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GESTÃO DEMOCRÁTICA: REFLEXOS E PERSPECTIVAS NO CONTEXTO 

ESCOLAR
1Silva, Anny Mikelly Lopes Da 

2Dutra, Giselle Bezerra Mesquita

RESUMO

O artigo trata de investigar a Gestão Escolar como uma estrutura de articulação na qual todos

os componentes da organização escolar se integram de forma recíproca.  Isso demonstra a

importância da implantação da gestão democrática para o desenvolvimento do conhecimento

dos  educandos  na  sociedade  atual.  O  trabalho  pretende  refletir  sobre  a  Gestão  Escolar

democrática das escolas pesquisadas de diferentes escolas privadas, municipais e estaduais.

Enfoca o papel do gestor no sentido de proporcionar espaço para a participação de todos os

setores  da  escola  no  âmbito  das  decisões  no  processo  pedagógico  e  administrativo.  Os

resultados obtidos demonstram a importância para a sociedade atual da Gestão Democrática

na perspectiva do conhecimento interdisciplinar e da qualidade da educação.

Palavras-chave: Gestão Escolar. Educação. Comunidade Escolar. Conhecimento Global.

ABSTRACT

The article deals with investigating School Management as an articulation structure in which

all the components of the school organization are reciprocally integrated. This demonstrates

the importance of implementing democratic management for the development of students'

knowledge  in  today's  society.  The  work  intends  to  reflect  on  the  democratic  School

Management of the researched schools of different private, municipal and state schools. It

focuses on the role of the manager in providing space for the participation of all sectors of the

school in the context of decisions in the pedagogical and administrative process. The results

obtained demonstrate the importance for the current society of Democratic Management in

the perspective of interdisciplinary knowledge and the quality of education.

Keywords: School Management. Education. School Community. Global Knowledge.
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1. INTRODUÇÃO

O Trabalho de Conclusão de  Curso aborda  o tema Gestão Escolar  como espaço para  a

participação. A abordagem engloba o estudo da escola como uma instituição onde o trabalho do

gestor escolar tem papel diferenciado dos gestores de outras áreas. A ênfase na gestão participativa,

onde o corpo docente e a comunidade externa devem contribuir com suas habilidades, é um espaço

de articulação e de convergência de múltiplas forças.

A  realização  do  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  tem  por  finalidade  investigar  os

fundamentos  teóricos  da  Gestão  Escolar  para  qualificar  a  participação  de  todos  os  sujeitos  da

comunidade  educativa.  A gestão  desenvolvida com  a  participação  de  todos  os  membros  da

comunidade  escolar  resulta  numa  ação  mais  qualificada  na  construção  do  conhecimento  e  na

estruturação das  relações  internas  e  externas.  O trabalho tem como m5eta  conhecer  melhor  os

modelos de gestão desenvolvidos pelos gestores,  na perspectiva de uma gestão participativa ou

vertical e autoritária.

O  problema  de  pesquisa  trata  de  enfocar  a  Gestão  Escolar  como  ação  conjunta  e

participativa  de  todos  os  setores  da  escola,  objetivando  a  construção  do  conhecimento.  A

problemática compreende algumas questões a serem respondidas a partir da investigação teórica e

da observação da prática escolar. O problema fica evidente com a formulação de algumas perguntas

indicativas para uma construção teórica consistente. Qual é a relação entre a Gestão Escolar e a

participação dos membros e setores constitutivos da organização escolar? Uma  Gestão  Escolar

autoritária verticalmente exercida inibe a formação de uma comunidade escolar participativa e de

ação integradora? Uma Gestão Escolar democrática suscita a participação dos sujeitos da escola na

construção coletiva da organização escolar e do processo de conhecimento? O texto tem como

enfoque a abordagem na qual é evidenciada a Gestão Escolar que possibilita a articulação de uma

dinâmica integradora dos variados setores da escola na sistemática global da comunidade educativa.

O  método  da  pesquisa  é  de  cunho  qualitativo.  A pesquisa  consiste  em  interpretar  as

experiências  vitais  relacionadas  à  prática  da  Gestão  Escolar,  envolvendo  a  organização  do

conhecimento,  a  participação  comunitária  e  democrática,  a  coletivização  das  capacidades  e

potencialidades individuais e a visão dos gestores escolares sobre a sua própria prática. Por esta

razão, a pesquisa prescinde de qualquer forma de tabulação quantitativa.  A pesquisa qualitativa

evidencia a viabilidade da construção do conhecimento a partir da organização da realidade prática

traduzida  na sistematização teórica.  Neste  sentido,  o  trabalho começa com a universalidade do

momento teórico, desce à realidade prática na realização da pesquisa e retorna ao universal quando

o teórico e o prático são integrados num outro nível.                     
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Na atualidade, muito se comenta a respeito da Gestão Escolar, porque é através dela que

todos os segmentos da escola convergem. Ela tem a função de unir, direcionar e tornar coerente as

ações da escola. Pensar a Gestão Escolar é lutar contra mecanismos neoliberais que permeiam os

meios de comunicação social para superar o individualismo e formar no interior da escola uma

cultura  de  participação.  Nesse  sentido,  torna-se  necessário  compreender  os  conceitos  e  as

concepções de Gestão Escolar e de participação como forma de incluir os sujeitos que dela fazem

parte, e, apontando os desafios da escola diante do exercício da gestão e da participação, efetivar

um processo participativo escolar.

Os gestores  escolares  têm o desafio  de democratizar  os  saberes  e  as  práticas  dentro  da

escola, procurando envolver todos os sujeitos a fim de que cada um assume seu papel em prol de

uma  escola  mais  participativa.  A escola  é  formada  por  sujeitos  pensantes  que  lutam por  uma

sociedade justa, procurando promover ações participativas e atividades que visem o envolvimento e

o comprometimento das pessoas. Assim, cada membro e cada setor da estrutura escolar necessitam

assumir seu papel para construir uma escola democrática e participativa.

O exercício de pensar a participação e a Gestão Escolar remete os sujeitos da escola no seu

envolvimento na prática educativa que inclui  toda a escola.  A Gestão Escolar  tem a função de

integrar os setores da escola e está na comunidade como um todo. Partindo desse pressuposto, todos

terão vez e voz para contribuir com sua opinião, sugestões e críticas para a melhoria do processo de

ensinar e de aprender.

O trabalho está estruturado em três capítulos. O primeiro capítulo desenvolve o conceito de

Gestão  Escolar  e  suas  características.  O  capítulo  enfoca  a  estrutura  organizacional  da  escola,

desenvolve uma breve exposição sobre a estrutura interna das escolas, os elementos que constituem

o sistema de organização e gestão e a conceituação sobre gestão participativa e seus princípios.

O segundo capítulo apresenta a pesquisa realizada em escolas do Município de Fortaleza,

sendo  duas  particulares,  duas  municipais  e  duas  Técnicas.  Foram  elaborados  alguns

questionamentos  diretamente  dirigidos  aos  gestores  escolares  com  a  finalidade  de  recolher

contribuições  referentes  aos  seus  conhecimentos  e  às  práticas  relativas  à  Gestão  Escolar.  As

perguntas formuladas têm como fio condutor a estrutura de uma organização escolar democrática e

participativa, a relação da escola com a comunidade e a construção do conhecimento pelo viés da

interdisciplinaridade. As questões foram distribuídas através de mensagem de WhatsApp para cada

gestor, que teve um prazo de sete dias para responder por escrito e fazer a devolução. O critério de

preferência  pelas  escolas  pesquisadas  é  a  distribuição  por  diferentes  bairros  e  por  diferentes

instituições como públicas e particulares.
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O  terceiro  capítulo  expõe  uma  análise  das  respostas  dos  questionamentos  a  partir  do

referencial  teórico  desenvolvido no primeiro  capítulo.  Dentro  da  estrutura  geral  do  trabalho,  o

terceiro capítulo será uma tentativa de síntese entre o teórico e o prático, entre conceito e realidade,

entre  o  conhecimento  e  a  prática  quotidiana.  O  capítulo  tem  como  enfoque  as  relações  de

participação entre os membros e setores da escola, as convergências e divergências entre a teoria e a

prática e os desafios diante de uma Gestão Escolar moderna.
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2. CONCEITUAÇÃO DE GESTÃO ESCOLAR.

Na atualidade, fala-se muito sobre gestão escolar, mas poucos conseguem, de fato, construir

e elaborar um conceito sobre o tema. O conceito é uma forma de entender e compreender o objeto,

já que a busca da gestão escolar compromete a escola e os sujeitos e oferece um caminho oposto à

lógica neoliberal que torna as pessoas individualistas. Por isso, ao tratar de gestão escolar, torna-se

importante  ter  como  princípio  orientador  a  democratização,  promovendo  a  “redistribuição  e

compartilhamento  das  responsabilidades  que  objetivam  intensificar  a  legitimidade  do  sistema

escolar”, destaca Luck et al (2005, p. 16).

