes federativos (Distrito Federal, 
Estados, Municípios e União), devem “realizar programas de capacitação para todos 
os professores em exercício [...]”, tal disposição consolida a determinação de 
programas de formação continuada dos profissionais da educação como mecanismo 
de alcance do ensino de qualidade. 

Nascimento (1997) ensina que a formação continuada de professores 
proporciona o desenvolvimento de profissionais reflexivos, que articulam teoria e 
prática no ensino, fomentam a socialização, conscientes do papel transformador que 
realizam. Acrescenta o autor que é na escola que se desenvolve a verdadeira 
formação do educador, quando se dedica aos problemas pedagógicos e sociais 
manifestados em seu torno.  

Como bem afirmou Freire (1991) “Ninguém começa a ser educador numa 
certa terça-feira às quatro horas da tarde. Ninguém nasce educador ou marcado 
para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma, como educador, 
permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática” (FREIRE, 1991, p. 58).  

 A ação do educador vai transformando-se a partir da prática pedagógica. 
Assim, o professor assume-se como investigador de sua prática, fundamentando-se 
na reflexão e na criticidade para promover decisões coletivas pertinentes às ações 
escolares (LIBÂNEO, 2001). 

 

Nesse sentido, a formação continuada torna-se parte integrante do cotidiano 
escolar, elemento essencial para o trabalho compartilhado, bem como para 
qualificação docente, contribuindo, assim, para a organização do trabalho 
pedagógico. Entretanto, ainda nos deparamos com programas de formação 
continuada desarticulados em relação às necessidades docentes, que são 
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considerados pelos professores como atividades para cumprir carga horária 
exigida pelos planos de carreira do magistério para tal formação. Nesses 
cursos são passadas propostas para serem executadas ou os 
conferencistas dizem o que os professores devem fazer. O professor não é 
instigado a ganhar autonomia profissional, a refletir sobre sua prática, a 
investigar e construir teorias sobre seu trabalho (LIBÂNEO, 2001, p. 66).   

 

Nesta perspectiva, “o domínio de um corpo teórico, atualizado pela reflexão 
coletiva, poderá conferir aos professores autonomia de ação, criatividade, 
possibilidades de construção instrumental didático, em síntese, capacidade de 
gestão” (SANTIAGO, 1995, p. 163).  

Para tal, são necessárias novas perspectivas de gestão educacional onde 
predomine o trabalho em equipe e a construção de conhecimento pedagógico a 
partir da atividade discursiva, capazes de proporcionar a efetivação de projetos 
pedagógicos próximos da realidade escolar. 

Pesa reconhecermos que em grande parte do contexto educacional ainda 
presenciamos processos formativos superficiais, fragmentados da prática e 
reduzidos à formação inicial.  

A gestão escolar, especialmente pelo teor democrático, mobiliza a formação 
continuada dos educadores para desenvolvimento próprio e da qualidade de ensino 
da escola. Nóvoa (1997) argumenta que a formação continuada é aquela que não se 
constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim 
através da reflexão crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma 
identidade pessoal do profissional.  

 A gestão escolar eficiente motiva uma nova postura profissional na educação 
onde prepondera à aprendizagem permanente. O gestor conduzirá sua equipe para 
que relacione a profissionalização da formação inicial e os saberes adquiridos com a 
prática docente de forma indissociável. Neste sentido, o processo de formação inicial 
precisa estar articulado com a formação continuada alternando as experiências 
práticas e a reflexão técnica. Implica pensar sobre as concepções de formação 
centradas nas práticas, de forma que a escola torne-se o centro das mudanças 
educacionais decorrentes da formação continuada dos profissionais da educação 
(LIBÂNEO, 2001).  

 Dentro desta perspectiva, as atividades de estágio passam a constituir uma 
importante oportunidade de aprendizagem da profissão no espaço escolar, no qual 
professores experientes e iniciantes envolvem-se em atividades diárias que 
requerem decisões conjuntas e um rever constante de suas práticas a partir do 
confronto de saberes e fazeres.  

Essa aprendizagem colaborativa que permite o estágio fomenta a de trocas 
de conhecimentos e experiências continuado a formação dos professores e 
conectando a formação inicial dos estagiários a pratica docente. Dessa maneira, a 
escola se manifesta como o espaço de conexão entre a formação inicial e 
continuada.  
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 A gestão escolar mobilizará e orientará os esforços coletivos para a formação 
continuada dos professores e a conectividade da formação inicial com a prática 
docente aos estagiários.  

