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RESUMO 

 

A pesquisa aqui apresentada teve o objetivo de analisar as implicações da atuação do gestor 
escolar nas aprendizagens dos alunos, levando-se em conta os padrões de qualidade do 
sistema educacional, principalmente, a qualidade do processo educativo. Para tanto, foi 
realizado um estudo de caso numa escola pública do município de Camaragibe-PE, escolhida 
por seu destaque positivo nos índices das avaliações nacionais e locais. Levamos em 
consideração a compreensão do gestor e atores da escola sobre os princípios da gestão 
democrática e as ações organizacionais realizadas pelo gestor escolar na sua condução 
pedagógica. A análise toma como referências teóricas conceitos inerentes à democratização 
da escola pública no contexto do Brasil e sua interface com o neoliberalismo, articulando a 
discussão a partir do conceito de gestão escolar e com os elementos intrínsecos à gestão, 
como: autonomia, participação, burocracia, poder, liderança e aprendizagem, relacionando a 
discussão sobre a qualidade do ensino. Dentre os procedimentos adotados, utilizamos a vasta 
literatura a respeito do tema, a análise de documentos, bem como a análise dos dados obtidos 
através da aplicação de entrevistas com os segmentos da escola, além de observações diretas 
registradas em diário de campo. Dentre os resultados obtidos, confirmamos que a gestão 
escolar democrático-participativa autêntica influencia diretamente o processo de ensino e 
aprendizagem, constituindo-se como elemento fundamental no tocante ao desempenho 
pedagógico das unidades escolares. 
 

Palavras-chave: Gestão escolar democrática; Qualidade do ensino; Organização pedagógica 

 
 
 
 
 
 



  

  

ABSTRACT 
 

The research aims to analyze the consequences of school managers’ performance in students’ 
learning, considering the quality patterns in educational system, especially the quality of 
educative process. It was made a case study in an elementary school in Camaragibe (PE), 
chosen by its outstanding performance in national and local evaluation rates. It was taken the 
managers’ and school components’ understanding about the principles of democratic 
education and the organizational actions done by the school manager in his pedagogical 
patterns. The analysis is theoretically referenced by inherent concepts to the democratization 
of the elementary and high schools in Brazilian context and its interface with neoliberalism, 
chairing the discussion upon the school management context and with the elements belonged 
to that kind of management, including autonomy, participation, bureaucracy, power, 
leadership and learning, relating that to the discussion about teaching quality. We consulted 
the vast literature related to the subject, and the data obtained with the application of 
questionnaires in samples of school components, in addition to live observation registered in a 
field diary. Within the results, we confirmed that the authentic democratic and participative 
school management influences directly the teaching and learning processes, doing its part to 
constitute as a fundamental element concerning the pedagogic performance of the school 
units. 
 

Keywords: Democratic school management; teaching quality; Pedagogic organization 
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INTRODUÇÃO 
 

O interesse pelo estudo sobre essa temática originou-se inicialmente pela atuação 

como gestora escolar no período entre 2003 a 2005 na Rede Municipal de Educação 

Camaragibe-PE (SECED), como também pelo contato com a literatura pertinente desde o 

momento da graduação em Pedagogia e posterior nnaa realização de Pós-graduação lato sensu 

específica na área. Além de exercer a docência desde 1998 e fazendo parte da equipe técnica 

(Chefe do Departamento de Ensino) da Secretaria Municipal de Educação do município de 

Camaragibe no período entre 2005 e 2009, tive a oportunidade de analisar as políticas de 

ensino sob óticas diferenciadas e complementares e observar, também, as várias nuances 

encontradas no desempenho pedagógico das escolas municipais do município citado, no 

tocante à gestão escolar e à exigência crescente de elevação dos padrões de qualidade nas 

aprendizagens dos alunos, aferidos principalmente pelas avaliações municipais, estaduais e 

nacionais. 

A preocupação desde o início dos estudos era acentuar o papel do gestor escolar 

comprometido com a qualidade do ensino nas escolas que gerenciam, ressaltando que, por 

mais que se considere esse papel como algo inerente à função do gestor escolar, é válido 

pontuar que muitas vezes sua atuação se restringe à atividade-meio da escola, tendo como 

foco as questões administrativas e financeiras. 

Na prática, novas demandas estão incidindo nessa função, configurando um novo 

perfil do gestor escolar. Não é a questão de desconsiderar os aspectos relacionados ao papel 

do gestor enquanto administrador escolar, mas acentuar no seu trabalho o objetivo de se 

alcançar a função-fim da escola, referindo-se ao desenvolvimento de atividades que possuem 

relação direta com todos os aspectos que envolvem a tarefa maior da escola: o processo de 

ensino e aprendizagem com qualidade, considerando que o trabalho do gestor escolar se 

traduz na “menor unidade da estrutura do sistema de ensino, porém a mais complexa e 

importante, na qual se realiza o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, a escola” 

(SANTOS, 2008, p. 13). 

O que se destaca, ao nosso olhar, é a relação entre a democratização da gestão 

educacional e escolar e a qualidade do trabalho pedagógico nela realizado, o que, 

supostamente, encontra ressonância no perfil de atuação do gestor escolar. Essa atuação tanto 

pode ser alicerçada num trabalho de gestão democrática, através de uma liderança 

compartilhada, quanto num trabalho centralizado apenas na figura do gestor. 
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Para analisar este tema, consultamos a literatura disponível e observamos que a 

respeito da gestão escolar, foi realizada uma pesquisa pela ANPAE (Associação Nacional de 

Políticas e Administração da Educação), em 2001, a qual abordava “O estado da arte sobre 

políticas e gestão da educação no Brasil: 1991-1997”. Nela, Pazeto e Wittmann (2001) 

relacionaram o tema da gestão escolar em enfoques variados presentes nas dissertações e teses 

até então produzidas no Brasil.  

Um dos pontos a considerar nesse estudo é que na categorização da gestão da escola, 

os 134 estudos analisados foram agrupados em temas, os quais foram aglutinados em quatro 

conjuntos relacionados por ordem de incidência de abordagem, conforme a tabela abaixo:  

  
Tabela 1 – Incidência geral das subcategorias temáticas 

INCIDÊNCIAS SUBCATEGORIAS 
Número % 

Democratização da Gestão e 
Autonomia 

61 45,5 

Organização do Trabalho Escolar 36 26,9 
Função e Papel do Gestor 25 18,7 
Gestão Pedagógica. 12 9,0 
Total 134 100 

Fonte: Pazeto e Wittmann (2001) 
 
 

Observamos que a relação da gestão escolar atrelada às questões pedagógicas aparece 

nesse estudo como tema de menor incidência. O próprio estudo ressalta “...que, apesar do 

aparentemente restrito número de pesquisas diretamente relacionadas com o pedagógico, a 

vinculação com a melhoria do pedagógico e da aprendizagem do aluno perpassa todos os 

temas convergentes identificados” (PAZZETO; WITTIMANN, 2001, p. 146). Assim, fica 

evidente nesse estudo que pesquisas sobre a gestão escolar e a atividade-fim da escola, o 

ensino e a aprendizagem precisam ser mais substanciais e consistentes, já que 

compreendemos que esteja presente de forma secundária em muitos estudos, bem como que a 

questão pedagógica é parte principal e integrante do trabalho do gestor escolar. 

Em relação ao conceito de qualidade do ensino, observamos que durante a década de 

1990, foi instituído no Brasil um conjunto de diretrizes relacionado à avaliação do sistema 

educacional. Foi justamente em 1990 que o Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB) realizou a sua primeira avaliação nacional, tendo como um dos seus objetivos utilizar 

os dados avaliativos da qualidade do ensino como instrumento de monitoramento das políticas 

educacionais. Vale considerar que o interesse em utilizar avaliações dos sistemas 

educacionais baseadas em testes de larga escala vem sendo internacionalmente utilizado, 
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como também impulsionou os sistemas de ensino municipais e estaduais a realizarem 

avaliações internas. 

A questão da qualidade do ensino, então, vem atrelada à realização dessas avaliações 

do rendimento dos alunos, o que traz subjacente a discussão sobre a utilização desses dados 

de forma mais eficaz como incentivo para ações coletivas que visem, realmente, à melhoria da 

qualidade da educação. Atualmente, podemos considerar que os indicadores educacionais 

publicados têm demonstrado o fracasso escolar como o resultado mais contundente dos 

sistemas educacionais no Brasil.  

Esse fracasso escolar se caracteriza não somente pelos altos índices de evasão e 

repetência, mas, fundamentalmente, pela baixa capacidade dos alunos em responder às 

habilidades e às competências mínimas exigidas pelos sistemas educacionais. Assim, o baixo 

desempenho dos alunos em responderem às exigências mínimas é definido como baixa 

qualidade do ensino, considerando que no Brasil essa questão tornou-se um problema diante 

das exigências internacionais de inserção no mundo globalizado, demandando, cada vez mais 

que a educação assuma papel de destaque na agenda política governamental.  

A Ação Educativa, uma organização não-governamental, com o apoio de dois 

organismos internacionais (UNICEF e PNUD - Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento), elaborou em 2003 um sistema de indicadores sobre a qualidade da escola. 

Esse estudo teve o apoio, também, de várias instituições governamentais e não 

governamentais de todo o Brasil e o objetivo principal foi, justamente, pontuar o que a 

comunidade escolar delineia como princípios organizativos do que seja a qualidade do ensino, 

partindo, assim, “da premissa que esse é um conceito que deve ser construído pelos que estão 

diretamente envolvidos na escola e em seu entorno” (p. 236). 

A partir desse estudo foi produzido um conceito de referência de qualidade em 

educação, levando-se em consideração o sistema brasileiro de ensino e sua interface com o 

contexto social, cultural, econômico e geográfico. Os autores desse estudo pontuam que 

 

Diante dessa complexidade, ficou claro que não poderíamos adotar um conceito 
unívoco e totalizador da qualidade em educação, que coubesse em um enunciado do 
tipo “a qualidade em educação é...” e ponto final. Não pode haver um conceito 
absoluto que resuma a qualidade em educação em um único atributo. A solução 
encontrada foi organizar os múltiplos aspectos encontrados nas diferentes fontes 
pesquisadas como constitutivos dessa qualidade em educação, em sete dimensões, 
cada qual enfatizando determinadas funções atribuídas à escola (RIBEIRO; 
RIBEIRO; GUSMÃO, 2003, p. 238). 
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Nesse sentido, o sistema de indicadores propostos abrangeu sete dimensões 

consideradas prerrogativas de qualidade na realidade escolar, sendo avaliadas como pontos 

importantíssimos de serem analisados e constituintes como elementos integrantes de uma 

escola que preza pela qualidade do ensino, quais sejam:  

1. Ambiente educativo; 

2. Prática pedagógica; 

3. Avaliação; 

4. Gestão escolar democrática; 

5. Formação e condições de trabalho dos profissionais da escola; 

6. Ambiente físico escolar; 

7. Acesso, permanência e sucesso na escola.  

Nesse sentido, para se almejar uma qualidade do ensino, torna-se necessário 

considerar a existência de vários elementos organizativos presentes no interior da escola e a 

gestão escolar democrática é compreendida como uma importante dimensão a ser considerada 

na busca de uma qualidade do ensino para as escolas. Com essa perspectiva, podemos 

considerar que tanto os resultados das avaliações em grande escala e outras estatísticas 

educacionais podem vir a ser um importante instrumento de monitoramento e avaliação da 

qualidade educacional, assim como as escolas podem colaborar para aperfeiçoar tais 

indicadores, a partir da constante avaliação dos seus resultados e observância das metas 

propostas para atingir o ideal de ensino e aprendizagem. 

Para analisar este tema, consultamos, também, as produções acadêmicas do Programa 

de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco (PPGEDU-UFPE), a 

partir de um recorte espaço temporal, que priorizassem informações necessárias ao objeto de 

estudo. No levantamento do material bibliográfico referente ao período de 1982 a 2008, 

identificamos 06 (seis) dissertações sobre a Gestão Escolar, dentre elas, três - Farias (2005), 

Santos (2005) e Andrade (2005) - têm como foco de pesquisa a gestão escolar num contexto 

local, analisando respectivamente a gestão escolar na Universidade de Pernambuco, os 

municípios do Cabo de Santo Agostinho-PE e Juazeiro do Norte-CE. Nas outras três 

dissertações observamos que uma delas tem como foco a análise da gestão escolar em 

Pernambuco na década de 1980 (CORREIA, 2003), outra aborda a relação entre gestão 

escolar e eleições para diretores (UGIETTE, 2002) e, também, há uma dissertação que tem 

como tônica a discussão sobre a cultura escolar (SALES, 2004). 
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A questão do financiamento atrelado à gestão escolar é discutida em 02 (duas) outras 

dissertações, relacionadas à análise do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), uma delas 

refere-se aos estudos de Nóbrega (2005) em relação ao município de Recife e a dissertação de 

Santos (2003) que discute o PDE incluindo a questão da qualidade do ensino. 

A participação através dos mecanismos de representação, como a existência dos 

conselhos escolares, é apontada em mais 03 (três) dissertações. Nessas, foca-se a experiência 

em dois municípios pernambucanos no que concerne aos conselhos escolares, sendo 

analisados os municípios de Recife (MACIEL, 1995, ANDRADE, 2007) e o de Olinda 

(MATOS, 2006).  

Somadas a estas dissertações, há mais 09 (nove) estudos que trazem uma discussão 

sobre a qualidade pedagógica do ensino em variados enfoques de análise. Um deles traz um 

direcionamento entre a administração escolar e a qualidade do ensino, focando a dimensão 

política no contexto de gestão (MAGALHÃES, 1983). Das demais 08 (oito) dissertações, 

embora não tratem especificamente da temática proposta nessa pesquisa, 03 (três) discutem 

pontos importantes no contexto de discussão da qualidade da educação: Silva (1995), Melo 

(1996), Leão (1996). Também, analisamos que, dentre os trabalhos analisados, o estudo de 

Cestari (2000) aponta para o discurso da qualidade total em Minas Gerais, Souza (2000) 

analisa a questão da qualidade no curso de Pedagogia na UFPE e Arruda (2003) analisa o 

município de Panelas-PE, no tocante à gestão democrática e às políticas de valorização do 

ensino fundamental. Ainda dentre as dissertações que abordam aspectos relacionados à 

qualidade da educação há dois estudos a respeito do Projeto Político Pedagógico: Marques 

(2000) e Pedrosa (2005).  

Atrelado a essas análises, identificamos 06 (seis) dissertações que tratam 

especificamente do município de Camaragibe: Freire Filha (1996), Santos (2002), Pinto 

(2002), Araújo (2003), Freitas (2004) e Reis (2005). Dentre essas dissertações, identificamos 

dois estudos que tratam da gestão no contexto geral do município (FREIRE FILHA, 1996 e 

ARAÚJO, 2003), e tendo os outros estudos enfoques direcionados a aspectos locais da gestão 

educacional, como o estabelecimento de políticas educacionais (formação continuada, 

programas educacionais, implantação da educação física na rede municipal). 