A expressão Gestão Escolar caracteriza o planejamento do trabalho escolar e racionalização

do uso dos recursos materiais, financeiros, intelectuais; dirigir e controlar os serviços necessários à

educação, bem como coordenar e controlar o trabalho das pessoas. Para as instituições escolares,

atribui-se  o  termo  organização  institucional  pela  maior  abrangência,  entendendo-se  que  as

instituições  escolares  possuem  fortes  características  interativas  que  as  diferencia  de  empresas

convencionais.

Conforme Libâneo, et al (2001, p. 77).

Organizar  é  bem  dispor  elementos  (coisas  e  pessoas),  dentro  de  condições  operativas
(modos  de  fazer),  que  conduzem a  fins  determinados.  Administrar  é  regular  tudo isso,
demarcando esferas de responsabilidade e níveis de autoridade nas pessoas congregadas, a
fim de que não se perca a coesão do trabalho e sua eficiência geral.

Na prática, os termos organização e administração podem ser aplicados combinadamente,

desde que seja explicitado o conteúdo de cada um. Podemos ver a escola como uma organização na

medida em que ela se caracteriza como uma unidade social que interage em si e sobre si mesma,

que opera através de processos organizativos próprios, trabalhando coletiva e democraticamente, a

fim de alcançar os objetivos da instituição. 

A participação dá às pessoas a oportunidade de controle de seu próprio trabalho, sentindo-se

parte orgânica da realidade, para essa modalidade de gestão, no contexto da organização escolar.

Mediante esta prática, é superado o exercício de poder individual para promover a construção da

competência centrada na unidade escolar como um todo.

A gestão é caracterizada como a atividade na qual são realizados os procedimentos para

atingir  os  objetivos  da organização,  envolvendo e interagindo os  aspectos  gerenciais  e  técnico-

administrativos. A direção é um atributo da gestão, pela qual é afunilado o trabalho coletivo das

pessoas que trabalham grupalmente, orientadas e integradas aos objetivos. A direção em ação toma

as  decisões  na  organização,  e  coordena  os  trabalhos  para  serem trabalhados  da  melhor  forma

possível.
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A organização da gestão escolar possui variadas concepções sobre a organização escolar e a

educação,  relacionando  a  sociedade  e  a  formação  dos  alunos.  São  três  as  concepções  mais

representativas de gestão: a concepção tecnicista, a auto gestionária e a democrático-participativa.

Na  concepção  técnico-científica  a  direção  é  centralizada  em  apenas  uma  pessoa,  e  as

decisões são tomadas verticalmente, bastando cumprir um plano sem a participação dos professores,

com  maior  ênfase  nas  tarefas  que  nas  pessoas.  Esta  concepção  segue  alguns  métodos  da

administração empresarial, caracterizada pela divisão técnica do trabalho escolar, pela concentração

do poder no diretor que tem mais autoridade que todos.

A concepção  auto  gestionária  baseia-se  na  responsabilidade  coletiva,  sem  uma  direção

centralizada, com participação igual de todos os membros da instituição. Caracteriza-se pela auto-

organização do grupo institucional e alternância de funções, pois na autogestão social o poder de

todos os componentes da escola resulta na elaboração do plano político-pedagógico e acentua a

responsabilidade coletiva para normas.

Na concepção democrático-participativa a tomada de decisões se dá coletivamente através

da busca de objetivos comuns assumidos por todos, como dirigentes e dirigidos, todos avaliam o

trabalho e são avaliados, havendo a participação ativa do todo.

Tendo em vista estas três concepções de organização da gestão, podemos perceber quando a gestão

está  centrada no indivíduo ou na coletividade.  É caracterizada pela relação entre a direção e a

totalidade da escola, defende a tomada coletiva das decisões a partir da discussão pública delas.

Esta estratégia de participação tem como objetivo a obtenção de bons resultados e o sentido

da prática da democracia de construir formas não autoritárias, intervindo nas decisões de poder e

definindo coletivamente os rumos dos trabalhos. Por sua vez, a LDB1 9394/96, em seu Art. 13, diz

que  a  gestão  democrática  e  as  suas  normas  deve  ter  como  princípios:  I-  participação  dos

profissionais  da  educação  na  elaboração  do projeto  pedagógico  da  escola;  II-  participação  das

comunidades escolares e local em conselhos escolares ou equivalentes.

O diretor escolar é responsável pelo funcionamento pedagógico e administrativo, portanto,

necessita dos dois conhecimentos, pois desempenha, predominantemente, a gestão geral da escola e,

especificamente,  as  funções  administrativas,  repassando  a  parte  pedagógica  aos  coordenadores

pedagógicos. O diretor tem uma importância muito significativa de fazer com que a escola seja

respeitada pela comunidade. Segundo Libâneo (2001 p.87).

No primeiro enfoque, a organização escolar é a conquista da realidade dos objetivos, técnica

que funciona racionalmente, podendo ser planejada e controlada, para alcançar maiores índices de

eficiência.  As  escolas  que  adotam  esse  modelo  dão  ênfase  nas  normas  e  regulamentos  a

https://monografias.brasilescola.uol.com.br/pedagogia/gestao-escolar-espaco-para-participacao.htm#sdfootnote1sym
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centralização das decisões, com baixo grau de participação das pessoas, e planos de ação impostos

verticalmente, sendo o modelo mais comum de funcionamento da organização escolar.

No segundo enfoque,  a  educação  pode  ser  planejada  e  organizada  de  modo  a  alcançar

índices de eficiência, devido à organização escolar ser tomada como realidade objetiva e técnica que

funciona racionalmente. Ao contrário do primeiro modelo, esse enfoque abre espaço à participação

do  coletivo,  onde  as  relações  da  escola  são  conduzidas  com a  aceitação  de  todos,  através  de

diversificadas formas que garantem a participação democrática da maioria. As escolas que adotam

esse  modelo  caracterizam-se como uma estrutura  organizacional  dinâmica,  com distribuição  de

funções e participação das pessoas que integram a organização.

As escolas que se inspiram nesse enfoque dão ênfase na horizontalização de funções e à

democratização das decisões, numa forma de sistema que agrega pessoas com influência recíproca,

onde  o  coletivo  resulta  no  conhecimento  interdisciplinar.  Esse  modelo  de  organização  não  é

somente  objetivo,  mas  uma  construção  desencadeada  junto  aos  professores,  alunos  e  demais

integrantes da escola. A visão crítica de uma escola resulta em diferentes formas de tornar realizável

uma gestão democrática.

2.1. ORGANOGRAMA BÁSICO DA ESCOLA

Toda instituição necessita  de  uma estrutura  de organização interna,  baseada em Regime

Escolar ou legislação específica. O termo estrutura significa ordenamento e disposição de funções

que  asseguram  o  funcionamento  de  um  todo,  mostra  as  inter-relações  dos  setores  de  uma

organização  de  serviço.  A estrutura  organizacional  se  diferencia  pela  legislação  dos  Estados  e

Municípios e conforme concepções e gestão adotadas.

O Conselho de escola, em alguns lugares é também conhecido como “colegiado”, tem a

função de democratizar as relações de poder, tem atribuições consultivo-deliberativas e fiscais em

âmbito  pedagógico,  administrativo  e  financeiro.  Para  sua  composição,  tem  a  participação  dos

docentes,  especialistas  em educação,  funcionários,  pais  e  alunos.  Assim,  as  famílias  podem se

envolver ativamente nas decisões tomadas pela escola, acompanhando e auxiliando o trabalho dos

gestores.

Cabe ao  trabalho do Conselho Escolar  zelar  pela  manutenção da  escola  e  participar  da

gestão administrativa, pedagógica e financeira, contribuindo para assegurar a qualidade de ensino,

definir e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à escola e discutir o projeto pedagógico com

a direção e os professores. 

A direção é composta pelo diretor que coordena, organiza e gerencia as atividades da escola,

é auxiliado pelos demais especialistas e técnico-administrativos, atendendo às determinações dos
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órgãos superiores  e  às  decisões  tomadas pela  equipe  e  comunidade.  É cumpridor  pleno dessas

obrigações, de modo a garantir que a escola não fuja ao estabelecido em âmbito central ou em

hierarquia superior. 

A secretaria  é  responsável  pelo  planejamento,  coordenação  e  execução  dos  trabalhos

estabelecidos na escola e pela participação nas reuniões pedagógicas e gestão. A secretaria é um

departamento que deve ser valorizado dentro da escola, pois nela é registrada a história do aluno e

demais funcionários da instituição; é nela que está concentrada a responsabilidade pela burocracia

legal e funcionamento institucional.