Para tal, os gestores da escola devem agir como líderes no processo de 
gestão, envolvendo os educadores e a comunidade escolar nos processos que 
elevem a escola a formas autônomas de gestão, “[...] assegurando que a 
organização escolar vá se tornando um ambiente de aprendizagem, um espaço de 
formação contínua onde os professores refletem, pensam, analisam, criam novas 
práticas, como sujeitos pensantes e não como meros executores de decisões 
burocráticas” (LIBÂNEO, 2001, p. 29). 

 Não há como desassociar o desenvolvimento da escola da formação 
continuada dos professores. O desenvolvimento profissional destes é amparado na 
LDB como promoção dos sistemas de ensino:  

 

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais 
da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos 
planos de carreira do magistério público: 

 

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

II- aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 
periódico remunerado para esse fim; 

III - piso salarial profissional; 

IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na 
avaliação do desempenho; 

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na 
carga de trabalho; 

VI - condições adequadas de trabalho (BRASIL, 1996, 21).   

 

 Entende-se que o desenvolvimento da escola e a qualidade do ensino são os 
objetivos da gestão escolar e, como já discutido, associados a formação dos 
educadores, deve, portando, a formação continuada dos docentes ser almejada e 
defendida pelos gestores. Reconhecendo que estes profissionais ao 
experimentarem o aperfeiçoamento profissional “realizem gestão; focalizam as 
pessoas; desenvolvam; apoiam-se em ações de confiança; adotem perspectivas de 
médio e longo prazos; criem e inovem; sejam originais; puxem e orientem; são todo-
ouvidos; perguntem o que e por quê; aceitem a diversidade aproveitando sua 
energia para promover a inovação” (LUCK, 2012, p. 100).   

Desse modo, o compromisso da gestão escolar é essencial para mediar os 
processos que elevam a escola a formas autônomas de gestão, “[...] assegurando 
que a organização escolar vá se tornando um ambiente de aprendizagem, um 
espaço de formação contínua onde os professores refletem, pensam, analisam, 
criam novas práticas, como sujeitos pensantes e não como meros executores de 
decisões burocráticas” (LIBÂNEO, 2001, p. 29). 
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Formação Docente sob o ângulo do Projeto Político Pedagógico 

 Como já reconhecemos a concepção de gestão escolar que satisfaz os 
propósitos sociais e organizacionais da escola, podemos dizer que é a gestão 
democrática participativa, por envolver toda a comunidade escolar na administração 
da instituição.  

 Nesse liame, Luck diz: 

 

A participação significa, portanto, a intervenção dos profissionais da 
educação e dos usuários (alunos e pais) na gestão da escola. Há dois 
sentidos de participação articulados entre si: a) a de caráter mais interno, 
como meio de conquista da autonomia da escola, dos professores, dos 
alunos, constituindo prática formativa, isto é, elemento pedagógico, 
curricular, organizacional; b) a de caráter mais externo, em que os 
profissionais da escola, alunos e pais compartilham, institucionalmente, 
certos processos de tomada de decisão (LUCK 2002, p. 66). 

 

 Na proposta democrática participativa o grande instrumento da gestão é o 
Plano Político Pedagógico - PPP que representa os interesses da comunidade 
escolar envolvendo a destes na gestão da escola. 

 Vasconcellos dá a seguinte explicação:  

 

[...] é o plano global da instituição. Pode ser entendido como a 
sistematização, nunca definitiva, de um processo de planejamento 
participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define 
claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. É um instrumento 
teórico – metodológico para a intervenção e mudança da realidade. É um 
elemento de organização e integração da atividade prática da instituição 
neste processo de transformação (VASCONCELLOS, 2004, 9. 69).   

 

 Complementarmente, em Silva encontramos: 

 

“[...] o projeto político-pedagógico da escola pública, eixo ordenador e 
integrador do pensar e do fazer do trabalho educativo. Se concebido 
adequadamente,... revela quem é a comunidade escolar, quais são seus 
desafios com relação à boa formação, à conquista da autonomia e da 
gestão democrática, capaz esta de organizar, executar e avaliar o trabalho 
educativo de todos os sujeitos da escola... Eis o nosso desafio, recolocar o 
projeto político pedagógico no centro de nossas discussões e práticas, 
concebendo-o como instrumento singular para a construção da gestão 
democrática”(SILVA, 2003, p.298 ).   