 Pretendemos, então, analisar os resultados da atuação do gestor escolar considerando 

as aprendizagens dos alunos e os padrões de qualidade do sistema educacional, considerando 

que a literatura consultada, no entanto, não aborda aquilo que almejamos aqui, ou seja, a 
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relação da atuação do gestor escolar com o resultado do trabalho pedagógico, por nós 

entendido como a qualidade do ensino e, segundo Teixeira (1999), 

 

A teoria educacional tem se mostrado ainda pouco preocupada em compreender o 
funcionamento da unidade escolar. O interesse pela escola como organização, como 
sistema social e unidade de gestão é bastante recente. O interesse da maioria dos 
estudos na área da educação tem privilegiado ora o sistema educacional em sua 
relação com a sociedade, ora o ambiente da sala de aula. Neles a escola é tratada 
como entidade abstrata, unidade de execução das políticas públicas de ensino 
decididas fora dela. A escola, com sua organização interna e seus problemas 
cotidianos, permanece muito pouco conhecida (p.101). 

 

Maia (2003) adverte, também, que “a gestão escolar e sua relação com o processo 

educacional não estão sendo analisadas com grande intensidade pelos autores nacionais” (p. 

86). Assim, para desenvolvermos a análise das implicações da atuação do gestor escolar na 

qualidade do processo educativo, entendemos ser necessário compreender as bases que 

fundamentam a organização do ensino a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira, bem como o suporte teórico que lhe dá consistência, como também relacionar a 

investigação com o próprio problema da pesquisa, qual seja, analisar se a atuação do gestor 

escolar se traduz efetivamente no comprometimento em atingir padrões de qualidade 

relacionados à aprendizagem dos alunos? 

Nestes termos, o primeiro capítulo discute a democratização da escola pública no 

contexto do Brasil e sua interface com o neoliberalismo presente na conjuntura atual. 

Procuramos relacioná-la à qualidade do ensino nos sistemas educacionais, levando-se em 

conta que se faz necessário compreender os aspectos educacionais na atualidade justificada 

dentro de um contexto amplo de análise, tendo em vista a realidade histórica, social e política.  

No capítulo dois, apresentamos o conceito de gestão escolar relacionando-o ao 

conceito de cultura organizacional escolar, considerando a gestão como um sistema de 

organização com características singulares, destacando-se, também, os paradigmas entre os 

conceitos de administração e gestão escolar. 

No capítulo três, procuramos analisar alguns elementos intrínsecos à discussão da 

gestão escolar através da conceituação de termos como autonomia, participação, burocracia, 

poder, liderança e aprendizagem. 

Já no quarto capítulo analisamos a questão da qualidade do ensino como conceito 

inerente à ação gestora, relacionando o papel do gestor escolar como responsável, também, 

pela atividade-fim da escola, no que diz respeito ao ensino-aprendizagem. Nesse capítulo é 
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detalhado o caminho e os procedimentos metodológicos necessários para a realização do 

estudo empírico. 

No quinto capítulo, situamos a Rede Municipal de Educação de Camaragibe como 

cenário local do objeto de estudo, contextualizando o município nos aspectos histórico-

políticos, com foco na política educacional.  

No sexto capítulo, apresentamos os dados da realidade da atuação do gestor escolar e 

suas implicações na qualidade do processo educativo de uma escola no município de 

Camaragibe, considerando as concepções dos sujeitos inerentes à gestão escolar, destacando 

as suas ações organizacionais no que diz respeito ao atendimento da qualidade do ensino.  

Por fim, tecemos considerações finais sobre o estudo realizado.  
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CAPÍTULO 1  DEMOCRATIZAÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA E A QUESTÃO DA 

QUALIDADE DO ENSINO 

 

A educação na perspectiva neoliberal tende a se adequar ao modelo produtivo de 

competitividade e disputa acirrada de posições sociais e econômicas. Presume-se, assim, que 

as práticas educativas se voltem para as necessidades de atendimento de múltiplas exigências 

de um mercado de trabalho cada vez mais seletivo e excludente, onde o Estado reduz sua 

ingerência, dividindo as suas responsabilidades com a iniciativa privada, contrapondo-se à 

idéia de um Estado máximo e protecionista. Para a teoria neoliberal, então, não é o 

capitalismo que está em crise, mas o próprio Estado. As bandeiras neoliberais do Estado 

mínimo, a desestatização de setores da economia e a privatização de serviços públicos 

essenciais, como os da saúde e educação, são submetidas à lógica do capital para garantir-lhes 

a racionalização e a eficiência como sinônimos de qualidade. 

Calazans (2003) ressalta que o planejamento da educação também é estabelecido a 

partir das regras e relações da produção capitalista, herdando, portanto, as formas, os fins, as 

capacidades e os domínios do modelo do capital monopolista do Estado. Assim, fica mais 

evidente que a conjuntura social e econômica reflete-se na estruturação da educação no Brasil 

e nos países capitalistas, considerando que na “área da reformulação de políticas educacionais 

nada se inovou no período de transição, em relação aos processos que caracterizaram tanto o 

período populista quanto o autoritário” (KUENZER, 2003, p. 56).  

A estratégia adotada, portanto, é a reforma do Estado ou a diminuição da sua atuação 

para superar a crise e, em contrapartida, são ampliadas as responsabilidades das unidades. 

Nessa lógica, vislumbra-se a idéia que a educação deve ser submetida à economia e a 

qualidade educacional é associada aos princípios mercadológicos de produtividade e 

rentabilidade, introduzindo nas escolas a lógica da concorrência. Segundo Gentili (2003, p. 

37), “esse entendimento baseia-se na crença de que quanto mais termos "produtivos" se 

aplicam à educação, mais "produtivo" se torna o sistema educacional”. 

Um destes termos é a palavra qualidade que, para Silva (1995, p. 9), “tem sido uma 

palavra mágica dominante no mundo empresarial nas últimas décadas”, assim, atrelado a essa 

concepção, as organizações empresariais dependem da qualidade dos seus serviços, no 

sentido de terem um rendimento condizente com os investimentos realizados, sendo esse 
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ponto necessário para sua sobrevivência num mundo competitivo. Esse entendimento vem 

atrelado à lógica de mercado, tão presente na contemporaneidade, pois, além das mudanças 

nas relações escolares, essa lógica de mercado agravou a desigualdade na educação, 

considerando que seguindo a regra do mercado, a conquista da qualidade requer recursos, o 

que inviabiliza a concorrência da educação pública no mercado e reforça o discurso privatista 

que beneficia as escolas particulares, inclusive pelo sistema de subvenção. 

Esta lógica do mercado aguça nosso interesse em analisar a relação entre educação e 

sociedade, porque as demandas sociais sobre o sistema educacional na atualidade são muito 

divergentes daquelas das décadas anteriores, pois hoje, segundo Tedesco (2002), o 

conhecimento é o fator decisivo do crescimento econômico e das relações sociais. É 

importante destacar que a nossa sociedade vem ao longo do tempo passando por mudanças e 

transformações geradas a partir do conhecimento produzido em cada época histórica. Libâneo, 

Oliveira e Tochi (2006) destacam três etapas diferentes das revoluções científicas e 

tecnológicas da modernidade. A primeira revolução cientifica, na metade do século XVIII, 

refere-se à passagem da sociedade agrária para a sociedade industrial, com o surgimento das 

máquinas. Em seguida, na segunda metade do século XIX, a era industrial torna-se absoluta e 

a terceira etapa das revoluções científicas e tecnológicas, já na metade do século XX, diz 

respeito ao uso da informática, ou melhor, da tecnologia das comunicações, alterando a 

organização do processo produtivo como um todo. 

Nesse contexto, não podemos deixar de considerar e enfatizar que no quadro das 

mudanças sociais, econômicas e políticas nas quais o modelo neoliberal se assenta, as 

transformações mundiais colocam o conhecimento como fator principal da competitividade 

entre os países, considerando que vivemos no século XXI uma “revolução do conhecimento”, 

exigindo novos direcionamentos na área educacional e, conseqüentemente, um novo padrão 

de gestão escolar. Nesse sentido, a escola precisa perceber e acompanhar os grandes avanços 

do conhecimento, as mudanças da clientela escolar e o contexto social e econômico do mundo 

globalizado. 

Neste sentido, Machado (2009) acentua que 

 

Numa sociedade em que o conhecimento transformou-se no principal fator de 
produção, é natural, no entanto, que muitos conceitos transitem entre os universos da 
economia e da Educação. Idéias como as de qualidade, projeto e valor são exemplos 
importantes desse trânsito, evidenciando a necessidade de discernimento e cautela 
para lidar com elas (p. 20). 
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Vale salientar, então, que o Brasil encontra-se imerso numa disputa por um lugar no 

mercado internacional e muitas ações estão sendo implementadas visando isso, haja vista que 

as políticas públicas educacionais têm respondido, sobretudo na última década, às 

determinações do capital internacional. O Banco Mundial, nesse contexto, vem favorecendo 

essa idéia, na medida em que destaca nos seus investimentos em educação o aumento da 

produtividade, da qualidade e do crescimento econômico. Dalberio (2009) esclarece que as 

agências internacionais representadas pelo Banco Mundial orientam as reformas educacionais 

a partir dos seguintes objetivos: primeiramente vislumbra-se a “necessidade de estabelecer 

mecanismos de controle e avaliação da qualidade dos serviços educacionais” e, em segundo 

lugar, tem a “necessidade de articular e subordinar a produção educacional às necessidades 

estabelecidas pelo mercado de trabalho” (p. 50). 

A perspectiva neoliberal, então, tende a utilizar o discurso da qualidade para mascarar 

uma intencionalidade de caráter privatista, introduzindo-o, assim, como uma estratégia 

pertinente à lógica do mercado. O autor destaca a necessidade de “compreender o 

neoliberalismo como uma estratégia de poder que materializa num complexo processo de 

construção hegemônica, com força para interferir na economia, na sociedade e especialmente, 

na educação” (p. 20). 

Torna-se necessário, então, refletir sobre a função social da escola, a partir do contexto 

do neoliberalismo, pois segundo o mesmo autor, sob essa ótica a função social da escola seria 

“apenas oferecer as ferramentas necessárias para competir no mercado” (op. cit., p. 53). No 

entanto, vale pontuar que, por um lado, para atender a política neoliberal, a educação é 

direcionada aos objetivos restritos do mercado de trabalho e, por outro, a função social da 

escola é vista como algo de maior amplitude, revestida da idéia do indivíduo enquanto 

cidadão que contribui para transformar a sociedade. 

Segundo Libâneo, Oliveira e Tosch (op.cit.), há necessidade de se questionar o papel 

social da escola nessa dualidade, entre formar para o trabalho ou para a cidadania 

participativa, pois o que prevalece nos discursos neoliberais é que a educação deve apenas 

oferecer as ferramentas para a competição do mundo do trabalho. Vale ressaltar que a função 

da escola “é desenvolver múltiplas habilidades e saberes contextualizados, ricos e atuais, 

repletos de sentido e significado no cotidiano vivido” (VIEIRA, 2009, p. 157) e, nesse 

contexto, a função da escola não combina com as idéias do neoliberalismo, principalmente 

reafirmadas pelo pragmatismo de concepções como a da Qualidade Total. 
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Uma nova dimensão pode ser agregada ao papel da escola “como agência de 

formação”, não vinculando meramente à lógica do mercado de trabalho, mas cumprindo sua 

função social, seu papel político-institucional (FERREIRA, 2007). Leva-se em consideração 

que a “idéia de qualidade nas escolas é muito mais complexa e tem um significado muito 

peculiar, que pode ser muito distinto da busca da qualidade no mundo empresarial” 

(MACHADO, 2009, p. 115). 

Aguiar (2007) explicita que 

 

Espera-se da educação e da escola que, além do cumprimento das funções sociais e 
pedagógicas que lhes são próprias, sejam indutoras de novas formas de sociabilidade 
humana, que influenciem o padrão de desenvolvimento e a consolidação da 
democracia (p. 138). 

 

A autora afirma, ainda, que quanto mais se cumpra a função social da escola, mais a 

escola terá possibilidades de contribuir para a formação de homens e de cidadãos íntegros, 

críticos e participativos, pois “dependendo do nível de inserção e de compromisso com a 

comunidade, a escola constitui um espaço estratégico para o desenvolvimento de ações 

coletivas que materializam o exercício de sua função social” (p. 151).  

Campos (2009) ressalta que na sociedade moderna espera-se que a escola cumpra uma 

função social de grande relevância para a vida comunitária, qual seja, auxiliar os alunos a 

torná-los cidadãos, ocupando um lugar na sociedade, considerando nessa visão a socialização 

do conhecimento formal como instrumento para uma compreensão ampliada e profunda das 

relações sociais e da situação dos sujeitos, inserindo o aluno na “sociedade do conhecimento”, 

onde as tecnologias informacionais e comunicacionais se fazem presentes como ambientes de 

novas linguagens, aprendizagens e comunicação.  

Assim, entendemos por ensino de qualidade o ensino baseado não apenas na 

transmissão dos conteúdos formais, mas numa formação ampla que respeite cada aluno na sua 

individualidade, promovendo a consolidação da sua autonomia em consonância com um 

processo avaliativo comprometido fundamentalmente com a aprendizagem para a vida 

(inserção social plena). Este processo se desenvolve a partir de intervenções adequadas do 

professor, mediado por um ambiente educativo propício, possível numa organização 

autenticamente democrático-participativa. 

Esse entendimento é corroborado por Vieira (2009), destacando que a discussão sobre 

a função social da escola é uma das temáticas mais freqüentes no debate contemporâneo sobre 
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educação. A autora ressalta que a função social da escola tem variado ao longo do tempo, 

“isto porque cada sociedade e cultura cria suas próprias formas de educação e de 

escolarização” (p. 14) e que “a reflexão sobre a função social da escola não pode prescindir de 

um olhar sobre a legislação” (p. 19).  

Assim, pensar a escola hoje e sua função social significa pensar também sua relação 

com as novas exigências de conhecimento, com a democratização do acesso e com a 

qualidade do ensino, considerando que “uma sociedade do conhecimento clama por uma nova 

escola, por um novo jeito de ensinar e de aprender” (VIEIRA, 2004, p. 24). Essa nova 

construção demanda uma reflexão em relação a todos os envolvidos com a escola, desde os 

professores no âmbito das salas de aula até aspectos inerentes à gestão escolar. 

As políticas educacionais vêm indicando a preocupação com a democratização do 

acesso à escola e melhoria da qualidade da educação. Libâneo, Oliveira e Tosch (op.cit.) nos 

alertam que a preocupação sobre esses dois pólos de objetivos educacionais teve início ainda 

no século XX. Assim, é certo considerarmos que nos últimos anos o Brasil avançou 

significativamente no sentido de universalizar o acesso à escolarização de todas as crianças do 

ensino fundamental. 