A  Zeladoria  cuida  da  conservação  e  limpeza  do  prédio,  instalações  e  equipamentos,

execução  de  pequenos  consertos  e  outros  serviços  rotineiros.  Junto  à  zeladoria  acompanha  a

vigilância,  responsável  pelo  acompanhamento  dos  alunos  nas  dependências  do  prédio  escolar,

menos em sala de aula. Orientados nas normas disciplinares, atendem-nos em caso de acidentes, ou

solicitação de professores para encaminhamento de alunos e material escolar.

O Setor Pedagógico compreende as atividades pedagógicas e orientação educacional.  As

funções desse setor variam conforme cada Estado e Município, em alguns lugares as atribuições são

desempenhadas pelos professores ou apenas uma pessoa. 

O Coordenador pedagógico avalia e assessora as atividades pedagógicas e curriculares. Sua

atribuição é supervisionar e apoiar, prestando assistência pedagógica e didática. Além de relacionar-

se com os pais e comunidade, é responsável pelo funcionamento didático da escola e interpretação

da avaliação dos alunos. A qualidade de um trabalho que identifique a necessidade de um professor,

para  encontrar  soluções  que  priorizem o  trabalho  educacional  deve  ser  desenvolvido  por  esse

profissional, que desempenha ações sustentadoras de um trabalho em equipe, contribuindo para um

processo de qualidade.

A habilidade do coordenador pedagógico deve ir além do conhecimento teórico, pois ele

deve ter  a  sensibilidade para identificar  as necessidades  dos professores e  alunos,  mantendo-se

maximamente atualizado e reflexivo em relação à sua prática. Dentre as diversas atribuições, ele é

responsável  pelas  relações  na  comunidade  educacional,  é  indispensável  ao  coordenador  nunca

perder o foco principal do seu trabalho.

O trabalho em equipe é a principal fonte de superação e valorização do trabalho profissional.

O coordenador precisa estar muito atento ao cenário interior da escola, valorizando sua equipe e

acompanhando resultados, pelas diversas informações que recebe. 

O  Conselho  de  Classe  decide  sobre  as  ações  em relação  ao  rendimento  dos  alunos,  a

promoção ou reprovação, a melhoria na qualidade dos serviços educacionais e desempenho escolar

dos alunos. O conselho possibilita a inter-relação dos profissionais e alunos, propiciando um debate
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sobre o andamento do processo de ensino-aprendizagem, favorecendo a integração e orientação do

processo educacional.

São membros do Conselho os professores, o diretor da Escola, o coordenador pedagógico e

o orientador  educacional,  não sendo prevista  a  participação dos  alunos.  Além de  identificar  as

causas do não aproveitamento da aprendizagem do aluno, em determinadas disciplinas, também é

nos Conselhos  que são veiculadas  informações  sobre o caráter  pessoal  dos  alunos e  sobre seu

desempenho anterior.

O Corpo Docente é a equipe constituída pelos professores em exercício na escola, com a

função de realizar processo de ensino-aprendizagem, construção do conhecimento, na perspectiva

de diversos métodos e uma interação. A equipe escolar é formada por todos os professores, direção

e  especialistas,  além de  cumprirem seu  papel  específico  na  escola,  têm a  responsabilidade  de

elaboração do Projeto Pedagógico Curricular, decisões dos Conselhos de classe ou série, reuniões

com pais, APM e demais atividades da comunidade.

2.2. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA GESTÃO ESCOLAR

A gestão democrática e participativa valoriza a participação na tomada de decisões, por meio

do diálogo e do consenso, para uma construção coletiva dos objetivos e funcionamento escolar.

Toda escola  busca  atingir  os  objetivos  planejados,  sendo a  gestão  uma atividade  coletiva  com

objetivos  comuns  e  compartilhados  dos  agentes  do  processo,  a  racionalização  do trabalho  nos

aspectos  físicos  e  materiais,  com  qualificação  dos  educadores,  planejamento  e  avaliação  do

educador.

A gestão  democrática  é  formada  por  diferentes  ações:  Formação  do  Conselho  escolar;

Elaboração do Projeto  Político  Pedagógico  de  maneira  coletiva  e  participativa;  determinação e

fiscalização da verba da escola pela comunidade escolar; divulgação e transparência na prestação de

contas; avaliação institucional da escola, professores, dirigentes, estudantes e equipe técnica. Assim,

a gestão democrática vai além do processo de tomada de decisões, ela identifica os problemas,

acompanha e controla as ações na fiscalização e avaliação dos resultados.  Dessa forma, com a

democratização da gestão é ampliada a participação das pessoas.

Segundo Libâneo: (2001, p. 115)

Sendo assim, as escolas podem traçar seu próprio caminho envolvendo professores, alunos,
funcionários,  pais e  comunidade próxima que,  se tornam co-responsáveis  pelo êxito da
instituição.  É assim que a organização da escola se transforma em instância educadora
espaço de trabalho coletivo e aprendizagem.
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A conquista  da  participação  ativa  de  todos  é  de  significativo  êxito  para  a  escola.  A

importância  da  comunidade  resulta  no  conhecimento  e  avaliação  dos  serviços  prestados,

principalmente  na  ação  conjunta  entre  a  família  e  a  escola  no  planejamento  da  educação.  A

participação influencia na democratização da gestão, através de cinco elementos constitutivos, que

são mobilizados para atingir os objetivos escolares. Tais elementos são:

Planejamento: processo de antecipação de decisões, prevendo as orientações e as ações para

atingir os objetivos. Os planos são de fundamental importância no crescimento da gestão, pois o ato

de repensar as atitudes experimentadas é vital à instituição. Porém, nem sempre a execução dos

planos ocorre conforme a primeira forma planejada, pois, é necessário, muitas vezes, rever, discutir

novamente e enriquecer as ações a partir de uma permanente discussão. O processo e o exercício do

planejamento constituem uma antecipação da prática,  ou seja,  planejar é prever e programar as

ações e os resultados desejados, possibilitando, junto à equipe gestora, a tomada de decisões.

O planejamento escolar não pode ser conduzido de forma centralizadora, para se instituir

uma  cultura  democrática  e  participativa  nos  processos  desenvolvidos  na  escola.  Uma  gestão

democrática não se constrói sem um planejamento participativo, que conta com o envolvimento de

todos os representantes da comunidade escolar nos processos de tomada de decisão, bem como na

definição de metas e estratégias de ação.

Organização: A viabilização das condições para realização do que foi planejado, pela qual se dá a

racionalização de  recursos  físicos,  materiais,  financeiros,  os  meios  pelos  quais  se  asseguram a

efetividade dos processos de ensino/aprendizagem, criando e viabilizando as condições e modos

para se realizar o que foi planejado. A organização materializa os planos e projetos realizados pela

escola.

Direção e coordenação: A coordenação do esforço humano coletivo do pessoal da escola é a

atividade  de  coordenação  do  esforço  coletivo  do  pessoal,  tratando  do  desenvolvimento

propriamente dito dos processos de planejamento, organização e avaliação. Dessa forma, as funções

de direção envolvem a mobilização, liderança, motivação, comunicação e a capacidade de interação

de cada um dos participantes envolvidos nesses processos. 

Formação continuada: As ações de aperfeiçoamento dos profissionais da escola, para melhor

realização de suas atividades e seu desenvolvimento profissional. O bom planejamento dos horários

de trabalho coletivo, juntamente com a presença de um formador mediador, para a equipe cada vez

mais buscar ampliar o conhecimento, aliado ao melhor espaço para a realização da formação em

redes de capacitação. O profissional bem estruturado dentro do ambiente de trabalho é um dos mais

eficientes instrumentos para a melhoria da qualidade de ensino.
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Avaliação:  A avaliação do trabalho profissional  é  a  comprovação do funcionamento  da  escola.

Baseado em dados e informações coletados através de processos e instrumentos diversificados, a

avaliação consiste em verificar se os objetivos estão sendo efetivamente alcançado. A avaliação

envolve, além da análise qualitativa de dados e informações,  a apreciação valorativa de formas

diferenciadas de medidas com critérios definidos previamente.

2.3. GESTÃO ESCOLAR PARTICIPATIVA

A escola é o lugar em que, através da ação mediadora dos professores e a gestão escolar, se

promovem os saberes, as atitudes e valores a partir dos alunos. A educação escolar tem a tarefa de

desenvolver  capacidades  cognitivas,  sociais  e  morais,  dinamizar  o  currículo  na  cidadania

participativa, para que os objetivos correspondam às expectativas de organização e gestão. 

Conforme Luck (2006,  p.  35)  “a participação tem sido exercida sob inúmeras formas e

nuances no contexto escolar”, assim ela pode assumir o caráter de participação “como manifestação

de vontades individualistas, algumas vezes camufladas, até a expressão efetiva de compromisso

social  e organizacional,  traduzida em atuações concretas e objetivas,  voltadas para a realização

conjunta de objetivos”. Pela participação, os professores podem aprender várias coisas, como tomar

decisões  coletivamente,  dividir  com  os  colegas  as  preocupações,  desenvolver  o  espírito  de

solidariedade e investir no seu desenvolvimento profissional.