  

 Vasconcellos (2002) aponta as seguintes finalidades do projeto político-
pedagógico: 

Resgatar a intencionalidade da ação (marca essencialmente humana), 
possibilitando a (re)significação do trabalho,superar a crise de sentido; ser 
um instrumento de transformação da realidade, resgatar a potência da 
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coletividade, gerar esperança; dar um referencial de conjunto para a 
caminhada; aglutinar pessoas em torno de uma causa comum, gerar 
solidariedade, parceria; ajudar a construir a unidade (e não a uniformidade), 
superar o caráter fragmentário das práticas em educação, a mera 
justaposição; possibilitar a continuidade da linha de trabalho da instituição; 
propiciar a racionalização dos esforços e recursos (eficiência e eficácia), 
utilizados para atingir fins essenciais do processo educacional; ser um canal 
de participação efetiva, superar as práticas autoritárias e/ou individualistas; 
ajudar a superar as imposições ou disputas de vontades individuais, na 
medida em que há um referencial construído e assumido coletivamente; 
diminuir o sofrimento e aumentar o grau de realização/concretização (e, 
portanto, de satisfação) do trabalho; fortalecer o grupo para enfrentar 
conflitos, contradições e pressões, avançando na autonomia (“caminhar 
com as próprias pernas”) e na criatividade (descobrir o próprio caminho); 
colaborar na formação dos participantes (VASCONCELLOS, 2002, p.20).  

 

 A formação do docente adquire um enfoque especial no PPP que recepciona 
as demandas de todos os atores da comunidade escolar, obedecendo às diretrizes 
educacionais e direcionadas aos objetivos da escola. Como já reconhecido, a 
formação continuada é um dos caminhos mais assertivos na qualificação do 
profissional da educação e sua aplicação é integrada a ação gestora. 

 Nesse liame, a gestão democrática escolar conduz o levantamento de 
necessidades de formação continuada de seus profissionais e motiva a elaboração 
de programas de formação, contando com a participação e o apoio da comunidade. 
Sendo o PPP o instrumento de representatividade dos anseios da comunidade 
escolar, será a ferramenta que identificará, mobilizará e avaliará a formação 
continuada dos educadores. 

 

CONCLUSÃO 

 Acredita-se que, para se conquistar a tão almejada qualidade na educação, a 
comunidade escolar deve atuar de forma a construir uma gestão escolar 
democrática e participativa, conduzida pela equipe gestora. 

 Uma escola que promove a gestão democrática e participativa manifesta-se 
comprometida com o desenvolvimento de todos os atores da comunidade escolar, 
mobilizando o envolvimento de todos no processo de aprendizagem tanto dos 
educandos como dos educadores. 

 Fia-se que, a formação dos profissionais da educação deve ser continuada, 
aliando a formação inicial à prática docente, para que se alcance, 
consequentemente, deste trabalho, a qualidade da educação, o desenvolvimento 
contínuo dos professores e o sucesso da escola. 

Vale ressaltar que é de suma importância frisar, que o gestor escolar possui 
uma importância fundamental na organização e funcionamento da instituição 
escolar, em todos os seus aspectos: físico, sócio-político, relacional, material, 
financeiro e pedagógico desde o acompanhamento da aprendizagem dos alunos até 
o trabalho de toda a equipe escolar.  
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Considero que ser um gestor educacional vai muito além de um mero cargo 

ou uma profissão de grande responsabilidade. Ser gestor implica em ser autêntico, 
com visão, ser líder, pois o líder envolve a todos no trabalho, fazendo das suas 
ações um exemplo, tornando importante cada membro de sua equipe, motivando 
para que todos os envolvidos acreditem no seu próprio valor pessoal e profissional 
para uma gestão com qualidade.  

Nesse sentido, o gestor educacional para promover uma gestão participativa 
e democrática, deve participar do convívio cotidiano, compartilhar acertos e 
desacertos. Cultivar valores como respeito, confiança, sinceridade, fortalece muito a 
equipe pedagógica de uma instituição, construindo dessa maneira relações 
interpessoais saudáveis e solidárias e um ambiente de formação e aprimoramento 
de conhecimentos dos profissionais.  

 Acredito que as informações coletadas e aqui registradas podem auxiliar os 
profissionais que tiverem acesso a este estudo, a pensar novas formas de gestão, 
atuando como facilitador para o desenvolvimento de atividades para uma práxis 
reflexiva.  

Este estudo não esgota o assunto, e sim, abre possibilidades para novas 
investigações relacionadas ao tema.   
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