Embora esta universalização tenha ocorrido num contexto histórico marcado pela 

redemocratização da sociedade brasileira e por algumas mudanças no atendimento às 

demandas educacionais, a escola pública ainda não tem conseguido garantir o funcionamento 

de um ensino de qualidade para todos os alunos. A ampliação quantitativa de vagas, embora 

se constitua num avanço democrático relevante, não veio acompanhada de ações capazes de 

garantir a melhora qualitativa do ensino ministrado nas escolas. 

No entanto, há evidências de que apenas o acesso ao ensino fundamental está 

universalizado, pois segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 2008), 

o quadro atual da educação pode ser assim resumido: a taxa de escolarização da população na 

faixa etária de 6 a 14 anos é de 97,5%. Segundo estudo organizado pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), que analisa os dados da PNAD/2008, destaca-se que, apesar de 

o Brasil ter alcançado progresso no tocante à oferta de vagas, vários desafios persistem, pois 

além de existir um percentual de crianças e jovens fora da escola, há que se considerar que 

 

Entre os matriculados há os que não aprendem ou que progridem lentamente e 
repetem o ano e acabam abandonando os estudos. Os fatores que contribuem para 
essas dificuldades estão relacionados à qualidade do ensino, gestão das escolas e 
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sistemas de ensino, às condições de acesso e permanência, e às desigualdades sociais 
dos próprios alunos e seus familiares (CASTRO; AQUINO, 2008, p. 13). 

 

Assim, fatores extra-escolares, bem como intra-escolares também interferem nos 

resultados educacionais. A este respeito, Dalberio (op. cit.) esclarece que o aumento 

quantitativo de vagas não foi acompanhado de uma melhora qualitativa, gerando 

comprometimento dos resultados dos serviços prestados, bem como a degradação das 

condições de exercício do magistério. 

Para Machado (op. cit.), existe certo consenso em considerar que a educação brasileira 

é de “má qualidade”. Vale, então, pontuar que quando se discute a universalização do 

atendimento educacional hoje, não se menciona tanto o atraso da maioria dos alunos 

brasileiros em relação à série que deveriam estar cursando, como também os crônicos 

problemas presentes na realidade educacional, pois a qualidade educacional almejada seria 

aquela em que os alunos tivessem acesso aos conhecimentos formais contextualizados na 

atualidade. Consideramos, portanto, que não basta os alunos progredirem nas séries escolares, 

mas que aprendam substancialmente e continuamente ao longo da trajetória escolar. Os dados 

sobre as aprendizagens consolidadas, expressos na tabela abaixo, reforçam que as atuais 

práticas escolares não garantem a aprendizagem. Os alunos podem até progredir de ano a ano 

na escola, mas as aprendizagens necessárias para a consolidação de uma educação de 

qualidade se perdem ao longo do processo, configurando a contradição presente no ambiente 

escolar: o aluno progride, mas não aprende.  

 

Tabela 2 - Índice referente às aprendizagens consolidadas 

  4a. série EF 8ª. série EF 3a. série EM 

 Ling. Port. Matemática Ling. Port. Matemática Ling. Port. Matemática 

BRASIL 29,1% 20,4% 19,4% 13,0% 22,2% 12,8% 

Fonte: MEC/2008 

 

A tabela 2 mostra que a percentagem de aprendizagens consolidadas é ínfima, 

indicando que os resultados gerados não combinam com os resultados desejados no que diz 

respeito à qualidade dos serviços prestados, tornando-se esta uma questão crucial no debate 

sobre a democratização da educação. A preocupação em examinar esta questão é revelada 

pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), que surgiu como uma atribuição do 
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Ministério da Educação (MEC), com objetivo de coletar informações a respeito dos resultados 

educacionais sobre como, quando e quem tem acesso ao “bom” ensino. 

Sabe-se que o interesse pela avaliação de sistemas educacionais no Brasil é um tema 

relativamente recente e especificamente os resultados do SAEB têm oferecido elementos para 

subsidiar as ações educacionais, “mostrando que há muito a ser feito para que o Brasil possa 

alinhar-se aos países que têm obtido êxito na promoção do sucesso escolar de seus alunos” 

(VIEIRA, 2009, p. 112). 

Assim, os indicadores de sucesso são cada vez mais utilizados nas avaliações da 

qualidade do ensino, pois essa temática, especificamente, “tem conquistado espaço crescente 

na agenda do debate atual sobre educação no Brasil” (VIEIRA, 2009, p.89), dando-se 

destaque ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) como um 

importantíssimo indicador de qualidade para os sistemas de ensino e as unidades 

educacionais. Lembramos que o IDEB é um indicador estabelecido com base na combinação 

de informações de desempenho em exames padronizados (Prova Brasil ou SAEB) – obtidos 

pelos estudantes ao final das etapas de ensino (4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3ª série 

do ensino médio) – com informações sobre rendimento escolar (aprovação).  

Entretanto, os estudos e análises sobre qualidade educacional raramente combinam as 

informações produzidas por esses dois tipos de indicadores, ainda que a complementaridade 

entre eles seja evidente. Essa combinação entre fluxo e aprendizagem expressa em valores de 

0 a 10 o andamento dos sistemas de ensino, em âmbito nacional, nas unidades da Federação e 

municípios. Em relação ao IDEB/2007, o Brasil teve como resultado o índice de 4,2, 

salientando que o índice desejável seria 6,0, em comparação com os países mais 

desenvolvidos (MEC/2008). 

Nesse sentido, em relação à educação, no Brasil estão sendo desenvolvidas ações 

relacionadas à promoção da melhoria da “qualidade” do ensino, através da implantação de 

ações do Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE), por parte do Ministério da 

Educação (MEC), que inclui uma sistemática de acompanhamento da qualidade da educação 

através dos sistemas de avaliação (IDEB, SAEB, PROVINHA BRASIL, entre outros). 

Sabemos que, através dessas avaliações, podemos identificar variáveis importantes sobre a 

situação educacional brasileira, sendo esses referenciais analisados sob óticas diversas. Estes 

indicadores de movimentação e fluxo escolar, embora úteis para nos dar uma idéia da 

eficiência do sistema, precisam ser analisados atrelados às práticas pedagógicas, bem como ao 

desenvolvimento dos processos educativos. 
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Esses dados revelaram que os estudantes brasileiros em todas as séries tiveram o pior 

desempenho nos últimos dez anos. Em Matemática, os alunos da 8ª série tiraram nota 239,38 

(média da região urbana), numa escala de zero a 500, ou seja, menor que 50% de 

aproveitamento, e em Português, tiveram média de 175,52 pontos. O mínimo aceitável seria 

300. São resultados alarmantes num mundo globalizado de competição, onde o domínio de 

conhecimento e de oferta de trabalhadores capacitados determina o sucesso – ou o fracasso – 

das nações. Estes alunos não estarão, portanto, adequadamente inseridos no mercado de 

trabalho, cada vez mais competitivo, o que poderia ser diferente caso sua escolarização fosse 

mais “qualificada”. 

Vale destacar que o sistema de ensino brasileiro foi o pior colocado em um estudo 

promovido pelo Banco Mundial a respeito das condições dos principais países emergentes 

para se inserirem na chamada "sociedade do conhecimento". No relatório anual "Educação 

para Todos" (UNESCO, 2006), o Brasil ocupa a 72ª posição em um ranking de 125 países e, 

considerando a velocidade de desenvolvimento atual, o país só atingiria o status de qualidade 

na educação dos países mais avançados em 2036.  

É imprescindível então, analisar o momento educacional atual, no qual há uma 

divulgação expressiva sobre a cobertura do ensino fundamental no sentido de sua 

universalização, havendo assim uma ampliação do acesso à escola sem precedentes na história 

da educação brasileira. No entanto, podemos observar a partir dos dados da última pesquisa 

nacional por amostra domiciliar (PNAD, 2008), que o Brasil ainda luta contra um alarmante 

índice de 14,2 milhões de analfabetos, caracterizando que ainda há um grande déficit de 

qualidade no sistema educacional.  

Vale dizer que desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 

9394/96), muitos programas, suplementares e complementares, vêm sendo implementados 

pelo governo em todos os seus níveis visando minimizar a evasão, a repetência e garantir a 

continuidade dos estudos, tais como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

os programas de livros didáticos (PNLD, PNLEM, PNLA), o Programa Nacional Biblioteca 

da Escola (PNBE), o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) e o 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Outras ações como as políticas de promoção 

automática, a introdução dos ciclos escolares e os programas de aceleração da aprendizagem 

também foram implantadas na última década. Estes programas e projetos, no entanto, trazem 

o aluno de volta à escola, mas ainda não dão conta da melhoria de seu produto.  



  

  

26 

Dentro desse contexto, a realidade brasileira reflete a “exclusão social e educacional”, 

pois falta qualidade do ensino para todos e assim a escola não tem conseguindo cumprir a sua 

função social, mesmo estando o Brasil comprometido com os Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio (ODM), ou seja, em relação às metas do milênio - compromissos afirmados por 

191 Estados-membros das Nações Unidas – no que tange a oferecer educação de qualidade 

para todos. 

De acordo com Pestana (1997), ao fornecer informações sobre os resultados que vêm 

sendo obtidos no País, nas regiões, nos estados e nas escolas, o SAEB tem permitido que a 

população avalie a escola que freqüenta, informando-se sobre a qualidade do ensino que lhe é 

oferecida. Ao mesmo tempo, é necessário que os Estados e Municípios promovam a 

realização de estudos e pesquisas que subsidiem o desenvolvimento de sistemáticas locais de 

avaliação capazes de informar sobre questões mais específicas e singulares de cada instância 

educativa, podendo ser consideradas como complementares a verificação das aprendizagens 

consolidadas. 

Outro grave problema do sistema educacional brasileiro é a repetência. Cerca de 

27,3% dos alunos matriculados no sistema regular de ensino repetem a primeira série a cada 

ano (UNESCO/2006). Vale destacar que nem todos os alunos reprovados, porém, continuam 

na mesma série no ano seguinte, muitos desistem e acabam abandonando a escola, 

caracterizando um problema considerado ainda mais grave pelos especialistas em educação. 

Um sistema educacional que reprova sistematicamente seus estudantes, fazendo com que 

grande parte deles abandone a escola antes de completar a educação básica, não é desejável, 

mesmo que aqueles que concluem essa etapa de ensino atinjam elevadas pontuações nos 

exames padronizados. Por outro lado, um sistema em que todos os alunos concluem o ensino 

médio no período correto não é de interesse se os alunos aprendem muito pouco na escola. 

Queremos dizer com isso que um sistema de ensino ideal seria aquele em que todas as 

crianças e adolescentes tivessem acesso à escola, não desperdiçassem tempo com repetências, 

não abandonassem a escola precocemente e, ao final de tudo, tivessem desenvolvido as 

aprendizagens adequadas à sua inserção social.  

A ampliação do ensino fundamental para nove anos constitui-se como uma ação bem-

vinda, já que objetiva principalmente a inclusão de um número maior de crianças no sistema 

educacional brasileiro, mas, sem outras medidas adicionais, a exemplo da ausência de uma 

proposta pedagógica clara, na perspectiva da preocupação com a qualidade do ensino, não 
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melhorará necessariamente o fluxo escolar, o desempenho dos alunos e conseqüentemente a 

qualidade das aprendizagens. 

Podemos considerar que a educação pública brasileira vive uma “crise de qualidade” 

que diz respeito, também, à questão dos investimentos feitos nesse setor, pois “o 

financiamento é um dos fatores determinantes para operacionalização da política e da gestão 

da educação” (VIEIRA, 2009, p. 51). Pelos cálculos da Campanha pelo Direito à Educação1 

para garantir um ensino de qualidade, o investimento por aluno seria bem diferente do que é 

realmente financiado pelo Ministério da Educação, pois o gasto/aluno atual encontra-se bem 

distante do que seria indicado, como mostram os dados que organizamos na tabela que se 

segue: 

 

Tabela 3 - Valores do gasto/aluno expressos em reais, atualizados para o ano de 2007, 

com base na variação do PIB per capita 

CUSTO 
ALUNO/QUALIDADE: 

CRECHE 
 

PRÉ-
ESCOLAR 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

1 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

2 

ENSINO 
MÉDIO 

Valor gasto atualmente R$ 757,00 R$ 852,00 R$ 946,00 R$ 1.041,00 R$ 1.136,00 
 Valor ideal 
*considerando os gastos 
com alimentação 

R$ 4.139,00 R$ 1.789,00 R$ 1.724,00 R$ 1.697,00 R$ 1.746,00 

Fonte: CAQi, 2008. 
 

Os resultados do Custo Aluno-qualidade Inicial (CAQi), estudo desenvolvido ao longo 

de três anos pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, com a participação de 

pesquisadores, especialistas, gestores e ativistas de educação, aponta quanto deveria ser 

investido por aluno de cada etapa e modalidade da educação básica para que o país comece a 

oferecer uma educação com o mínimo de qualidade para seus alunos. Dados do Censo Escolar 

2006 mostram que 73% das escolas de ensino fundamental no país não têm bibliotecas e 

apenas 28% têm quadra poliesportiva, equipamentos complementares, mas que fazem a 

diferença por estimularem os alunos a desenvolverem aprendizagens comportamentais, 

psicomotoras, cognitivas e afetivas. Em estudo da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), que reúne 34 países desenvolvidos e emergentes como 

Turquia, México e Chile, o Brasil é o que menos investe por aluno.  

É preciso considerar o processo de transmissão-apropriação do conhecimento como 

                                                 
1 Promovida por pesquisadores, especialistas, gestores e ativistas de educação, que reúne 200 entidades 

governamentais e sociedade civil. 
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um dos pontos centrais que sustentam a defesa da escola de qualidade para todos, procurando 

identificar formas de organização do ensino e práticas pedagógicas eficazes para atingir um 

objetivo básico da escola, qual seja, criar condições para a aquisição dos códigos da 

leitura/escrita e da matemática e um conhecimento científico do mundo físico e social, 

necessidades de aprendizagem consideradas indispensáveis para viver num mundo cada vez 

mais diversificado e saturado de informações. 

Ao mesmo tempo, a compreensão mais clara da educação como política do Estado 

situa a questão da mudança na organização institucional e nas formas de gestão da escola e 

dos sistemas de ensino como estratégia vital para superar os obstáculos políticos e técnicos 

que se têm colocado para promover a igualdade de oportunidades de acesso e, principalmente, 

a melhoria qualitativa no processo ensino-aprendizagem. Considerando com Libâneo, 

Oliveira e Tosch (op.cit.) que a escola continua a ser uma instância necessária de 

democratização intelectual e política, devemos pontuar que as políticas educacionais devem 

estar fundamentadas na idéia de que o elemento nuclear da escola é a atividade de 

aprendizagem.  