A  intelectual  da  Gestão  Escolar  complementa  que  existem  formas  diferenciadas  de

participação que dependem do contexto,  e  elas  podem ser:  de presença,  de expressão verbal  e

discussão, de representação política, de tomada de decisão, de engajamento (LUCK, 2006, p. 35).

Assim,  a  Gestão  Escolar  ganha  um  novo  olhar,  desafia  aqueles  que  estão  envolvidos,  pois

necessitam de abertura para aceitar a opinião dos demais e juntos construírem a escola participativa.

A manutenção de múltiplas formas de participação dos profissionais da educação na escola

deve ser o principal objetivo da Gestão Escolar. A escola é um lugar de formação de competências

para a participação na vida social,  e,  por meio dela,  ela interage com a sociedade,  trazendo as

opiniões dos pais, professores e alunos para sentirem-se responsáveis pelas decisões tomadas, para

o melhor funcionamento da escola.

Segundo Libâneo (2001, p.80).

O conceito de participação se fundamenta no de autonomia que significa a capacidade das
pessoas e dos grupos de livre determinação de si próprios, isto é, de conduzirem sua própria
vida.  Como a autonomia opõe-se às  formas de autoritárias  de tomada de decisões,  sua
realização concreta nas instituições é a participação.
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Diante da construção da Gestão Escolar  democrática e participativa que modifica o cenário da

escola, transforma as relações e os papeis de cada sujeito para auxiliar na construção da escola que

prima pela participação de todos. Cabe refletir sobre a função dos sujeitos da ação democrática e

participativa para que possam assumir seu papel e atuar de forma prática para a transformação da

escola e de seus sujeitos. Isso expressa a necessidade da organização escolar, a busca pelo total

envolvimento  da  equipe  em  prol  dos  objetivos  comuns,  demonstrando  a  importância  da

responsabilidade conjunta e a forma de comunicação e organização da comunidade educativa.

Conforme Libâneo, (2001, p. 114-115):

O caráter pedagógico da ação educativa consiste precisamente na formulação de objetivos
sócio-políticos  e  educativos  e  na  criação  de  formas  de  viabilização  organizativa  e
metodológica da educação (tais como a seleção e organização de conteúdos e métodos, a
organização do ensino, a organização do trabalho escolar), tendo em vista dar uma direção
consciente e planejada ao processo educacional.

Todo  o  processo  educativo  inclui  o  conceito  de  direção  para  seu  bom  funcionamento,

contribuindo para atingir seus objetivos de formação. Pensando o papel e a função dos gestores da

escola,  eles têm a função de incentivar e motivar as potencialidades individuais e promover as

relações dentro da mesma para que a transformação social se concretize, começando pela escola e

atingindo a comunidade em que está inserida. 

Ao pensar a participação e a gestão escolar, os sujeitos devem se envolver e contribuir de

maneira significativa na edificação da escola. A gestão escolar tem a função de unir os setores da

escola e está à comunidade como um todo. Partindo desse pressuposto, todos conseguem ter vez e

voz para contribuir com a opinião, a sugestão e as críticas para a melhoria do processo de ensino-

aprendizagem.

A Gestão Escolar precisa estar fundamentada na construção do espaço público, promovendo

a  igualdade  e  propiciando  um ambiente  de  trabalho  coletivo,  superando  o  individualismo  e  a

educação  excludente,  possibilitando  a  inter-relação  do  todo  e  produzindo  conhecimento.  Isto

contribui para preparar os sujeitos para a vida e que “habitem os estudantes a terem expectativas de

vida digna, de trabalho, de exercício da cidadania”, ressalta Cóssio (2006, p. 31).

O envolvimento da comunidade no processo escolar, especialmente dos pais que participam

do conselho contribui na preparação do plano pedagógico e acompanhar os serviços prestados. A

participação  das  comunidades  dá  respaldo  aos  governos  para  encaminhar  ao  poder  Legislativo

projetos de lei que atendem às necessidades da educação. A presença direta da comunidade na vida

escolar também faz com que participem das decisões civis, bem como na organização do bairro,

movimentos de educação ambiental, contribuindo na intensificação do acompanhamento da política

educacional.
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O planejamento das tarefas é um princípio que se justifica porque as escolas buscam atingir

seus objetivos através a organização de suas ações. Os planos de ensino elaborados coletivamente é

um instrumento  unificador  das  atividades  da  escola,  acompanhados  de  uma  ação  racional  dos

objetivos, das estratégias de ação, dos recursos e controles de avaliação.

A formação dos integrantes da comunidade escolar deve ser continuada. A concepção democrática

participativa  valoriza  o  profissional  da  educação  no  seu  desenvolvimento  profissional  e  nas

competências técnicas. O objetivo fundamental da valorização do aluno para que todos aprendam e

participem  dos  processos  decisórios  é  uma  meta  pedagógica  e  de  gestão.  Os  profissionais

desenvolvem suas habilidades com aperfeiçoamento na dimensão política, científica e pedagógica

da equipe.

A avaliação  compartilhada  e  as  relações  humanas  produtivas  assentadas  na  busca  de

objetivos comuns, decisões e procedimentos devem sempre ser acompanhados e avaliados a partir

do princípio da relação orgânica. O conjunto das ações do trabalho educacional está voltado para as

ações didáticas e objetivos básicos canalizados numa avaliação mútua de toda equipe escolar. As

relações produtivas indicam a importância do sistema de relações interpessoais na qualidade do

trabalho de cada educador e valorização da experiência individual de trabalho. A equipe escolar

deve investir em relações baseadas no diálogo e nas relações entre direção, professores, alunos e

outros funcionários.

2.4. SISTEMA ORGANIZACIONAL DA ESCOLA

Os diferentes movimentos de um todo administrativo,  a distribuição hierárquica do todo

organizado em diferentes graus de efetividade, têm por finalidade a construção de conhecimentos e

a humanização das relações humanas. Tendo como objetivo a construção da gestão democrática

como  espaço  para  a  participação,  evidencia-se  o  sistema  organizacional  da  escola,  os  setores

constitutivos desde o diretor até os funcionários e comunidade escolar que constituem um conjunto

dinâmico inseparável, com a participação ativa de todos. A ação positiva de um componente ou

setor resulta na consequência positiva do conjunto, caso contrário, se um setor não desenvolve as

suas funções específicas, o todo organizacional da escola fica prejudicado.

A qualidade da educação é favorecida com a ação democrática global da escola, pois nela o

aluno forma a sua cidadania como mediação fundamental para a construção da sociedade. 

A gestão democrática da escola resulta na síntese maior da educação do cidadão individual e

da estrutura da sociabilidade. A ação conjunta da escola forma a personalidade do educando, nas

dimensões física, intelectual, espiritual e social, e não apenas se restringe ao modo tradicional de

transmissão e aquisição de conhecimentos.
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Para uma educação de qualidade, a escola deve desenvolver um programa de formação dos

professores na perspectiva de uma nova concepção epistemológica focada na interdisciplinaridade.

Uma Gestão Escolar global e integrada em todos os sentidos tem como componente a construção de

um conhecimento integrador das disciplinas e que insere os conhecimentos particulares num todo

social e histórico mais amplo.

Conforme Paro, ( 2007 p. 71).

Por  isso,  uma  boa  estrutura  didática  e  administrativa  do  ensino  deveria  prever  algum
sistema de aperfeiçoamento do professor em serviço, no contexto de sua própria instituição
e integrado as demais atividades da escola.

O planejamento  do  professor  não  deve  ser  um processo  individual,  pois  o  exercício  é

referente à antecipação das atividades desenvolvidas. As instituições escolares devem formular seus

objetivos,  executar  e  avaliar  o  trabalho de  forma conjunta.  Por  consequência,  uma escola  sem

planejamento  resulta  numa  gestão  de  circunstâncias,  as  atividades  são  improvisadas

simultaneamente e os resultados obtidos não são avaliados. Em razão disso, o ato de planejar deve

ser uma atividade de reflexão e ação, sendo desenvolvido com a participação de todos, fica mais

acessível à busca de alternativas, revisão de planos, avaliação dos resultados previstos, tendo em

vista uma análise crítica do trabalho realizado e busca de novos rumos.

Na atualidade, são muitas as exigências com relação aos professores que, além de ensinar a

disciplina de sua responsabilidade,  devem ser  facilitadores  das aprendizagens,  organizadores  de

atividades e orientadores. Nas situações atuais, o professor inclui nas suas habilidades a atenção às

necessidades dos alunos especiais cada vez mais presentes na rede de ensino. O professor, para dar

conta de tudo isso deve buscar junto a escola um embasamento e aperfeiçoamento adequado para as

novas funções e assumir o processo de mudança educacional. 

O sistema organizacional da escola também é constituído por um conjunto de movimentos

verticais de integração das diferentes esferas entre si. Nesta força de integração, o diretor não toma

arbitrariamente decisões que são verticalmente impostas,  mas são resultado do amadurecimento

promovido nas instâncias anteriores, partindo dos alunos, passando pelos professores, secretaria,

coordenação pedagógica até chegar na instância máxima de decisão. 

A democracia na escola, por sua vez, relaciona-se ao emprego de mecanismos na Gestão

Escolar, conselhos de escola, associação de pais e mestres, entre outros, integrando a democracia

como algo intrínseco à educação de qualidade. 

Porém,  o outro lado da situação acontece de forma indireta, pois o grupo que trabalha na

escola se fecha para si, não aceita as opiniões para não terem o trabalho de discutir e participar.

Contudo, até as reuniões da escola acabam ficando comprometidas, pois o grupo não consegue
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marcar  um horário comum para  conversar  acerca das  atividades  acadêmicas.  A manutenção da

equipe é fator que permite o melhor entrosamento das ações e a continuidade qualitativa no trabalho

desenvolvido pela escola.

De acordo com Paro, (2007 p. 108):

Trata-se, portanto, de adotar a instituição escolar de uma estrutura administrativa ágil, que
favoreça  o bom desempenho do trabalho coletivo e cooperativo,  calcada  em princípios
democráticos que fortaleçam a condição de sujeito (autor) de todos os envolvidos, mas que,
ao mesmo tempo (não alternativamente), procure preencher seus postos de trabalho com
pessoas identificadas com esses princípios, e empenhadas na realização de um ensino de
qualidade.

A estrutura  organizacional  e  administrativa  da  escola  é  articulada  por  uma  estrutura

dinâmica capaz de integrar todos os setores da escola numa única atividade conjunta. O trabalho

cooperativo consiste na interrelação de todos os setores num movimento onde cada qual determina

os outros e é por eles determinado. Todas as esferas estabelecem relações recíprocas com todas as

outras, cada qual é aberta à totalidade da estrutura escolar que integra positivamente cada esfera

particular. 

A educação  consiste  na  mediação  da  formação  integral  do  homem  em  sua  dimensão

histórica, para assegurar a qualidade de ensino nas escolas na conjugação das dimensões individual

e social. A dimensão individual é dada pela personalidade do educando, em autodeterminação pelo

trabalho,  através  do  qual  se  produz a  si  mesmo e  o  mundo.  A dimensão social  é  derivada  da

condição da pluralidade do homem, não apenas educa-lo para o bem viver individual, mas que seja

habilitado para viver em comunidade. 
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3. PRÁTICA DA GESTÃO NAS ESCOLAS

O capítulo que segue expõe o resultado do trabalho de campo apresentado como pesquisa de

cunho  qualitativo,  para,  posteriormente,  analisar  teoricamente  os  dados  recolhidos  de  gestões

escolares desenvolvidas no Município de Fortaleza. A pesquisa foi inspirada no trabalho do gestor

público geral até o privado, envolvendo contextos de diferenças sociais e econômicas. Detive a

minha  investigação  num  questionário  de  fácil  compreensão  para  ser  respondido  num  formato

descritivo.

A  realização  da  pesquisa  tem  por  finalidade  estudar  as  determinações  da  estrutura

organizacional  da  Gestão  Escolar.  Uma  gestão  moderna  e  democrática  tem  como  resultado  a

qualificação do processo de ensino-aprendizagem e das relações humanas.

A motivação da pesquisa surgiu para melhor analisar as contribuições teóricas sobre Gestão

Escolar participativa e a ação dos gestores nas suas respectivas escolas. Os questionamentos dizem

respeito à ação na modalidade curricular,  organizacional,  planejamento de atividades,  formação

continuada  dos  professores,  participação  da  comunidade  da  vida  escolar,  construção  da

interdisciplinaridade,  práticas  escolares  sobre  decisões  participativas  ou  unilaterais,  avaliação

institucional, qualificação do processo de ensino e aprendizagem etc.

A pesquisa constitui-se de perguntas elaboradas a partir  da fundamentação teórica desse

trabalho, na tentativa de elaborar um conceito da Gestão Escolar atual. Formuladas as questões, elas

foram encaminhadas às escolas, dentre as quais, algumas não se disponibilizaram a responder e

outras responderam de forma genérica.

3.1. A GESTÃO NAS ESCOLAS - METODOLOGIA

Neste espaço tenho como objetivo mostrar algo da realidade escolar das instituições em que

realizei a pesquisa,  através de uma breve contextualização. Foram pesquisadas um total de seis

escolas, distribuídas em três grupos, duas escolas privadas, duas escolas municipais e duas escolas

Técnicas, situadas em diferentes bairros da cidade.

Apenas  duas  escolas  recebem alunos desde a  Educação Infantil  até  o Ensino Médio,  as

demais recebem alunos a partir do primeiro ano e outros dois alunos de 18 a 60 anos. As escolas são

sustentadas por mantenedoras diferentes, o Governo Municipal e duas escolas privadas não recebem

subsídios  de  nenhuma espécie.  As escolas  funcionam em turno integral,  abrangendo alunos  de

diversas regiões da cidade, que utilizam transporte gratuito concedido pelo Governo Municipal e

transporte particular para a locomoção.

Os educandos de todas as escolas são oriundos, na sua maioria, da cidade de Fortaleza e

Caucaia  e  possuem um nível  socioeconômico médio.  Todas  as  escolas  praticam a  dinâmica da
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inclusão,  atendendo diversos estudantes,  até  mesmo no ensino privado os alunos em condições

financeiras menos favoráveis, com o sistema de bolsas de estudo, tanto integrais quanto parciais,

contemplando uma significativa parcela de alunos.

O questionamento foi preferencialmente aplicado ao diretor escolar,  e, na ausência dele,

deixaria a pesquisa a ser desenvolvida pelo seu respectivo vice.  A distribuição das questões foi

realizada em maio de 2020, entregues e recolhidas por mim, primeiramente aconteceu a minha

apresentação na sobre o projeto de pesquisa, solicitando a contribuição com as respostas às questões

propostas.

3.2. QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

1. Como é trabalhada a gestão de recursos humanos na escola e como as qualidades dos professores

e demais são integrados no todo escolar?

2. Como é organizada a pauta das reuniões?

3. Qual foi o processo para a elaboração do projeto pedagógico da escola?

4. As práticas escolares e as decisões tomadas são participativas ou unilaterais? Justifique.

5. Quais são as instâncias de participação democrática da comunidade escolar e dos alunos?
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4. PRÁXIS DA GESTÃO ESCOLAR

O quarto capítulo expõe a análise do questionário de pesquisa retornado das escolas, que foi

respondido individualmente pelos gestores das escolas. Nesta parte do trabalho são analisados os

dados recolhidos pela pesquisa de campo, expostos no capítulo segundo e que serão confrontados

com a fundamentação teórica cuja estrutura conceitual forma o primeiro capítulo do trabalho. Da

gestão democrática participativa anteriormente exposta e da síntese entre a pesquisa teórica feita e

os dados práticos recolhidos resulta o capítulo que segue.

Com respeito  à  gestão de recursos  humanos na escola,  evidencia-se a  análise  da gestão

escolar participativa,  desenvolvendo um trabalho conjunto através de reuniões e seminários nos

quais  as  capacidades  de  cada  integrante  são explicitadas  e  integradas  à  ação global  da  Gestão

Escolar.  Nesta  estrutura  organizacional,  a  integração  do  todo  da  equipe  escolar  valoriza  as

potencialidades de cada componente. Os gestores escolares entrevistados enfatizam que todas as

áreas são interligadas e envolvidas para uma tomada de decisões adequadas que possibilitam o

desenvolvimento  da  aprendizagem  e  do  conhecimento  na  perspectiva  da  interdisciplinaridade.

Buscam, também, integrar as diferentes habilidades e as atividades do calendário escolar através de

projetos desenvolvidos pela escola.

Conforme exposto teoricamente, as instituições escolares possuem características fortes que

as  diferenciam das  empresas  convencionais,  pois  a  escola  deve  considerar  que  o  seu  trabalho

envolve diretamente o desenvolvimento do humano. A escola que organiza a sua atividade como

uma  totalidade  integrada,  a  participação  de  todos  torna  as  qualidades  individuais  explícitas  e

dimensionadas na perspectiva do todo organizacional. Quando todo o grupo escolar trabalha para a

aprendizagem do aluno, a responsabilidade com a educação é constante na participação ativa na

escola.