  Contrapondo esse quadro educacional às novas demandas da modernização 

tecnológica e da participação social da população, a regulamentação educacional brasileira já 

determina uma revisão no modelo de gestão da escola, voltado para a autonomia, baseado em 

projeto pedagógico próprio e avaliação dos resultados, bem como uma redefinição das 

funções e das estruturas centralizadas dos sistemas de ensino. Para além de se compreender o 

peso dos condicionantes socioeconômicos, do ambiente sociocultural, há o reconhecimento de 

que o fracasso escolar é também expressão do modo como está estruturada e organizada a 

escola, o que impõe olhar criticamente suas regras, seus rituais, suas práticas; enfim, o 

conjunto de relações e interações que nela se estabelecem 

Assim, fica expressa a necessidade de assumirmos novas características 

organizacionais e pedagógicas frente às atuais demandas oriundas do processo de 

desenvolvimento econômico, científico e tecnológico, pois, para que se mude a cultura 

existente em qualquer organização, é preciso que mude o comportamento atual das pessoas 

nela envolvidas e isso implica em refletir sobre a qualidade do processo educativo e sobre as 

relações comunicativas presentes ou não no espaço escolar.  

 Entende-se, então, que a qualidade e a produtividade da escola dependem de uma 

multiplicidade de fatores, dentre os quais destacamos o papel do gestor como articulador da 
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organização escolar. Neste contexto, cabe ao gestor escolar eleger o princípio da qualidade 

como propósito estratégico para adequar o trabalho interno de forma a responder às 

exigências do sistema educacional, considerando que melhorar a qualidade de ensino pode 

exigir mudanças de práticas e hábitos enraizados no processo escolar. 

 Se procurarmos delinear o perfil do gestor escolar moderno, encontraremos um líder 

em busca dos objetivos comuns, que detecte pontos fracos e estimule a melhoria constante 

dos níveis de desempenho dos alunos, pois o que ele determinar como meta de trabalho vai 

condicionar tanto o seu próprio sucesso como gestor, quanto o sucesso da escola como um 

todo. Nesta perspectiva, o foco do trabalho do gestor escolar deve ser a melhoria dos 

processos gerenciais e a eliminação da burocracia, objetivando a qualidade nas aprendizagens 

dos alunos, pois o quanto os alunos aprendem é determinado também pela eficácia com que as 

escolas estão organizadas. 

 Neste cenário, encontra-se o gestor escolar responsável por articular a construção 

coletiva das práticas pedagógicas. A busca por uma gestão escolar com princípios 

democráticos, mesmo em alguns contextos politicamente desfavoráveis, vem levando gestores 

a refletirem a respeito de sua prática pedagógica, almejando construir um ambiente 

democrático nas escolas e conseqüentemente uma gestão participativa.  

As ações e os desdobramentos relacionados aos princípios postos na LDB quanto às 

metas e às prioridades da educação são construídos no coletivo escolar. Assim, segundo 

Beisiegel (2006), a prerrogativa da qualidade como propósito estratégico da escola deve ser o 

delineador do trabalho de um gestor que tem como concepção montar uma estrutura mais 

flexível e dinâmica, coerente com o processo de gerenciar, democraticamente, indivíduos e 

grupos. 

A função do gestor escolar é a de coordenar o trabalho geral da escola, lidando com os 

conflitos e com as relações de poder, com vistas ao desenvolvimento mais qualificado do 

trabalho pedagógico. O gestor escolar é o coordenador do processo político que é a gestão da 

escola e a sua ação de gerir a organização não se resume em apenas cuidar de seu 

funcionamento burocrático, e muito menos em organizar a rotina de trabalho da escola; muito 

mais do que isto, exige-se do gestor uma ampla visão dos aspectos qualitativos de sua gestão, 

incluindo a gestão das aprendizagens dos alunos e a responsabilização pelos seus resultados.  

Para Santos (2008), o trabalho do gestor na atualidade é imerso num dilema insolúvel, 

pois mesmo exigindo do gestor 
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[...] maior ênfase no trabalho pedagógico (atividade-fim), acabam dando margem, na 
prática, à predominância do administrativo-burocrático (atividades-meio), por força 
das tarefas rotineiras: registro da vida escolar do aluno, prontuário dos professores e 
funcionários, relatórios de medidas e estatísticas (p. 14). 

 

Nesse contexto, exigem-se novas formas de desempenho do gestor escolar. Ele precisa 

estar preparado para ampliar sua perspectiva de atuação integrada, contribuir para sedimentar 

e fortalecer as propostas dos diferentes grupos que compõem a comunidade organizacional, 

bem como incentivar as pessoas a assumirem com responsabilidade os destinos da sociedade. 

Portanto, é de se supor ser indispensável para a sua ação discernir entre o que pode fazer e que 

não pode e atuar sobre aquilo que for possível, objetivando uma educação de qualidade. 

Vieira (2009) ressalta que se torna imprescindível considerar que a escola pública 

brasileira seja realmente uma escola de qualidade e afirma “que a escola pública de boa 

qualidade pode ser a única oportunidade de as populações carentes se desenvolverem no 

processo de aprendizagem, tomar consciência de seus direitos e se libertar da ignorância e da 

opressão” (p. 158). 

Consideramos, então, a importância que a escola pública assume na sociedade, 

principalmente se todo o trabalho escolar desenvolvido estiver a serviço da aprendizagem, 

caso contrário, tudo perde o real sentido. Para que o trabalho da escola aconteça dentro dos 

propósitos de uma escola de qualidade, o gestor escolar configura-se como “uma figura 

estratégica do sistema” (DEMO, 2008) e espera-se que o seu trabalho esteja baseado em 

práticas democráticas de gestão. 

Dentre as estratégias políticas adotadas para efetivar a democratização do sistema 

educacional, encontramos a eleição de diretores. Entendemos que a institucionalização da 

eleição não garante, por si só, a democratização da gestão escolar, bem como a ausência desta 

não significa necessariamente uma gestão autoritária. Conforme Paro (2003), a eleição de 

diretores, como todo instrumento de democracia, não garante o desaparecimento dos 

conflitos: constitui apenas uma forma de permitir que eles venham à tona e estejam ao alcance 

da ação das pessoas e grupos para resolvê-los. 

Por outro lado, não podemos deixar de considerar os sistemas de ensino enquanto 

principais agentes responsáveis pelas estruturas administrativas educativas, os quais, por sua 

vez, são marcados pela própria rotatividade dos cargos que ocupam e pela excessiva 

burocratização de suas ações. 
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Para Garcia (2001), 

 

Orçamentos votados não são cumpridos integralmente, programas são abandonados 
ao sabor dos interesses imediatos e a entrada cada vez mais intensa de recursos 
externos causa a impressão de que estes são tomados mais para suprir omissões 
internas do que ampliar as possibilidades de ampliação da qualidade da oferta 
educativa (p.127). 

 

Vale destacar que as características do gestor escolar como agente de uma prática 

burocratizada são presentes na realidade escolar em todo o território nacional. Assim, romper 

com a idéia de verticalização de poder, onde os gestores firmam-se como figuras autoritárias, 

sendo respeitados pelos cargos que ocupam e não por suas competências, tem sido ponto de 

debate na conjuntura educacional, considerando que em todas as argumentações contrárias à 

escolha do diretor pelo processo de nomeação por autoridade estatal, o denominador comum é 

a condenação ao clientelismo político que faz parte desse processo. Por isso mesmo, é 

relevante analisar a discussão a respeito do poder dentro das escolas, já que no seu exterior e 

interior incluem-se relações de poder, com formas próprias de gestão e de tomada de decisões.  

Os aspectos aqui levantados nos levam a compreender como é necessário analisar 

como se situa o papel do gestor escolar frente às concepções de gestão face às mudanças 

sócio-educativas e tecnológicas da atualidade em consonância com o discurso da qualidade na 

educação, salientando que a concepção de qualidade na educação em nosso país revela-se 

atrelada aos interesses do mundo globalizado. 

A escola como uma instituição educativa imersa nos desafios políticos, sociais e 

econômicos do mundo contemporâneo vem sendo questionada quanto aos seus aspectos 

qualitativos, tendo todos esses fenômenos impactos na configuração de novos desafios. Paro 

(2003) nos indica que a má qualidade do ensino público atual expressa, por um lado, a falta de 

escolas de verdade, com condições adequadas de funcionamento, por outro, a ausência, em 

nosso sistema de ensino, de uma filosofia de educação comprometida explicitamente com 

uma formação do homem histórico que, ultrapassando os propósitos da mera sobrevivência, 

se articule com o objetivo de viver bem, realizando um ensino que capacite o educando tanto 

a usufruir da herança cultural acumulada quanto a contribuir na construção da realidade 

social. 

Este capítulo, então, buscou apresentar a conjuntura educacional na atualidade, tendo 

como centralidade a discussão sobre a qualidade do ensino atrelado ao viés do neoliberalismo, 
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o qual ressalta a questão da qualidade em concordância com os interesses econômicos, sendo 

que esta concepção influenciou várias ações na área educacional. Discute-se, também, a 

função social da escola nesse novo contexto como também a democratização do acesso à 

escola e os crônicos problemas de má qualidade do ensino, destacando os altos índices de 

repetência, evasão e a sub-escolaridade dos alunos, sendo essa situação demonstrada nos 

índices das avaliações nacionais e internacionais. O IDEB destaca-se como um importante 

instrumento avaliativo, o qual combina os índices do fluxo escolar e aprendizagem dos 

alunos. 

Neste panorama, então, a discussão sobre as avaliações de larga escala tornam-se 

elementos de extrema importância para identificar a qualidade do processo educativo das 

escolas analisadas; no entanto, as considerações dos resultados destas avaliações precisam 

estar atreladas, também, às políticas avaliativas locais, as quais devem delimitar parâmetros 

do “desejável” para as diferentes séries escolares.  

Vale considerar, também, que os dados empíricos diagnosticados nas avaliações de 

larga escala devem incluir a existência de vários condicionantes que interferem no rendimento 

escolar, sejam condicionantes internos (a gestão escolar, a prática pedagógica dos professores, 

os recursos e a estrutura da escola) ou externos (nível sócio econômico, escolaridade dos 

pais). É preciso levar em conta, então, o significado dessas avaliações no sentido de focar 

aspectos que precisam ser analisados não apenas no âmbito da prática da sala de aula, mas 

também da gestão escolar. 

O conhecimento, nesse contexto, torna-se o ponto central de importância na sociedade 

e novos direcionamentos na área educacional são impulsionados, repercutindo, dentre outras 

áreas, na gestão escolar. Compreendemos, assim, que o processo de gestão escolar está 

diretamente influenciado pela conjuntura social, política e econômica da sociedade, como 

também, pelas discussões da intencionalidade do ato educativo, expresso pela função social 

da escola. O debate atual de gestão escolar focaliza não só a função administrava da gestão 

em si, mas evidencia outra gama de responsabilização de cunho eminentemente pedagógico, o 

qual se espera estar evidenciado numa gestão escolar democrática. Queremos com isso 

esclarecer que há forte relação entre a qualidade do ensino e a gestão escolar, termos que, para 

serem bem compreendidos, merecem esclarecimento conceitual, o que será feito no próximo 

capítulo. 
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CAPÍTULO 2 GESTÃO ESCOLAR E CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

As transformações econômicas, políticas e sociais na contemporaneidade atingem o 

sistema educativo de uma forma pontual e conseqüentemente as instituições escolares vêm 

sendo levadas a repensar o seu papel diante das transformações da reestruturação capitalista 

mundial, através da ótica do neoliberalismo. Segundo Libâneo (2001), as escolas passam por 

formas de “refuncionalização”, no sentido das mesmas estarem a serviço dos interesses das 

elites econômicas e financeiras ou atreladas a uma perspectiva de transformação social, sendo 

observado inclusive que as formas de gestão escolar podem ser percebidas relacionadas tanto 

ao ideário neoliberal quanto numa perspectiva sócio-crítica, considerando a função da escola 

enquanto formadora de indivíduos para uma vida digna e para a compreensão e transformação 

da realidade (op.cit., p. 10). 

A escola é uma instituição complexa que vai além das atividades de ensino e 

aprendizagem ou das chamadas atividades pedagógicas, possuindo muito mais do que a sua 

regimentação legal ou as determinações burocráticas que lhe são impostas. A escola constrói e 

reconstrói, inclusive, as formas pelas quais essas determinações alcançam efeito no cotidiano.  

A gestão escolar, nesse contexto, diz respeito à própria área de abrangência da escola. 

O gestor escolar constitui-se, então, como um ponto de referência e grande desencadeador de 

qualquer ação específica que vise à melhoria da qualidade do ensino e é a partir da sua visão 

de gestão e de seus encaminhamentos organizacionais que a escola poderá se estruturar e se 

organizar para combater o insucesso escolar, podendo ter uma concepção de gestão 

tradicional, centralizadora, burocrática, focando mais especificamente nas questões 

administrativas e financeiras; ou poderá ter uma concepção de gestão democrática, onde a 

questão das responsabilizações e tomadas de decisões coletivas seja a tônica do trabalho, 

exercendo um papel pedagógico de extrema importância, tendo as ações e os aspectos 

administrativos como elementos de base secundária para a eficácia da ação educativa (LUCK, 

2006). 

Segundo Paro (2003), é preciso refutar, de modo veemente, a tendência atualmente 

presente no âmbito do estado e de setores do ensino que consiste em reduzir a gestão escolar a 

soluções estritamente tecnicistas importadas da administração empresarial capitalista. Nesse 

sentido, a idéia de considerar a escola enquanto uma instituição imersa num ambiente 
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democrático que contribui para a formação dos sujeitos sociais pertencentes ao espaço escolar 

enquanto cidadão participativo é uma diretriz bastante interessante. 

Santos (2008) acentua que “a escola é a cara do diretor”, levando a entender que o 

trabalho desenvolvido numa escola tem relação direta com o trabalho do gestor escolar. O 

mesmo autor diz que “a modernidade exige gestores mais dinâmicos, criativos e capazes de 

interpretar as exigências de cada momento e de instaurar condições mais adequadas de 

trabalho na escola” (p. 12). 

Leva-se em consideração, então, que a escola atual precisa ser reinventada à luz da 

idéia do potencial emancipatório dos processos educativos. Assim, vale ponderar até que 

ponto as relações travadas no interior das escolas se pautam numa perspectiva de um mundo 

mais humano, com vistas a uma sociedade igualitária, com a participação de todos, 

possibilitando o pleno exercício da autonomia. Paro (1996) ressalta ainda que em nosso dia-a-

dia a gestão escolar costuma ser associada como chefia ou controle das ações dos outros, onde 

isso decorre do fato que convivemos com o arbítrio e a dominação e quase não nos damos 

conta disso. 