Conforme Libâneo (2001, p. 25):

Uma das funções profissionais básicas do professor é participar ativamente na gestão e
organização da escola contribuindo nas decisões de cunho organizativo, administrativo e
pedagógico – didático. Para isso, ele precisa conhecer bem os objetivos e o funcionamento
de uma escola, dominar e exercer competentemente sua profissão de professor, trabalhar em
equipe e cooperar com os outros profissionais.

A participação nos processos de gestão da escola moderna não é apenas de domínio geral do

diretor, e sim, todos devem contribuir para que a escola seja administrada de forma humana, que

interage em si e sobre si, operando através de processos organizativos próprios, construindo-se pela

participação do todo, sendo interligada em forma de rede que possui dimensões interligadas com

todos os seus setores, nunca agindo de forma unilateral. O todo participante do meio escolar que



22

constrói  práticas  não  autoritárias,  desenvolve  melhores  formas  de  organização,  pois  cada  um

consegue coletivizar suas melhores habilidades que resultam na ação conjunta da Gestão Escolar.

4.1. ORGANIZAÇÃO DA PAUTA DAS REUNIÕES

A pesquisa  evidencia  que  a  pauta  de  reuniões  é  um aspecto  que  deve  ser  muito  bem

elaborado em sua estrutura, tendo um tema principal que será abordado e uma organização bem

evidenciada. Na análise das respostas da pesquisa percebe-se que é elaborada pela equipe diretiva

conforme as situações observadas pelo diretor.

O  trabalho  realizado  em  equipe  é  a  melhor  forma  de  superação  da  ação  meramente

profissional e empresarial. A organização da pauta de reuniões deve ser realizada na perspectiva de

um olhar  sensível  e intelectual  que identifica os problemas da escola e que requerem soluções

permanentes. Quando os problemas e as necessidades são explicitados, o gestor escolar e o corpo

docente da escola participam ativamente na sua solução. 

Quando consta na pauta de reunião o planejamento escolar, o gestor medeia as questões a

serem  discutidas  em  equipe.  Os  principais  assuntos  relativos  à  dinâmica  escolar  devem  ser

informados e discutidos conjuntamente com a finalidade de incrementar a corresponsabilidade no

planejamento escolar. Como momentos de partilha de ideias e de experiências, deve ser realizado

um diagnóstico a partir dos dados fornecidos pela pesquisa, explicitar a realidade da escola para

melhor abordar um problema e diagnosticar as suas causas.

Segundo Libâneo (2001, p. 139).

O diagnóstico terá a extensão que se julgar mais conveniente. Todavia, se a escola nunca
fez um diagnóstico completo, é bom que o faça uma primeira vez e o refaça de tempos em
tempos.  Nesse  caso  cabe  uma  caracterização  sócio-econômica,  cultural,  jurídica,  das
condições físicas e materiais,  do pessoal  técnico e docente,  do clima da escola,  tipo de
gestão, relacionamento com pais e comunidade.

A importância  da realização do diagnóstico na escola deve começar  pelos  alunos que a

escola acolhe,  conhecendo-os melhor,  de onde procedem, quais  suas  expectativas,  como está  o

conhecimento dos alunos. É necessário informar aos alunos da importância para a escola a coleta

desse conhecimento sobre eles. 

A situação do diagnóstico no processo educativo é bastante complexa, pela variedade de

fatores  constantes  no processo de  aprendizagem,  adaptação escolar  e  fatores  de ordem interna:

físicos, intelectuais, emocionais e externos diretamente ligados ao meio ambiente. O diagnóstico na

educação,  acompanhamento  dos  objetivos  educacionais,  sempre  voltados  para  o  processo  de

desenvolvimento integral da personalidade do aluno.
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Dessa forma, como investigamos o processo de elaboração do Projeto Político Pedagógico,

apareceram  aspectos  significativos,  tais  como  a  ênfase  dada  ao  trabalho  coletivo  para  a  sua

construção enquanto síntese de múltiplas contribuições. Como o documento, na maioria das escolas

pesquisadas,  é  resultante  da  ação  global  que  envolve  todos  os  setores  da  escola,  norteará  as

atividades desenvolvidas em seu interior, iluminará as ações individuais e esclarece a integração dos

diferentes setores na totalidade do processo pedagógico.  Para as escolas pesquisadas,  o Projeto

Político  Pedagógico  é  a  ferramenta  de  organização  política  e  diretriz  pedagógica  nas  relações

humanas orientadas à construção do conhecimento.

Segundo Libâneo (2001, p. 132).

Pode-se dizer, então, que o projeto representa a oportunidade de a direção, a coordenação
pedagógica, os professores e a comunidade, tomarem sua escola nas mãos, definir seu papel
estratégico na educação das crianças e jovens, organizar suas ações, visando a atingir os
objetivos que se propõem. É o ordenador, o norteador da vida escolar.

Segundo o autor,  percebemos que o projeto contém um dinamismo articulador enquanto

sonho por  parte  dos  que  o  elaboraram,  como,  igualmente,  se  concretiza  nas  múltiplas  ações  e

relações  pedagógicas  desenvolvidas.  O Projeto Político  Pedagógico  representa  o elo de ligação

entre  a  direção,  a  coordenação  pedagógica,  os  professores  e  a  comunidade  em  geral  que

desenvolvem uma atividade conjunta orientada à educação das crianças e dos jovens. O Projeto

Político  Pedagógico  define  o  papel  dos  diferentes  setores  da  escola,  contém  os  fundamentos

filosóficos e pedagógicos orientadores da prática quotidiana e articula a vida escolar como um todo.

A relação entre a teoria e a prática se dá num círculo em que a ação é esclarecida pela reflexão

quando é instaurada uma nova prática.  O Projeto Político Pedagógico constitui  um instrumento

teórico de avaliação da atividade escolar  e  de transformação da prática consolidada a partir  da

avaliação.

A pesquisa evidenciou que o Projeto Político Pedagógico é reconstruído em cada novo ano

escolar,  quando  o  ingresso  de  alunos  apresenta  novos  desafios  a  serem  enfrentados.  Com  a

incorporação de novos membros à comunidade escolar, eles devem ser integrados à dinâmica global

do processo pedagógico e  da Gestão Escolar  quando o Projeto Político Pedagógico precisa ser

novamente  estudado  e  avaliado.  Os  alunos  novos,  oriundos  de  diferentes  tradições  culturais  e

portadores de diferentes saberes, precisam ser acolhidos e integrados na perspectiva dos princípios

pedagógicos  e  da  organização  conjunta  da  escola.  O  ingresso  de  novos  professores  e  novos

funcionários  deve  ser  realizado  na  perspectiva  da  dinâmica  pedagógica  e  organizacional  da

comunidade educativa para que as capacidades individuais não sejam espontaneamente praticadas,

mas integradas na totalidade dinâmica da estrutura escolar. Assim, o Projeto Político Pedagógico
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não é apenas um texto que fica escondido numa gaveta, mas compreende uma dinâmica permanente

de construção,  adaptação e  reconstrução. Com a constante incorporação de novos integrantes e

enfrentamento de novos desafios, a escola atualiza permanentemente o processo de organização.

Para a construção do Projeto Político Pedagógico é de vital importância que a escola seja capaz de

discutir uma teoria pedagógica com a finalidade de dar um embasamento filosófico à ação educativa

e construir um texto com consistente fundamentação teórica. É muito válido, também, que a escola

consiga debater em conjunto uma teoria para elaborar o Projeto Político Pedagógico, dar ênfase a

um intelectual  ou  mais,  para  que  o trabalho prático  tenha  um embasamento  teórico.  Para  esse

procedimento, a escola pode estudar uma obra fundamental, um conjunto de obras fundamentais ou

alguns intelectuais afins e construir uma síntese teórica capaz de iluminar o processo de organização

da escola nos pilares da gestão integradora dos diferentes setores, da interdisciplinaridade e das

relações com a sociedade. Uma consistente fundamentação teórica é decisiva para a inserção da

escola na sociedade e para a transmissão e reconstrução do conhecimento.

4.2. PARTICIPAÇÃO ATIVA DA COMUNIDADE NA ESCOLA

Quando a comunidade participa da vida escolar, ela pode ser inserida em várias instâncias,

desde que a  escola tenha  abertura.  Sabendo de  sua importância,  foi  levado em consideração e

observado como as escolas do Município estão abrindo esse espaço à participação da comunidade.

Todas as escolas demonstram ter a comunidade especialmente ativa na escola, através de

festas, homenagens, celebrações, feiras e entrega de resultado aos alunos. As escolas convidam a

comunidade a participar da vida escolar que corresponde reciprocamente, conciliando horários de

trabalho com atividades  escolares.  Pelos  dados  evidenciados  pela  pesquisa,  os  pais  dos  alunos

demonstram abertura quando são convidados a participar dos eventos promovidos pela escola.

A escola é integrada por uma instância pedagógica denominada Conselho de Pais e Mestres.

São representantes que prestam uma significativa contribuição ao educandário, pois participam na

tomada de decisões, na discussão dos resultados acadêmicos, são referência de apoio pedagógico

aos alunos e mediatizam as relações da escola com a comunidade. Todas as escolas pesquisadas são

formadas pelo conselho que estabelece vínculos entre os pais, a escola, os professores e os alunos,

edificando a corresponsabilidade entre as famílias e a escola na formação dos alunos.

Quando a estrutura global da escola é integrada por um grupo que representa as famílias, os

pais  têm à sua disposição um canal  de comunicação com o educandário.  Através  dele,  os pais

penetram na  escola  e  acompanham diretamente  os  filhos  nos  aspectos  pedagógico,  acadêmico,

intelectual e social. Através da entidade representativa dos pais, as famílias tomam conhecimento do

processo  de  desenvolvimento  escolar  dos  filhos,  incentivam  a  atualização  permanente  das
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potencialidades e ajudam a superar as dificuldades. Com a presença dos pais na vida escolar dos

filhos, é facilitado o acesso ao professor quando os alunos apresentam problemas disciplinares e

dificuldades de aprendizagem em determinadas disciplinas.

O acompanhamento pelos pais da vida escolar dos filhos está diretamente vinculado com o

aspecto epistemológico da interdisciplinaridade. A presença da comunidade na escola torna mais

ativa a ação conjunta dos professores na construção de instâncias epistemológicas que envolvem o

conjunto das disciplinas. Para além da especialização e fragmentação dos saberes, as escolas são

desafiadas a construir  espaços teóricos que envolvem várias  disciplinas integradas num sistema

mais  amplo  de  saber.  O  trabalho  conjunto  dos  profissionais  da  educação  resulta  na

interdisciplinaridade caracterizada como uma lógica de interdependência entre as disciplinas.

As escolas pesquisadas apresentaram nas respostas uma consciência acerca da importância

da  interdisciplinaridade  na  construção  do  conhecimento.  As  pessoas  pesquisadas  manifestaram

como  um  componente  constitutivo  do  processo  de  elaboração  do  plano  de  ensino.  A visão

epistemológica  segundo  a  qual  disciplinas  específicas  integram  um  todo  maior  de  uma

complexidade  de  disciplinas  e  saberes  passa  a  ser  um dos  assuntos  privilegiados  das  reuniões

pedagógicas  dos  professores.  Eles  buscam  instâncias  e  formas  para  concretizar  no  quotidiano

escolar um formato interdisciplinar de conhecimento que evidencia a complexidade do mundo.

Sempre  que,  por  parte  da  escola,  existirem  iniciativas  para  articular  a  integração  das

disciplinas, mais qualificado será o ensino e mais amplo e intenso será o conhecimento do aluno.

Assim,  essa questão é  uma forma para os  profissionais  da educação se aliar  numa perspectiva

conjunta  para  o  desenvolvimento  do  mesmo  trabalho.  Isso  torna  possível  a  superação  da

especialização  dos  saberes  por  um  conhecimento  capaz  de  se  constituir  em  áreas  do  saber  e

articular-se na perspectiva sistemática de conceitos transversais.

As  escolas  que  trabalham  com  decisões  participativas  têm  uma  experiência  de  maior

autonomia em relação às demais que trabalham de forma unilateral. As escolas que articulam uma

ação  inspirada  na  abertura  e  participação  democrática  suscitam  a  participação,  não  apenas  da

comunidade interna, mas também a comunidade externa participa dos processos da escola.

A participação acontece de várias formas, pelos representantes, professores, em reuniões,

assembleias para aprovação de normas, troca de ideias e consenso. Em relação às iniciativas dos

alunos, a pesquisa revelou que as escolas escutam as suas sugestões. Para alcançar determinadas

metas  e objetivos,  as avaliações escolares são discutidas conjuntamente,  com a participação da

direção, do corpo docente, dos pais e dos representantes dos alunos. A realização das avaliações é

diretamente  acompanhada  pelo  monitoramento  das  ações,  discussão  dos  resultados  e

democratização da gestão para ampliar a participação das pessoas nas práticas escolares. Esse grau
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de participação da comunidade ultrapassa a modalidade de convocação num evento importante da

escola e se consolida a espontaneidade da presença em todas as atividades. A conquista pela escola

desse nível de participação é desafiadora quando a comunidade não tem uma tradição de presença

na vida da escola.

4.3. AVALIAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO PROFISSIONAL E OUTROS

SETORES DA ESCOLA

As modalidades de avaliação na instituição agregam um valor ao conjunto das ações, tendo

em vista a tomada de decisões para novas ações. Os gestores entendem o processo de avaliação de

muitas  maneiras,  executada  com  diversos  representantes,  na  forma  quantitativa,  formativa,

diagnóstica, contínua e dentro de um processo interativo. 

A avaliação realizada nas escolas supõe um instrumento para verificar se os objetivos e

saberes previstos estão sendo atingidos. No passado, a avaliação nas escolas era vista como uma

análise da aprendizagem dos alunos, atualmente, ela é mais globalizada. Na modalidade atual o

trabalho dos profissionais faz parte  de uma avaliação de sistemas,  determinando os objetivos  e

dependendo de fins para que a escola esteja a serviço da comunidade externa.

Nas  escolas  pesquisadas,  os  professores  são  avaliados  anualmente  e  em  cada  reunião

pedagógica é realizado um diagnóstico do que deve ser mudado e aprimorado. Em algumas escolas,

a avaliação com os professores é realizada por uma comissão eleita pelo do corpo docente, quando

os docentes apresentam seus certificados de formação durante o ano.

A avaliação deve servir, não apenas para avaliar o professor e o aluno, mas para analisar a

qualidade  da  educação  oferecida  nas  escolas.  A avaliação  compreende  o  questionamento  geral

relativo  ao  atendimento  das  demandas  da  escola  e  a  edificação,  no  seu  cotidiano,  de  suas

representações quanto à qualidade oferecida. Por isso, é importante a implantação de programas

para a avaliação dos sistemas educacionais, com questionamentos padronizados para maior controle

na qualidade do ensino e da vida escolar.

Muitos problemas enfrentados pelas escolas estão diretamente relacionados à carência e à

falta  de  avaliação.  Como,  em muitas  circunstâncias,  a  avaliação é  realizada  com precariedade,

problemas relacionados à aprendizagem escolar e às relações entre as pessoas, por exemplo, não são

detectados e o seu agravamento será muito mais difícil  de resolver.  A pesquisa esclareceu que,

quando a avaliação é feita com regularidade, os indicativos evidenciam os problemas e apontam as

soluções. 

O processo de ensino-aprendizagem escolar deve ser qualificado e iniciativas devem ser

tomadas por  parte  da  escola.  Nesse processo,  o  gestor  escolar  deve  acompanhar  diretamente o
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trabalho  do  professor  em  sala  de  aula  para  solucionar  as  dificuldades  enfrentadas  na  prática

pedagógica.  O  processo  de  ensino-  aprendizagem  tem  como  objetivo  instigar  a  reflexão,  a

problematização e a conscientização do papel social desenvolvido dentro da escola. 

Diante  da  pesquisa  realizada,  muitas  reflexões  se  complementam  a  respeito  do

aprimoramento desses fatores que envolvem o processo de ensino-aprendizagem, demonstrando que

as escolas estão preocupadas com a qualidade acadêmica. 

Uma resposta significativa dada pelos gestores é a necessidade de manter todo o processo do

contexto  escolar  unido  para  facilitar  a  observação  dos  acontecimentos,  identificando  as

necessidades sentidas pelos professores em seu trabalho. 

Quando há um clima de confiança entre professores, direção e coordenação pedagógica, as

atividades tendem a ser realizadas de forma participativa e aberta. 

A escola, atualmente, enfrenta desafios pedagógicos, epistemológicos e acadêmicos em sua

gestão. Na pesquisa foram identificadas algumas contradições nas quais os gestores escolares estão

inseridos e que desafiam a sua ação. Um dos grandes desafios dos gestores e da escola como um

todo é a desestruturação familiar. Em muitas circunstâncias, a escola é obrigada a suprir demandas

não realizadas na esfera das relações familiares, abrindo mão de algumas atribuições fundamentais. 

Um gestor chamou a atenção acerca da formação para os valores humanos e cristãos, de dar

testemunho de vida e de contribuir na construção de uma identidade pessoal e social, que desperte

para a sensibilidade e solidariedade. Por esse caminho, o educando e o educador devem sentir-se

responsáveis, integrados e comprometidos com todo o processo educativo. 