Queremos dizer com isso que o conceito de gestão é complexo e traz sentidos 

diversos, sendo que um novo paradigma de gestão escolar encontra-se em evidência, visto 

que, na década de 1990, novas tendências baseadas nas idéias de transparência, 

descentralização e participação ampliaram a concepção de gestão das escolas públicas. Assim, 

a fórmula de combinar autonomia e descentralização é muito mais eficaz para lidar com 

mudanças, do que a burocracia governamental que ainda encontra-se instalada atualmente. 

  Para melhor compreensão do termo gestão escolar, alguns autores analisam a origem 

da palavra “gestão”: 

 

A origem da palavra gestão, advém do verbo latino gero, gessi, gerere, cujo 
significado é levar sobre si, carregar, chamar a si, executar, exercer e gerar. Um dos 
substantivos gerados do verbo demonstra que sempre implica o sujeito. É a palavra 
gestatio, o mesmo que gestação, o ato que traz em si e dentro de si algo inovador, 
diferente, um novo ente. Assim, o termo gestão tem sua raiz etimológica em ger, que 
significa fazer brotar, germinar, fazer nascer (DALBERIO apud CURY, 2009, p. 
74). 

 

Além da importância da compreensão do termo gestão, vale muito considerar a 

discussão em relação à distinção entre os termos administração e gestão escolar.  
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Geraldo (2006) nos diz que “a palavra ‘administração originou-se do latim Ad 

(direção, tendência para) e juntou-se a palavra Minister (subordinação ou obediência)” (p. 15), 

remontando, assim, a idéia da realização de uma função sob o comando de outra pessoa. Com 

o passar dos tempos o sentido da palavra administração passou a ter como concepção a idéia 

de “planejar, organizar, dirigir e controlar acontecimentos de organizações para atender os 

objetivos estipulados” (p. 15). No entanto, o que é percebido é que cada grupo de teóricos dá 

um significado diferente a essa palavra, de acordo com a sua filosofia organizacional. 

Em relação ao termo “administração escolar”, o autor nos aponta ainda que esse termo, 

para muitos estudiosos desse assunto, não é considerado “uma forma derivada da 

Administração Geral, dela não herdando os objetivos, estratégias, princípios e condições 

históricas circunstanciais” (p. 59). Ressalta, no entanto, que “outro grupo menor de estudiosos 

do assunto, porém crescendo numericamente, acredita que a administração escolar está 

inserida nos ditames e abordagens da Administração Geral”, pois ter uma visão somente da 

administração escolar sem relação com as teorias da Administração Geral “é acreditar que se 

dirige uma escola abstrata, não inserida no contexto social” (p. 60). 

Lück (2006) afirma a necessidade de se analisar os termos gestão e administração em 

um novo entendimento de organização educacional. Para a autora, o termo gestão tem uma 

conotação muito mais abrangente e dinâmica, que envolve as dimensões política e social da 

educação: 

 

A gestão não se propõe a depreciar ou invalidar a importância da administração, 
mas, sim, a superar as limitações de enfoque fragmentado, simplificado e reduzido. 
A administração passa a ser, portanto uma dimensão da gestão (p. 23). 

  

É interessante verificar como o perfil do gestor deve acompanhar o próprio conceito 

de gestão, que evoluiu com o passar dos anos e permite pensar esse termo no sentindo de gerir 

uma instituição escolar, desenvolvendo estratégias no cotidiano com a finalidade de 

democratizar a organização educacional. Conforme Lück (2008, p. 48), a gestão escolar 

 

[...] constitui uma dimensão e um enfoque de atuação que objetiva promover a 
organização, a mobilização e a articulação de todas as condições materiais e 
humanas necessárias para garantir o avanço dos processos socioeducacionais dos 
estabelecimentos de ensino, orientadas para a promoção efetiva da aprendizagem 
pelos alunos, de modo a torná-los capazes de enfrentar adequadamente os desafios 
da sociedade globalizada e da economia centrada no conhecimento. 
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Ainda em relação aos termos gestão e administração escolar, vale considerar o que 

Santos (2008) pontua, pois o que prevalece para esse autor é o poder de decisão que o gestor 

deveria ter no âmbito do seu trabalho: 

 

Gestor ou diretor? Na empresa privada, o administrador pode ostentar o título de gestor, pois 
de fato tem o poder de decisão. Na escola pública atual, o seu diretor é apenas o executor de 

ordens, regulamentos e decisões da cúpula administrativa do sistema de ensino... Denominar-
se gestor, no conceito moderno do termo, aquele que não gere, não dispõe, não resolve, seria, 
além de presunçoso, uma inverdade (p. 64). 

 

Ferreira (2007) contribui com essa discussão ao relacionar gestão e administração 

como sinônimos: 

 

Gestão é administração, é tomada de decisão, é organização, é direção. Relaciona-se 
com a atividade de impulsionar uma organização. É um termo que, historicamente, 
vem se afirmando no âmbito da administração da educação e no estudo das 
instituições e organizações, incluindo as educacionais, como sinônimo de 
administração... Embora existam na literatura, algumas discordâncias quanto á 
aplicação do conceito de gestão à educação, hoje è preponderante seu emprego para 
exprimir a responsabilidade pela “direção” e pela garantia da qualidade da educação 
e do processo educacional em todos os níveis do ensino e da escola (p.171). 

 

 

Torna-se importante analisar como a gestão escolar se comporta como uma nova 

abordagem da administração escolar, visto que o termo gestão vem ganhando destaque em 

relação às novas perspectivas de participação, estabelecendo na instituição escolar uma 

direção transformadora. É válido destacar, também, que os termos gestão educacional e gestão 

escolar remontam à década de 1990 e muitos autores vêm defendendo o termo gestão escolar 

em detrimento à administração escolar, possuindo esse último termo 

 

Uma conotação mais burocrática, rotineira ou é usada como sinônimo de 
manipulação, uma vez oriunda das teorias clássicas de administração geral, 
elaboradas, principalmente, por Taylor e Fayol, no início do século XX, e 
inspiradoras das primeiras teorias de administração escolar implantadas em meados 
do mesmo século (SANTOS, 2008, p. 40). 

  

Vieira (2009) complementa a discussão sobre os termos gestão e administração:  

 

Assim, não por acaso, o diretor e/ou a unidade administrativa dirigente, passam a ser 
chamados de “gestor”, “núcleo gestor” e expressões congêneres. Não se trata, aqui, 
de uma simples troca de nomes. Na verdade, o que está a ocorrer é o 
reconhecimento da escola enquanto instituição caracterizada por uma cultura 
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própria, atravessada por relações de consenso e conflito, marcada por resistências e 
contradições (p. 141). 

 

 

Vale considerar, também, que o termo gestão diz respeito ao estabelecimento de 

ligação com o outro, na medida em que a existência do processo de gestão em si implica o 

diálogo, a conversa do ponto de vista bilateral. Vieira (op.cit., p. 25) ressalta que para haver a 

gestão em seu sentido amplo é necessário analisar alguns componentes intrínsecos como: 

• Interação, pois todo processo de gestão necessita de estabelecimento de contatos e 

partilha de poder, levando-se em conta que no processo de gestão nem todas as 

decisões agradam a todos e a mudança de opinião “nunca é simples – das coisas mais 

elementares, como a cor de uma parede ou inclusão e retirada de uma disciplina”. 

• Negociação, pois a “gestão é arena de interesses contraditórios e conflituosos”.  

• Humildade, para o gestor “administrar a escassez, gerir conflitos, tomar decisões em 

situações complexas”, necessitando de tolerância e discernimento nas ações realizadas.  

• Aceitação, não basta apenas ser o gestor, mas liderar todo o processo educativo, pois 

“o gestor que não é um líder em sua área de atuação, por certo, enfrenta dificuldades 

adicionais no desenvolvimento de seu trabalho”. 

No que diz respeito à gestão escolar no contexto atual, não podemos deixar de 

adjetivá-la, ampliando a expressão para “gestão escolar democrática”, entendendo que, com 

base nesta concepção organizativa, a unidade escolar adota mecanismos internos que 

priorizam a dimensão participativa. Sabemos que a gestão escolar democrática fundamenta-se 

no princípio da gestão democrática do ensino público, consagrada na Carta Constitucional de 

1988: “O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: gestão democrática do 

ensino público na forma da lei” (Art. 206, inc. VII).  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) estabelece 

também, no artigo 14, o princípio da gestão democrática do ensino público na educação 

básica, incluindo a participação das comunidades escolares e locais em Conselhos Escolares 

ou equivalentes. Vale ressaltar que em termos de legislação, a LDB 9394/96 “foi a primeira 

das leis da educação a dispensar atenção particular à gestão escolar, atribuindo um 

significativo número de incumbências às unidades de ensino” (VIEIRA, 2009, p. 43). 
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Assim, de acordo com a legislação, a gestão da escola não vai ser preocupação só do 

gestor escolar, também haverá a participação de todas as pessoas que fazem a escola: alunos, 

professores, pessoal administrativo, pais e comunidade em geral. Para Demo (1997), o 

princípio da gestão democrática no ensino público é inédito na história da educação brasileira, 

não tendo aparecido em nenhuma outra Constituição, tornando-se um aspecto positivo 

também na LDB (BRASIL, 1996). 

Essa capacidade de gestão escolar democrática não é algo que se pode criar de 

imediato, pois implica um processo de aprendizagem de equipe em condições institucionais 

mínimas. O fortalecimento da função do gestor escolar, sua formação para exercer uma 

liderança democrática e responsável, sua autoconfiança e conhecimentos técnicos vão 

constituir o melhor ponto de partida. Nesse contexto, vale considerar o que Santos (2008) 

propõe como bases teóricas que o gestor escolar deve ter a fim de dar suporte à sua prática de 

gestão, pontuando, assim, o que o gestor deve levar em conta no seu exercício profissional: 

• A criação de um ambiente em que o respeito e a efetividade sejam uma constante: 

• O favorecimento do crescimento pessoal e profissional de todas as pessoas que 
trabalham na escola: 

• A humanização do relacionamento, evitando quaisquer preconceitos, mesmo que 
velados; 

• O exercício da cidadania pela comunidade; 

• O envolvimento em todas as decisões fundamentais da escola (p. 49). 

 

Na gestão da educação, do mesmo modo que no governo da sociedade, as experiências 

existentes destacam a importância da democracia como forma de governo e da participação 

como estratégia administrativa. Assim mesmo, na gestão escolar como na gestão pública e 

empresarial, existe um consenso geral sobre a importância da qualidade da gestão e de seus 

processos e serviços. 

Sabemos que o estilo de gestão escolar expressa o tipo de objetivos e de relações 

humanas que vigoram nas instituições, na proporção em que o gestor se configura como um 

grande desencadeador de medidas e normatizações organizacionais. As características 

organizacionais das escolas refletem as concepções advindas do contexto social, político e 

econômico, pois nas ações e tomada de decisões no interior escolar se manifestam, também, as 

idéias e as percepções de um contexto maior, ou seja, as idéias preponderantes da nossa 

própria sociedade. Nesse sentido, é importante considerar que as escolas são organizações 
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educativas com tarefas sociais e éticas bastante peculiares e que para atingir os seus objetivos 

sócio-políticos 

 
... precisam dispor de meios operacionais, isto é, criar e desenvolver uma estrutura 
organizacional (setores, cargos, atribuições, normas), uma tecnologia, uma cultura 
organizacional, processos de gestão e tomada de decisões, assim como a análise dos 
resultados que contribuem para o processo formativo e para o aperfeiçoamento da 
gestão (LIBÂNEO, 2001, p. 11).  
 
 

As características organizacionais escolares são determinantes da eficácia da escola e 

conseqüentemente do aproveitamento relacionado ao ensino-aprendizagem dos alunos, sendo 

importante considerar que atrelada à forma como a escola se organiza está subjacente toda 

uma cultura organizacional, ou seja, é válido considerar toda uma dimensão cultural que 

caracteriza cada escola “para além das prescrições administrativas e das rotinas burocráticas” 

(LIBÂNEO, op.cit., p. 22). Destaca, assim, que o termo cultura organizacional vem suscitando 

cada vez mais interesse no meio educacional, especificamente relacionado à gestão escolar em 

virtude de suas implicações administrativo-pedagógicas. 

Torna-se importante conceituar os termos cultura e organização, visando subsidiar as 

discussões posteriores sobre o significado de cultura organizacional. A palavra cultura, que 

vem do latim “colere”, tinha como significado desde a Roma Antiga a idéia de cultivo da 

terra, o que atualmente se define como agricultura. Em seguida, passou a ser concebida como 

relativa aos cuidados com as crianças, definindo-se hoje como puericultura. Mas da 

antiguidade aos tempos atuais, o que é importante destacar é que “a necessidade de se 

compreender as diferenças dos comportamentos de grupos e entre nações foi 

progressivamente conferindo outro sentido à palavra cultura” (ZANELLI, 2004, p. 411). 

Inicialmente, entendemos cultura como um termo geral utilizado para significar 

acepções diferentes: 

 
Pode ser compreendida como o conjunto de costumes, civilização e realizações de 
uma época ou povo e, de outro lado, artes, erudição e demais manifestações mais 
sofisticadas do intelecto e da sensibilidade humana, consideradas coletivamente. 
(CHIAVENATO, 1999, p.138). 
 

 

Zanelli (2004) analisa a aplicação do termo cultura com base em todo um 

desenvolvimento histórico sobre a utilização do termo atrelado ao estudo das organizações, 

destacando a utilização feita por Tylor num viés antropológico, sistematizando a noção de 

cultura com o foco “nos aspectos simbólicos que permeiam todos os fatores inclusos nos 
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processos de interação humana” (p. 408). Os autores esclarecem que esse entendimento de 

Tylor recebeu algumas críticas por parte de alguns pensadores, no sentido de não ter levado 

em conta o princípio do relativismo cultural, o que não coaduna com a percepção de cultura 

numa perspectiva contemporânea. Citam ainda Boas (apud ZANELLI, 2004) como um dos 

autores que assume a concepção de que os agrupamentos que fazem parte da cultura 

apresentam particularidades próprias, ou seja, possuem estágios próprios de desenvolvimento. 

A utilização, então, do termo cultura vem sendo adotada no sentido de “evidenciar que 

diferentes grupos possuem padrões típicos de pensar, sentir e agir” (ZANELLI, op. cit., p. 

411), ressaltando que esse conceito foi utilizado para entendimento das organizações no final 

da década de 1950, em conseqüência das multinacionais terem ampliado significativamente a 

sua presença em todas as partes do mundo. Geertz (1989) afirma que a cultura são “teias de 

significados tecidas pelos homens e suas análises” (p. 15), pondo em evidência a problemática 

presente na relação entre os homens e os grupos (organizações) em que estão envolvidos. 

Mas, o conceito de cultura atrelado ao contexto das organizações equivale a considerar 

outras dimensões específicas, sendo concebida como a representação do universo simbólico 

da organização. Assim, é o aspecto da cultura de uma organização que 

 
...define a missão e provoca o nascimento e o estabelecimento dos objetivos da 
organização. A cultura precisa estar alinhada juntamente com outros aspectos das 
decisões e ações da organização como planejamento, organização, direção e controle 
para que se possa melhor conhecer a organização (CHIAVENATO,1999, p. 139). 
 
 

No estudo das organizações de um modo geral, a cultura diz respeito também, segundo 

Chiavaneto (op.cit., p. 138), “ao modo de vida da organização em todos os seus aspectos, 

como idéias, crenças, costumes, regras, técnicas, etc”. Nessa concepção, todas as pessoas são 

dotadas de cultura, na medida em que fazem parte de um universo cultural com seus hábitos, 

valores, atitudes e expectativas compartilhadas por todos que fazem parte da organização. 

Definir o conceito de cultura organizacional exige também a compreensão do termo 

organização. O significado do termo organização segundo Ferreira (1997) refere-se ao ”ato ou 

efeito de organizar-se; modo pelo qual o ser vivo é organizado; associação ou instituição com 

objetivo definidos”. Levando-se essa discussão sobre o significado para o âmbito científico, 

podemos considerar as definições de outros autores: 

 
 

O conjunto de pessoas que compartilham crenças, valores e pressupostos que os 
encorajam a fazer interpretações mutuamente reforçadas dos seus próprios atos e dos 
atos dos outros (SMIRCH ESTUBBART apud BASTOS, 2004, p. 65). 
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As organizações são agregados de seres humanos em mútua integração (MARCH; 
SIMON apud BASTOS, 2004, p. 69). 
 

 

Assim, observamos que não há uma posição única sobre a utilização do termo 

organização, mas é preciso destacar o conceito de organização de Chester Barnard (apud 

BASTOS, 2004), um dos autores pioneiros do campo dos estudos organizacionais, o qual 

enumera três condições básicas para a existência de uma organização formal: existência de 

pessoas aptas a se comunicarem entre si, desejo das pessoas de contribuírem com sua ação e 

realização por parte de todos de um propósito comum:  

  

As organizações correspondem a sistemas cooperativos, formados por pessoas que se 
comunicam ente si e desenvolvem ações tendo em vista alcançar um propósito 
comum, cuja longevidade depende de como são governadas. (BARNARD apud 
BASTOS, 2004, p. 57). 
 
 

Assim, considerando a instituição escolar como um tipo de organização que se 

diferencia das empresas convencionais, Libâneo (2006) apresenta características definidoras 

de sua função:  

  
Uma escola bem organizada e gerida é aquela que cria e assegura condições 
organizacionais, operacionais, pedagógico-didáticas que permitam o bom 
desempenho dos professores em sala de aula, de modo que todos os seus alunos 
sejam bem-sucedidos em suas aprendizagens (p. 301-302). 
 

 

 Ainda na discussão sobre o conceito de organização vale destacar a definição de 

Enriquez (1997), que esclarece que a organização se apresenta alicerçada em três sistemas: 

cultural, simbólico e imaginário. O sistema cultural diz respeito à concepção que “toda 

organização oferece uma cultura, quer dizer, uma estrutura de valores e de normas, uma 

maneira de pensar, um modo de apreensão do mundo que orientam a conduta de seus diversos 

autores” (p. 33). O sistema simbólico refere-se à existência de “mitos, ritos, heróis, que têm 

por função sedimentar a ação dos membros da organização” (p. 34). E o sistema imaginário 

surge como agregador dos sistemas cultural e simbólico, “sem o qual os sistemas cultural e 

simbólico teriam dificuldades de se estabelecer” (p. 34). Ainda, segundo o referido autor, as 

organizações tratam de construir tais sistemas com o propósito de moldar os comportamentos 

dos indivíduos necessários à própria dinâmica organizacional.  

Chiavenato (1999) acentua, ainda, que as organizações não existem ao acaso, todas 

elas têm uma missão a cumprir, pois “ao se falar em organizações, forçosamente se fala em 
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pessoas que as reapresentam, que as vivificam e que lhes dão personalidade própria” (p. 01). 

Nesse sentido, o autor pontua, também, que “administrar com as pessoas significa tocar a 

organização juntamente com os colaboradores e parceiros internos que mais entendem dela e 

de seu futuro”. Podemos considerar, assim, que o gestor escolar diante desses novos 

paradigmas se constitui como um grande articulador, um sujeito ativo e empreendedor das 

ações educacionais no interior das escolas que gerenciam, tendo como um dos objetivos a 

melhor operacionalização de ações que atendam às necessidades de aprendizagem com 

qualidade de sua clientela escolar. 

A gestão escolar nesse contexto se traduz em planejar e executar melhores 

direcionamentos visando a uma educação que traz como marca o princípio da qualidade, 

considerando, assim, que uma organização é um agrupamento de pessoas e materiais que 

interagem em um dado cenário para a produção de resultados compatíveis com as suas 

finalidades e a escola nesse contexto não foge a regra. Assim, é que paralelo aos aspectos 

semelhantes que as escolas apresentam no sentido geral, há características singulares que as 

escolas apresentam e que são resultantes das relações sócio-culturais presentes no interior da 

escola e considerar “apenas os aspectos conscientes e racionais da organização escolar 

significa deixar de lado sua vida profunda, espontânea, resultante da integração dos seus 

membros” (TEIXEIRA, 1999, p. 103). 

Zanelli (2004, p. 66) acentua que muitas vezes o conceito de organização é confundido 

com outros termos: instituição, burocracia, organização formal, organização social. No 

entanto, os autores deixam claro que a existência das organizações pressupõe a existência de 

objetivos comuns entre os membros participantes, comunicação, planejamento. Para esses 

autores, 

 
As organizações são minissociedades que têm os seus próprios padrões distintos de 
cultura e subcultura. Esses padrões de crenças ou significados compartilhados, 
fragmentados ou integrados, apoiados em várias normas operacionais e rituais, 
podem exercer influências decisivas na habilidade total da organização em lidar com 
os desafios que enfrenta (p. 74). 
 

  

Pensar na cultura organizacional de uma escola é pensar, também, na maneira como 

ela realiza seu propósito maior: o ensino de qualidade. É pensar no grau de autonomia que 

existe ou deve existir no interior da escola e é, também, levar em consideração as percepções 

dos gestores escolares, as quais se refletem na organização como um todo, considerando que 
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cada organização tem a sua própria cultura, a sua própria identidade, como também elementos 

simbólicos, os quais são partilhados por todos os membros participantes. 

Dessa forma, as escolas se constituem como um espaço singular para o estudo dos 

aspectos simbólicos, entendendo que os aspectos simbólicos dizem respeito a todo um 

conjunto de processos sociais, símbolos e rituais que criam e desenvolvem na escola um 

“ethos” próprio (TEIXEIRA, 1999). A cultura, segundo o referido autor, “é o elo que une 

sistemas simbólicos, códigos, normas e práticas simbólicas cotidianas” (p. 106) e é através 

desse processo que a escola é, ao mesmo tempo, reprodutora de normas externas, como 

criadora de seu próprio repertório de normas, rituais e valores. 

Oliveira (2008) destaca que “a cultura organizacional pode ser considerada como uma 

forma que facilita a compreensão do cotidiano da escola, do modo como as coisas são nela 

feitas, preservadas e construídas” (p. 67). Assim, as concepções, as crenças, os valores e toda 

a simbologia utilizados pela comunidade escolar são constituintes da cultura organizacional 

escolar e devem ser levadas em consideração para uma melhor análise dos objetivos do 

trabalho de um gestor. 

Consideramos, portanto, que as escolas são unidades sociais em que existe a interação 

entre as pessoas, e que também traz incorporada ao seu funcionamento toda uma cultura 

organizacional, é oportuna considerar que 

 

Destacar a cultura organizacional como um conceito central na análise da 
organização das escolas significa buscar a relação das práticas culturais dos 
indivíduos e sua subjetividade com sua influência nas formas de organização e de 
gestão escolar (LIBÂNEO, 2006, p. 319). 

 
 

Como o gestor escolar organiza o espaço escolar, que é considerado como todo o 

ambiente de trabalho e suas relações, é fator de extrema importância a valorização da cultura 

organizacional visando o objetivo principal de uma escola, que se refere a um ensino de 

qualidade, havendo um compartilhar coletivo de significados da escola. O importante é 

transformar a escola em um lugar de “compartilhamento de valores e de práticas, por meio do 

trabalho e da reflexão conjunta sobre planos de trabalho, problemas e soluções relacionados à 

aprendizagem dos alunos e ao funcionamento da instituição” (LIBÂNEO, op.cit., p. 308). 

Assim, entendemos que é a organização escolar como um todo que levará a melhorar a 

qualidade da aprendizagem dos alunos e isso implica para o gestor escolar trabalhar dividindo 

com todos da escola a responsabilidade na tomada de decisões em várias situações. Vale 

destacar que a gestão escolar se configura, então, como um sistema de organização que 
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através das suas ações, recursos, meios e procedimentos, presentes na sua cultura 

organizacional possam propiciar as condições necessárias para alcançar o objetivo maior da 

escola: a aprendizagem. 

Sabemos que toda cultura organizacional pode sofrer influências externas e internas, 

mas o que deve prevalecer é a idéia que a própria organização da escola revela:  

 
As tramas, as relações, as correlações de força, os interesses, as especificidades que, 
identificando e peculiarizando a escola, podem contribuir para o seu melhor 
conhecimento, conseqüentemente, para a obtenção de uma gestão mais coletiva, 
transparente e democrática da instituição (OLIVEIRA, 2008, p. 70-71). 
 

 

Nesse contexto, vale muito para o gestor escolar considerar a cultura organizacional da 

escola, visando aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem, considerando que essa cultura 

influencia o pensar e o modo de agir das pessoas que fazem parte da escola. A cultura 

organizacional representa um elemento indissociável das práticas de organização e de gestão e 

é importante destacar que o modo de funcionamento escolar é construído pelos seus 

participantes baseados nos significados que dão ao seu trabalho e aos objetivos da escola, 

sendo a gestão escolar uma ação mediadora nesse contexto, já que essa ação requer um 

trabalho coordenado e estruturado no âmbito da organização. 

A relação entre organização e gestão foi analisada por Libâneo (2001) com base nos 

estudos realizados no Brasil sobre essa temática. O mesmo destaca três concepções 

relacionando organização e gestão: a técnico-científica (ou funcionalista), a autogestionária e 

democrático-participativa. Essas concepções trazem no seu interior as marcas e vinculação 

com os propósitos da educação de acordo com vários contextos e concepções de homem e de 

sociedade. Assim, a concepção técnico-científica é baseada na “hierarquia de cargos e funções 

visando a racionalização do trabalho, a eficiência dos serviços escolares” (p. 96), tendo como 

característica preponderante a ênfase nos procedimentos burocráticos de controle de 

atividades e poder centralizado por parte do gestor, sendo que essa concepção também é 

conhecida como gestão da qualidade total.  

É importante salientar que o próprio conceito da qualidade total é inerente à concepção 

técnico-científica, pois esse conceito advém da concepção neoliberal da economia e tem como 

objetivo maior o treinamento de pessoas para serem competentes no que fazem, servindo, 

assim, aos pressupostos economicistas e empresariais. Esse entendimento da qualidade total 

na educação se distancia de outra concepção de qualidade presente nos discursos 

educacionais, a qual diz respeito à idéia da qualidade social. Essa qualidade social tem como 
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premissa promover “a qualidade cognitiva dos processos de aprendizagem numa escola que 

inclua todos” (LIBÂNEO, 2001, p. 57). 

O autor esclarece que a escola “precisa oferecer serviços de qualidade e um produto de 

qualidade, a fim de que os alunos que passem por ela ganhem condições de exercício de 

liberdade política e intelectual. É esse o desafio que se põe à educação do 3º milênio” (op. cit., 

p. 57). Fica implícita, então, a diferença de concepções presentes nas idéias de uma educação 

baseada na qualidade total e qualidade social. 

Retornando à discussão a respeito das concepções sobre organização e gestão 

assinaladas por Libâneo (2001), destacamos a concepção autogestionária, a qual tem como 

premissa a “ausência de direção centralizada e recusa a normas e sistemas de controle, 

acentuando-se a responsabilidade coletiva” (p. 98). Por outro lado, a concepção democrática-

participativa defende “uma forma coletiva de gestão em que as decisões são tomadas 

coletivamente e discutidas publicamente” (p. 98). Essa última concepção, ou seja, a 

concepção democrático-participativa, tem sido, segundo o autor, influenciada por uma 

corrente teórica que concebe a organização escolar como cultura, advindo desse entendimento 

a idéia de que a organização como cultura diz respeito ao envolvimento de pessoas numa 

organização. 

É válido, então, pontuar que a cultura organizacional tem sido um tema recorrente no 

contexto da gestão escolar baseada num trabalho coletivo e de responsabilização de tarefas 

com vistas ao desenvolvimento de relações democráticas e solidárias. Nesse caso, a gestão 

escolar pode ser considerada como parte de uma organização, já que é inserida num contexto 

maior, fazendo parte de uma cultura organizacional, o que diz respeito a “estudar um código 

de símbolos partilhados pelos membros dessa cultura” (ZANELLI, 2004, p. 416), 

considerando que “a instituição escola materializa hábitos, rituais, valores, condutas no 

cotidiano, nos espaços e nos tempos, nos calendários, nos níveis e nas séries, nas provas, nas 

seqüências e hierarquias, nas grades e disciplinas” (ARROYO, 2004, p. 206). 

 No entanto, o debate em torno do papel do gestor escolar não pode estar deslocado da 

função social da escola, pois qualquer que seja o tipo de sistema escolar, a função do gestor é 

evidenciada em uma nova perspectiva. Uma perspectiva em que a função prioritária num 

trabalho de gestão seja a de favorecer a melhoria do funcionamento da escola, privilegiando o 

atendimento qualitativo nas aprendizagens dos alunos, tendo a cooperação de toda a 

comunidade escolar e sendo os objetivos da sua ação condizentes com o proposto no Projeto 

Político-Pedagógico. 
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Pretende-se com esse capítulo caracterizar a gestão escolar como uma organização, já 

que a mesma apresenta características organizacionais peculiares, carregada de significados e 

focada em atingir determinados objetivos. Nesse sentido, o trabalho do gestor escolar 

encontra-se imerso no universo simbólico presente na cultura da escola. Concebemos o termo 

“cultura” como a representação simbólica dos ritos, crenças, idéias e regras presentes no 

contexto escolar. 