A pesquisa  realizada  apresenta  desafios  relativos  à  inserção  das  escolas  em  diferentes

contextos comunitários. O aspecto dominante dos desafios da escola é a formação integral do ser

humano individualmente estruturado pelas dimensões da corporeidade, do psiquismo e da razão;

relacionamento aberto ao mundo na relação de objetividade, aos outros e à história na relação de

intersubjetividade e ao absoluto na relação de transcendência. O desafio da formação integral do ser

humano  não  se  restringe  à  sua  educação  como  indivíduo,  no  melhor  estilo  do  subjetivismo

moderno, mas em formá-lo num contexto de múltiplas relações. 

As  respostas  colhidas  pela  pesquisa  evidenciaram o  desafio  da  ação  conjunta  do  corpo

docente com a finalidade de incrementar um processo de ensino-aprendizagem capaz de fornecer ao

aluno um conhecimento amplo da realidade. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  problema  da  pesquisa  trata  de  enfocar  a  Gestão  Escolar  como  ação  conjunta  e

participativa  de  todos  os  setores  da  escola,  objetivando  a  construção  do  conhecimento.  A

problemática compreende algumas questões a serem respondidas a partir da investigação teórica e

da  observação  da  prática  escolar. No  decorrer  deste  estudo  foram demonstrados  aspectos  que

caracterizam  a  Gestão  Escolar  enfocada  pelo  princípio  orientador  a  democratização.  Pois,

trabalhando na perspectiva de uma gestão democrática abrem-se espaços para a participação das

pessoas. Elas conseguem demonstrar da melhor forma o controle de seu próprio trabalho, sentindo-

se  parte  da  realidade  do  contexto  escolar.  Mediante  essa  prática  é  superada  a  ação  do  poder

individual e se promove a competência na unidade escolar como um todo.

A estrutura organizacional das escolas deve ter como princípio o trabalho em conjunto entre

todas  as  pessoas  que  fazem parte  do  grupo escolar,  agem em prol  dos  objetivos  da  educação

relacionada à sociedade e formação dos alunos. O gestor escolar tem papel muito importante no

centro das organizações escolares, pois ele deve ser considerado como o mediador de todas as ações

efetuadas pelos componentes da escola. A instituição escolar não deve ser uma instituição que age

de forma isolada, mas estabelece relações com toda a sociedade. Sendo o gestor o representante da

instituição, ele necessita de conhecimentos administrativos e pedagógicos.

Ao longo desse estudo analisou-se a distribuição de funções na estrutura interna da escola,

trabalhando  de  forma  articulada  com o  gestor,  assim todos  os  setores  agem com motivação  e

satisfação para  o desenvolvimento  conjunto  da  comunidade escolar.  Os setores,  ao sentirem-se

integrantes da dinâmica escolar, sentir-se-ão convidados a compartilhar as ideias e aceitam as suas

sugestões. O diretor, ao adotar a gestão democrática para gerir a sua instituição, orientará a escola

para a participação e a transparência nas ações. Nesse modelo de Gestão Escolar, cada integrante

tem direito à livre expressão de suas posições, independentemente do nível hierárquico em que se

encontra.

A pesquisa realizada demonstrou que, para haver novas relações entre escola e comunidade,

é preciso ser promovida a efetivação da democratização na Gestão Escolar, repensando a teoria e a

prática e suprindo os controles formais. A priorização da avaliação dos resultados advindos de uma

gestão participativa, com a participação da comunidade no controle social das escolas e a qualidade

de ensino canalizada pela gestão democrática.

A participação coletiva de todos os setores da escola nas decisões pedagógicas dá início à

superação do poder autoritário e individualista. A gestão democrática contemporânea vem com a

finalidade  de  estabelecer  cada  vez  mais  novos  vínculos  internos  na  escola  e  vínculos  com  a

comunidade externa. A democratização institucional tornou-se um novo caminho para promover a
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prática pedagógica para a contribuição do processo participativo mais amplo. Como princípio da

gestão  democrática  é  promovido  na  comunidade  escolar  uma  nova  redistribuição  das

responsabilidades,  tarefas,  metas  para  intensificar  o  maior  comprometimento  com os  objetivos

educacionais.

O gestor deve influenciar diretamente o profissional da educação, estando em contato com

os docentes, faz com que cada segmento interno ou externo sinta que a escola pertence a eles e, com

isso, o gestor deve ser para esses membros fonte de inspiração e apoio. O estímulo da criatividade e

o confronto das ideias conquistadas a partir da valorização do trabalho em equipe faz com que todos

os setores sejam reconhecidos na sua contribuição.

O diretor que valoriza a gestão participativa não abandona seus professores em suas salas de

aula, mas busca uma educação integralizada, organiza as pautas de reuniões e abre espaço para o

diálogo. O estímulo ao debate de ideias e problemas pedagógicos do cotidiano escolar caracteriza

um espaço para os professores refletirem suas práticas e dialogarem sobre inovações no ensino. As

novas tecnologias representam os parâmetros de inovações que desafiam as práticas educacionais.

Para isso, o gestor mobiliza a escola com a sua capacidade de comunicação.

A pesquisa teórica do presente trabalho, teve uma grande aproximação satisfatória com a

pesquisa prática realizada com os gestores, pois a partir da pesquisa foi elaborada uma análise e isso

deu um aprofundamento maior ao conhecimento teórico o qual pode ser justificado sobre como está

sendo trabalhado a Gestão  nas  escolas.  A partir  da realização do trabalho ficou mais  amplo  o

conhecimento  sobre  a  democratização  da  gestão,  o  que  ela  desenvolve  na  escola  relativo  ao

conhecimento  coletivo  e  uma  educação  integralizada.  E  se  os  gestores  estão  demonstrando

reconhecimento sobre todos os setores da escola e as contribuições de cada integrante, para com os

objetivos educacionais.

O trabalho integrado com a pesquisa prática, além de trazer os resultados qualitativos para

serem analisados e tornar-se mais enriquecido em conhecimento, também objetivou como está a

realidade atual sobre a Gestão. Ao observar a qualidade das respostas elaboradas pelos diretores das

escolas,  podendo  fazer  uma  diferença  sobre  respostas  completas  e  bem  elaboradas  de  um

profissional que atua de forma aberta ao diálogo que tem um conhecimento especializado sobre a

área  que  está  atuando,  diferentemente  de  profissionais  que  deixaram  questionamentos  sem

respostas, podendo ser analisado que desconhece o assunto perguntado estando despreparado para a

função, ou usaram respostas que não deixou bem especificado a ideia.

O trabalho demonstra uma teoria sobre um modelo de Gestão contemporânea e coloca uma

confrontação a partir de uma pesquisa sobre o que atualmente está sendo praticado nas escolas,

sendo  este  um  primeiro  passo  para  a  temática.  O  tema  poderá  ser  aprofundado  em  outras
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circunstancias,  para  uma  reavaliação  da  evolução  das  respostas  e  como  a  Gestão  está  se

modernizando acompanhado os âmbitos escolares, para posterior dar continuidade a este trabalho.

Assim, a gestão escolar poderá ser implantada e contribuir de forma significativa para que a escola

seja um lugar de aprendizagens significativas, contribuindo para a formação integral dos sujeitos

que nela  se inserem. Ser sujeito  é participar  e fazer  parte  das ações e é  isso que a escola e a

legislação anseiam ao implantar a gestão escolar, por isso que não é um trabalho fácil, mas que

exige  comprometimento  e  ações  concretas  por  parte  de  todos  os  envolvidos,  garantindo  a  tão

desejada educação de qualidade por parte de todos.
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FACULDADE PLUS ARTE E EDUCAÇÃO

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO E COORDENAÇÃO ESCOLAR

QUESTIONÁRIO

Instrumento para coleta de dados

Prezado (a) Sr. (a)

Estamos realizando uma pesquisa visando à coleta de dados para a concretização do TCC

intitulado “Gestão  Democrática:  Reflexos e  Perspectivas  No Contexto Escolar” que é  requisito

parcial  para  a  conclusão  do  Curso  de  Especialização  em  Gestão  e  Coordenação  Escolar, da

Faculdade Plus Arte e Educação. O objetivo principal deste questionário é saber o contexto geral da

Gestão  Democrática.  Neste  sentido,  gostaríamos  de  contar  com  a  sua  valiosa  colaboração,

respondendo  a  estas  perguntas.  Garantimos  que  as  informações  aqui  fornecidas  serão  de  uso

exclusivo para o desenvolvimento desta pesquisa.

       Desde já agradecemos a sua atenção.

 Atenciosamente,

                                                                         Anny Mikelly Lopes da Silva 

1. Como é trabalhada a gestão de recursos humanos na escola e como as qualidades dos professores

e demais são integrados no todo escolar?

2. Como é organizada a pauta das reuniões?

3. Qual foi o processo para a elaboração do projeto pedagógico da escola?

4. As práticas escolares e as decisões tomadas são participativas ou unilaterais? Justifique.

5. Quais são as instâncias de participação democrática da comunidade escolar e dos alunos?
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