 Ressaltamos que o papel do gestor escolar foi tradicionalmente compreendido como 

sendo baseado apenas em aspectos burocráticos e administrativos, no entanto, a sua atuação 

focada prioritariamente na melhoria qualitativa no processo ensino-aprendizagem dos alunos 

é considerada fundamental na atualidade. Esse movimento tem envolvido os princípios da 

participação, autonomia e transparência, alterando o sentido e concepção da gestão escolar, 

em detrimento ao termo “administração escolar”. É observado que há controvérsias entre 

vários autores sobre o uso dessas nomenclaturas, considerando que o que se espera ter como 

resultado ao longo dessa discussão é a fundamentação do conceito de gestão escolar associado 

à democratização e à participação consciente e responsável do coletivo da escola na tomada 

de decisões, visando a um ensino de qualidade, configurando, assim, o gestor como o grande 

articulador das ações pedagógicas da escola. 

A gestão escolar configura-se, então como um sistema organizacional, caracterizado 

por uma rede de relações entre todos os elementos da escola e que através das ações, recursos, 

meios e procedimentos sob liderança do gestor escolar, atenderá a finalidade básica: o 

atendimento qualitativo do ensino-aprendizagem dos alunos, levando-se em consideração os 

aspectos inerentes a uma gestão escolar democrático-participativa, os quais serão destacados 

no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 3 ASPECTOS INERENTES À GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICO-

PARTICIPATIVA 

 

Compreendemos que é no contexto da discussão do conceito de gestão escolar, onde 

os princípios referentes à democratização e à participação se fazem presentes como categorias 

de extrema importância, que podemos identificar os aspectos inerentes à realização de um 

trabalho cujo foco seja o compartilhamento do poder realizado pela tomada de decisões de 

forma coletiva no ambiente escolar. Vale considerar a escola como um lócus dinâmico e 

permeado pelas relações interpessoais muitas vezes conflitivas e rotinas burocratizadas, 

demandando do gestor escolar uma atuação especial de liderança e tomada de posição, 

articulando com o coletivo mudanças nas relações sociais praticadas na escola, almejando, 

assim, uma aprendizagem com qualidade para todos os alunos. 

É a partir dessas questões que conceitos como autonomia, participação, burocracia, 

poder, liderança e aprendizagem não são apenas importantes de serem compreendidos, mas 

imprescindíveis na discussão de uma gestão escolar preocupada com os resultados 

satisfatórios escolares. Cabe, portanto, relacioná-los e identificá-los como base teórica do 

trabalho do gestor escolar. 

 

3.1 Autonomia 

 

Estudos recentes e experiências inovadoras no campo da educação insistem na 

necessidade de que a escola, como a comunidade local, deve se autogovernar, conquistando 

maiores níveis de autonomia e descentralização administrativa. Esta orientação política 

implica em renovadas estratégias de participação na gestão dos sistemas de ensino e na gestão 

das escolas. 

A discussão sobre a autonomia escolar é objeto constante de pesquisas educacionais e 

é reivindicada como projeto pedagógico desde a Grécia Antiga. Nesse sentido Alonso (1999) 

destaca: 

 

A questão da autonomia da escola e a luta para manter a sua identidade têm sido 
objeto da literatura especializada mais recente em virtude da importância que tais 
aspectos assumem na determinação das políticas educacionais com vistas à 
introdução de mudanças na direção e gestão escolar.  
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A este respeito, Marcelino (1998, p. 108) destaca que “não é de hoje que o termo 

autonomia freqüenta o debate educacional. Contudo, isso não garantiu um consenso sobre 

esse termo, que comporta inúmeras significações”. Castoriadis (2002) relaciona a autonomia 

como eixo de um projeto revolucionário e destaca: “não podemos desejar a autonomia sem 

desejá-la para todos e sua realização só pode conceber-se como empreitada coletiva”. Assim, 

a partir dos determinantes sociais, políticos e econômicos é possível relacionar a discussão da 

autonomia no âmbito educacional.  

Ao analisarmos a composição da palavra autonomia (auto: próprio e nomia: normas), 

podemos relacionar ao conceito de autogoverno, de descentralização e, na esfera escolar, 

remontar à idéia de participação, considerando, sempre, as diversas influências externas que 

esse conceito vem sofrendo ao longo do tempo. No entanto, de acordo com Hidalgo (2003), 

“falar sobre autonomia não significa o mesmo que vivê-la, especialmente quando se trata de 

autonomia na escola pública, tendo em vista as diversas influências externas que ela vem 

sofrendo ao longo da sua história” (p. 59). 

Barroso (2003, p. 44) ressalta a autonomia como expressão da unidade escolar e 

destaca os impedimentos para a sua expressão: 

 

A autonomia, enquanto expressão da unidade social que é a escola, não pré-existe à 
ação dos indivíduos... Não existe uma autonomia decretada. O que se pode decretar 
são as normas e as regras formais que regulam a partilha de poderes e a distribuição 
de competências entre os diferentes níveis de administração, incluindo o 
estabelecimento de ensino. 
 

Considerando, então, que a autonomia não é dada, mas construída por um corpo 

coletivo, será necessário levar em conta o grupo de sujeitos como importante fator nesse 

processo, pois “não se poderá considerar que a autonomia venha a acontecer no interior da 

escola pública a partir de uma estratégia ditada apenas por um grupo minoritário que detém o 

poder” (MARCELINO, 1998, p. 64), mas que seja construída pelo coletivo que compõe a 

escola. A autonomia, então, vem atrelada à discussão da descentralização presente nos 

discursos da política educacional, onde a centralização das questões pedagógicas, 

administrativas e financeiras foi substituída pela “delegação de autonomia à escola para que 

pudesse construir seu projeto pedagógico” (SALES, 2004, p. 26). 

Oliveira (2001) ressalta o que compreende como autonomia pedagógica das unidades 

escolares: 
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A autonomia pedagógica, compreendida como a liberdade de cada escola construir o 
seu projeto pedagógico, tem caráter limitado já que, em muitos casos, tais projetos 
são elaborados de acordo com critérios de produtividade definidos previamente 
pelos órgãos centrais e garantidos pelos processos de avaliação (p. 104). 

 

 

Segundo Alonso (1999), “dar autonomia às escolas, permitindo que se expressem 

conforme suas necessidades e desejos é uma proposição que precisa ser entendida dentro do 

quadro geral de transformação por que passa a administração pública” (p. 44), pois conferir à 

escola maior poder para decidir a resolução de seus problemas permite um maior 

envolvimento do coletivo escolar nos processos de controle e uma co-responsabilidade da 

comunidade escolar nas decisões tomadas. Mas, é preciso destacar que se por um lado a 

autonomia é defendida no sentido de possibilitar à escola um melhor serviço educacional, por 

outro, ela pode ser considerada como desobrigação do Estado em garantir condições mínimas 

ao funcionamento das escolas (ALONSO, 1999). 

O conceito de autonomia continuará a ser utilizado no sistema educativo devendo 

levar em conta a responsabilidade de efetivar o poder de decisão às unidades escolares. 

Considera-se, assim, que a autonomia é um princípio constitutivo das escolas na perspectiva 

democrática, que leva em consideração a dimensão do poder relacionado com a gestão 

escolar, já que a autonomia não se constrói apenas com a definição de um ordenamento 

jurídico. Este é importante, porém não é suficiente, para criar todas as condições necessárias à 

concretização da autonomia. 

É observado que o uso do termo autonomia é caracterizado por alguns autores “como 

instrumentos essenciais de uma política de modernização e racionalização, como metáforas 

capazes de dissimular os conflitos, de acentuar a igualdade, o consenso e a harmonia, como 

resultados ou artefatos, e não como processos e construções coletivas” (LIMA, 2003, p. 134). 

Queremos dizer com isso que a autonomia da escola faz parte do processo de construção 

coletiva e encontra ressonância no Projeto Político-pedagógico, sendo este último considerado 

como estratégia para a concretização da autonomia no espaço escolar. 

Torna-se necessário, então, o surgimento de uma tomada de consciência por parte do 

coletivo escolar sobre a necessidade de construir mecanismos coletivos na gestão da escola. 

No entanto, Botler (2007) destaca que, 

 

Em seu conjunto, a política educacional presume a autonomia escolar, referindo-se a 
uma normatização coletiva, indicando modelos globais de condução das ações para 
as instâncias locais, que se refletem na escola, prevendo espaços de decisão coletiva 
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e práticas de grupo. Entretanto, ao mesmo tempo e, contraditoriamente, limita a 
liberdade de decisão e de tomada de posições no sentido de autogestão das unidades 
escolares, visto que elas têm que ser feitas a partir de normas pré-estabelecidas, via 
direcionamento do sistema, ou seja, as próprias regras estabelecidas engessam 
(burocraticamente) a dinâmica escolar e, conseqüentemente, reduzem as suas 
possibilidades de realização (a exemplo dos padrões de financiamento e do reduzido 
tempo disponível na escola para discussão a respeito de seus princípios filosófico-
pedagógicos), restringindo a autodeterminação coletiva (p. 130). 
 

 

Nesse contexto, a autonomia pode ser considerada como o resultado do equilíbrio de 

forças numa escola entre os vários detentores de influência, onde o que se torna prioritário é a 

construção de possibilidades de conquistar a autonomia e, nessa construção, o coletivo 

escolar, impulsionado pela gestão escolar, precisam estabelecer um processo de inter-relação 

e, concomitantemente, buscar um caminho autônomo, mesmo tendo consciência de seus 

limites e imposições. 

 

3.2 Participação 

 

A participação é hoje uma palavra “omnipresente nos discursos político, normativo e 

pedagógico” (LIMA, 2003, p. 69). Podemos afirmar que a participação no âmbito educacional 

passou a constituir um princípio democrático consagrado a partir da Constituição de 1988 e a 

LDB 9394/96. Nesse sentido, compreender a dimensão da participação no contexto da gestão 

escolar é considerar que foi a partir dessas determinações legais que a discussão da gestão 

participativa tomou lugar no cenário educacional, no entanto essa ainda não é uma prática 

naturalizada. 

Muitas vezes, confundiu-se nas escolas o conceito de participação como consulta, mas 

a consulta é um mero mecanismo de comunicação, sendo utilizado muitas vezes apenas para 

informar. A idéia de participação vai mais além, significando compartilhar uma ação. Vale 

ressaltar que para haver a participação almejada nas escolas, é imprescindível inicialmente 

que os participantes tenham acesso às informações essenciais para se tomar uma decisão. Para 

Sales (2004), 

 

A participação num sentido forte significa um tomar parte pessoalmente, mas um 
tomar parte desejado. A participação não é um simples envolvimento em alguma 
ocorrência e menos ainda um tomar parte involuntário. Participação é o próprio 
movimento e, assim, o inverso de ser posto em movimento por outra vontade. Isto é 
o oposto de mobilização (p. 53). 
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Diniz (2009) corrobora ao afirmar que a “participação em seu sentido maior é 

caracterizada por ser uma forma de atuação consciente em que os membros de uma instituição 

reconhecem e assumem seu poder de exercer influência na dinâmica da instituição” (p. 68). 

É importante destacar que existem vários graus e níveis de participação, pois segundo 

Bordenave (2007, p. 31-33), no interior de uma organização a atividade de participar das 

decisões pode variar em níveis diferenciados, sendo relacionada a seguir uma evolução desses 

graus de participação, a partir do ponto de vista do menor para um maior grau de 

envolvimento:  

• Informação: esse é o nível de menor grau de participação, mas já é considerado “uma 

certa participação, pois não é infreqüente o caso de autoridades não se darem sequer 

ao trabalho de informar seus subordinados”. 

• Consulta facultativa: nesse nível os gestores podem “se quiser e quando quiser, 

consultar os subordinados, solicitando críticas, sugestões ou dados para resolver algum 

problema”. 

• Consulta obrigatória: nesse tipo de participação “os subordinados devem ser 

consultados em certas ocasiões, embora a decisão final pertença ainda aos diretores”. 

• Elaboração/recomendação: é considerado um nível de extrema importância, pois “os 

subordinados elaboram propostas e recomendam medidas que a administração aceita 

ou rejeita”. 

• Co-gestão: nesse nível são comuns a criação de colegiados, conselhos e comitês, já 

que “a administração é compartilhada mediante mecanismos de co-decisão e 

colegialidade”. 

• Delegação: a questão da autonomia se faz presente nesse nível de participação, onde 

os participantes denominados delegados “devem possuir completa autoridade, sem 

precisar consultar superiores para tomarem decisões”. 

• Autogestão: é o mais alto grau de participação, onde “o grupo determina seus 

objetivos, escolhe seus meios e estabelece os controles pertinentes, sem referência a 

uma autoridade externa”. 

Nesse sentido, para a tarefa de gestão escolar, o gestor pode utilizar-se das concepções 

presentes nos níveis de participação, como também, das ferramentas relacionadas à gestão de 

pessoas baseada na idéia da importância da contribuição individual de todos, em articulação 

com os demais, para a realização dos objetivos comuns da educação e da organização 
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coletiva, objetivando promover interação, cooperação, comunicação e motivação, a fim de 

diversificar e potencializar a participação de todo o coletivo da escola nas decisões e que 

venham re-significar o processo educativo e o sistema educacional. 

A meta da gestão escolar de ser democrática pressupõe o envolvimento de todos em 

seus processos de decisão. O próprio conceito de gestão remete à idéia de participação, de 

trabalho coletivo, mas vale considerar que o próprio “conceito de participação se acomoda a 

diferentes interpretações” (DINIZ, 2009, p. 44). 

Vale considerar que a questão da participação remonta à existência de tribos e clãs do 

tempo primitivo e que é através da atividade participativa que os homens podem expressar as 

suas opiniões e questionamentos. Bordenave (op. cit.) diz: 

 

A participação é o caminho natural para o homem exprimir sua tendência inata de 
realizar, fazer coisas, afirmar-se a si mesmo e dominar a natureza e o mundo. Além 
disso, sua prática envolve a satisfação de outras necessidades não menos básicas, tais 
como a interação com os demais homens, a auto-expressão, o desenvolvimento do 
pensamento reflexivo, o prazer de criar e recriar coisas e, ainda, a valorização de si 
mesmo pelos outros (p. 16).  

 

É comum os gestores escolares relatarem que os professores e demais funcionários 

não participam e nem dão suporte ao trabalho de gestão e algumas vezes só participam de 

atividades pontuais, sendo considerados participantes passivos, mas vale pontuar que os 

gestores devem, também, “... promover um ambiente propício à participação plena no 

processo educacional dos alunos, professores e pais” (DINIZ, op.cit., p. 69), o que significa 

organizar a escola para tal fim. 

Lima (2003) ressalta que não basta apenas os professores e alunos participarem das 

decisões da escola, “pelo simples fato de serem membros da organização e de aí 

desenvolverem atividades como ensinar e aprender” (p. 71). O que precisa ser considerado 

para dar respaldo à efetiva participação dos atores escolares é que as atividades desenvolvidas 

na escola possam ser consideradas imprescindíveis e que a atuação desses sujeitos seja 

baseada numa participação ativa e consciente, pois a concepção de participação conquistada 

como princípio e consagrada enquanto direito “deve constituir como uma prática normal, 

esperada e institucionalmente justificada” (p. 71). 

Lima (op.cit., p. 74-80) destaca que a participação praticada nas escolas poderá ser 

classificada de acordo com a seleção de quatro critérios a seguir: 
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• Democraticidade: a participação, segundo esse critério, pode ser caracterizada como 

participação direta e indireta. A participação direta remonta a “concepção mais antiga de 

democracia, facultando a cada indivíduo, dentro de critérios estabelecidos, a sua 

intervenção direta no processo de tomada de decisões, realizada tradicionalmente pelo 

exercício do direito do voto. E a participação indireta é entendida como “uma forma de 

participação mediatizada, realizada por intermédio de representantes designados para o 

efeito”. 

• Regulamentação: nesse critério, a participação tanto pode ser formal, não-formal ou 

informal. A participação formal “está sujeita a um corpo de regras formais-legais 

relativamente estável, explicitado e organizado, estruturado de forma sistemática e 

consubstanciado num documento (estatuto, regulamento, etc.) com força legal ou 

hierárquica (p. 75). A participação não-formal “é realizada tomando predominantemente 

como base um conjunto de regras menos estruturadas formalmente, geralmente constantes 

de documentos produzidos no âmbito da organização”. Já a participação informal “é 

realizada por referência a regras informais, não estruturadas formalmente, produzidas na 

organização e geralmente partilhadas em pequenos grupos”. 

•  Envolvimento: o que vale considerar nesse critério é que toda participação supõe algum 

tipo de envolvimento e nesse sentido a participação pode ser ativa, reservada ou passiva. 

A participação ativa é caracterizada por “atitudes e comportamentos de elevado 

envolvimento na organização, individual ou coletivo”. A participação reservada “situa-se, 

teoricamente, num ponto intermediário entre a participação ativa e a participação passiva”, 

sendo uma atividade menos voluntária. A participação passiva “configura, 

freqüentemente, uma estratégia de não envolvimento ou de um envolvimento mínimo, 

sem expressão na ação”. 

• Orientação: nesse critério é levado em conta que a participação dos atores (subordinados 

ou superiores) poderá ser orientada a partir de diferentes objetivos. A participação, então, 

pode ser convergente ou divergente. A participação convergente “é orientada no sentido 

de realizar os objetivos formais em vigor na organização” e na participação divergente, 

“poderá ser diferentemente interpretada como uma forma de contestação ou de boicote”. 

A participação almejada numa gestão escolar não pode ser confundida apenas com a 

participação eleitoral, essa não é uma participação real, pois considerar o puro e simples ato 

de votar como participação é diluir o significado da participação. Nesse contexto, a 

participação no contexto escolar deve envolver a responsabilidade na elaboração, execução e 
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avaliação de ações, e não apenas se restringindo à execução. É a partir desse entendimento no 

processo global de participação que haverá repercussões na escola, alterando as relações e 

modificando o processo de tomada de decisões. 

 

 3.3 Burocracia 

 

Campos (2009) ressalta que “um dos mais graves problemas que a escola enfrenta 

sobre a gestão escolar é a relação entre o administrativo e o pedagógico” (p. 26), onde a 

preocupação com a questão administrativa supera, muitas vezes, a preocupação com as 

questões pedagógicas. Os novos paradigmas indicam o princípio de gestão democrática do 

ensino em contraposição à organização burocrática, herança do modelo clássico de 

administração. Na organização burocrática o olhar da escola é voltado para fora, aguardando 

ordens que deveriam ser executadas, enquanto na organização democrática, o olhar da escola 

é voltado para o seu Projeto Político-Pedagógico. 

Teixeira (1999) ressalta que “o processo de burocratização dos sistemas de ensino 

ocorrido ao longo deste século trouxe como resultado o obscurecimento da figura da unidade 

escolar no cenário educacional” (p. 102), já que as todas as decisões eram tomadas fora do 

âmbito escolar, sendo a escola apenas uma unidade executora. Mas, o modelo burocrático 

pelo qual ainda são administradas muitas das escolas brasileiras, constitui um “paradigma 

normativo e doutrinário”, o qual dificulta a escola a se reconhecer como instituição dotada de 

identidade própria, ressaltando o sentido da palavra burocrático: poder centralizado (bureaux, 

escritório, e crato, poder). 

A gestão escolar, então, em prol de uma educação de qualidade propõe uma nova 

abordagem gerencial, baseada no desenvolvimento de uma perspectiva inovadora de cultura 

organizacional, mudança de atitudes e uma contínua busca de aperfeiçoamento, produzindo 

uma estrutura racional na qual as conhecidas disfunções do modelo burocrático de gestão 

sejam compensadas de forma eficaz. Segundo Sanbauer (1995), devemos considerar que 

precisamos nos afastar da gerência autoritária e das práticas burocráticas que estão arraigadas 

há anos no sistema educacional. O foco do gestor escolar, na atualidade, deve ser a melhoria 

dos processos gerenciais, onde os processos burocráticos devem estar a serviço das ações 

pedagógicas, considerando que os processos democráticos precisam de regras, leis e normas 

como dispositivos legais de extrema importância, objetivando a qualidade nas aprendizagens 

dos alunos, sendo refletidas nos resultados educacionais. 
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Considerando a escola como uma organização bastante peculiar, onde têm sido 

aplicadas muitas das funções administrativas utilizadas em organizações burocráticas, 

podemos pontuar que, segundo Weber (2005), a organização baseada na burocracia, além de 

ser fundamentada na ação administrativa e na racionalidade, se constitui, também, como uma 

forma de dominação legítima. Legítima no sentido da aceitação do exercício do poder, onde 

os subordinados aceitam os valores, as ordens, as normas dos seus superiores, sem 

contestações, a partir da idéia da existência de um poder e autoridade legítimos.  

Vale destacar segundo Spector (2006) que “a teoria da burocracia, inicialmente 

desenvolvida por Max Weber no final do século XIX, é uma teoria clássica da estrutura de 

uma organização” e essa teoria propiciou para as organizações a criação de estruturas 

racionais e diversos princípios que agilizaram os procedimentos administrativos. Os 

principais princípios dessa teoria, de acordo com Spector (op.cit., p. 546-548), são: 

• Divisão do trabalho: nesse princípio cada “função exige relativamente poucas 

habilidades” (p. 546), onde os indivíduos “podem se tornar muito eficientes, 

porque têm poucas tarefas para aprimorar”. 

• Delegação de autoridade: esse princípio é caracterizado pela importância de 

controle nas ações dos indivíduos, pois “os esforços de cada indivíduo são 

coordenados por uma rede de supervisão hierárquica ou cadeia de controle”.  

• Amplitude de controle: para esse princípio o que importa é considerar o 

número de subordinados que corresponderá a cada supervisor, já que “em uma 

burocracia, haverá uma amplitude de controle ótima”.  

• Linha versus equipe: esse princípio especifica claramente cada cargo em uma 

organização, onde “um cargo de linha está envolvido diretamente com o 

propósito básico da organização”, enquanto um cargo de equipe “dá apoio 

para as atividades de linha”.  

Algumas características são marcas profundas de uma organização que prioriza o 

modelo burocrático: rigidez das leis e dos regulamentos, hierarquia, organização formal, 

especialização, entre outros. A escola não foge a essas características, já que o setor educativo 

é terreno privilegiado das medidas de racionalização e, segundo Perrow (apud LIMA, 2003), a 

burocracia no contexto escolar passa a ser caracterizada como uma ‘tecnologia de rotina’ (p. 

28), imprescindível para alguns gestores escolares no entendimento da melhor execução de 
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suas tarefas. Destacando, também, que a escola é integrada num sistema público de ensino, 

tradicionalmente centralizado, propiciador de condutas burocráticas e normativas, 

configurando um “centralismo burocrático” e que não será possível abdicar da análise da 

gestão dos sistemas de ensino, sem considerar que a escola está sujeita a uma administração 

burocrática centralizada. 

A gestão escolar, para atender aos objetivos da contemporaneidade, precisa superar 

vários desafios, um dos quais é justamente “superar dificuldades criadas pela concepção 

tradicional, analítica e prescritiva da escola como burocracia” (TEIXEIRA, op. cit.). Nesse 

sentido, o referido autor ressalta os determinantes da gestão escolar em prol dessa superação, 

situando como a escola se encontra numa concepção burocrática para uma escola com perfil 

participativo e democrático: 

 

Em lugar da concepção da organização como realidade física, é dado destaque à sua 
composição como realidade social; em substituição à visão unitária de um sistema 
de ensino regido por normas uniformes, abre-se espaço para a visão pluralista da 
partilha de valores e interesses. A abordagem da organização escolar como estrutura 
formal dá lugar à concepção de que sua estruturação se constrói como processo. A 
ênfase na separação entre a organização dos profissionais que nela atuam, 
característica das abordagens clássicas de administração, cede lugar a considerações 
que atribuem aos membros o papel de atores das realizações e mudanças da 
organização (p. 104). 

 

 

Assim, a escola deixa de ser vista enquanto organização racional, cumprindo apenas 

objetivos burocráticos, passando a ser considerada como uma organização coerente com as 

dimensões social, cultural e humana, sendo o local por excelência de tomada de decisões 

educativas, curriculares e pedagógicas. Uma estrutura de gestão escolar baseada apenas nos 

modelos burocráticos de organização dificilmente cria instrumentos de comunicação, onde há 

o privilégio da informação e socialização de regras, uma vez que a comunicação (onde duas 

partes dialogam entre si) é elemento importantíssimo na gestão baseada na participação. 

 

 3.4 Poder 

 

A relação entre gestão escolar e poder requer um posicionamento crítico, pois a 

gestão, considerada como ação intencional, é acima de tudo um dos elementos propiciadores 

da concentração ou disseminação de poder no interior das escolas. A descentralização do 

poder se dá na medida em que se atribui cada vez mais aos educadores participação efetiva 
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nas tomadas de decisões em todos os setores da organização escolar. Esta libertação do poder 

político burocrático, imposto às unidades escolares pelas estruturas ultrapassadas, requer 

compromisso, competência e vontade dos educadores para ocupação desses espaços abertos 

pelos novos paradigmas de educação. Nesse sentido, a gestão democrática acena para uma 

mudança na distribuição do poder no interior da escola. 

Gadotti (apud DALMÁS, 1994) diz que “o poder pode ser definido como a 

capacidade, a potência, a virtualidade de realizar algum ato, mesmo que nunca venha a se 

realizar” e, nesse sentido, o poder caracteriza-se como força propulsora de iniciativas no 

âmbito das organizações. Outra definição do poder ressalta a questão do domínio como 

elemento intrínseco. De acordo com Brissaud et al. (apud DALMÁS, 1994), o poder “ é o 

domínio apoiado em regras e sanções” e nessa definição reforça-se a gestão escolar 

centralizadora, em que o gestor direciona suas ações com apoio de determinações e sanções.  

Dalmás (op.cit.) destaca que “toda prática educativa tem dimensão política, pois se 

posiciona frente à realidade” (p. 36), assim toda gestão escolar tem uma dimensão, também, 

de politicidade, no sentido de não ser baseada numa neutralidade, mas sim em ações 

intencionais, onde a dimensão do poder é elemento importante na análise das relações, 

direcionamentos e encaminhamentos da qualidade do processo educativo. 

Vale ressaltar que não se pode eliminar todo o poder de uma escola, na medida em que 

nas unidades escolares podemos identificar várias formas de direcionamentos, considerando a 

dimensão do poder, pois se a escola faz opção em realizar suas ações para a comunidade 

escolar, onde “a gestão é uma administração ou direção exercida por alguém e não por todos”, 

o poder é, então, é exercido de maneira autocrática, dominadora. Se a gestão escolar tem 

como diretriz planejar suas ações com a comunidade escolar e essa participação é controlada, 

podemos considerar que “o poder continua nas mãos de poucos, que o controlam 

constantemente”. Mas, se a gestão escolar compreende que “o poder é exercido como um 

serviço”, planejando, executando e avaliando suas ações e tendo a comunidade como co-

gestora, então, o poder é baseado em decisões comunitárias, propiciando uma gestão 

participativa (DALMÁS, 1994, p. 26). 

Espera-se nas escolas uma tendência para a descentralização e desconcentração do 

poder e isso se dará na medida em que se atribui cada vez mais, aos educadores, participação 

efetiva nas tomadas de decisões em todos os setores da organização escolar. Esta mudança de 

paradigma em relação às posturas mais centralizadoras de organização requer compromisso, 
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competência e vontade dos educadores para ocupação desses espaços com estruturas mais 

flexíveis de participação. 

Vale destacar que, cada vez mais, espera-se que as escolas possam ter maior poder 

para decidir sobre vários assuntos, inclusive sobre a questão de recursos em geral, no entanto, 

não podemos deixar de considerar que, 

 
Conferir à escola maior poder para decidir sobre a alocação e aplicação de recursos 
é, sem dúvida, um modo de livrá-la de muitas amarras que constituem entraves na 
realização de seus projetos; portanto, mostra-se vantajoso e inquestionável, porém, 
isso significa também aumento de responsabilidades para os seus membros, 
sobretudo para o diretor (ALONSO, 1999, p. 42). 
 

 

Alonso (1999) acentua, ainda, que “colocando o poder de decisão em níveis 

gradativamente mais próximos do local em que ocorrem problemas”, favorece, assim, a 

ampliação do desejo de participação das pessoas na tomada de decisões em todos os níveis. 

Esse entendimento é corroborado por Barroso (apud ALONSO, 1999, p. 43), o qual utiliza o 

termo “territorialização” para caracterizar “o processo de deslocamento do centro do poder 

para a escola”. 

Uma gestão escolar democrática, participativa, implica que todos os profissionais 

alocados nos estabelecimentos compartilhem do conhecimento das condições existentes, dos 

problemas a serem equacionados. Só assim será possível definir objetivos compatíveis com a 

realidade da escola e também compartilhados e assumidos por todos. Mas é interessante 

constatar que não basta o gestor escolar repartir o seu poder no interior escolar. Para Arroyo 

(2004), a escola pode chegar a ser mais democrática nas formas de gestão, porém pode 

continuar seletiva, segregadora, antidemocrática nas práticas mais rotineiras com enturmação, 

reprovação, retenção, defasagem, classificação. O referido autor destaca que “se é necessário 

repartir o poder gestor na escola, é urgentíssimo pensar, também, em todas as práticas e rituais 

que reproduzem cotidianamente formas sociais de coerção interna” (p. 65). 

A relação, então, entre poder, dominação e democratização das práticas educativas no 

interior das escolas, visando a um ensino de qualidade, precisa ser considerada e analisada no 

contexto atual. Para Santos (2005, p. 31), a dominação é uma forma de poder mais 

institucionalizada, destacando, ainda, a dominação como uma forma cósmica de poder: 
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A dominação é um poder cósmico, um poder altamente organizado e especializado, 
movido por uma pretensão de monopólio e comandando vastos recursos em todos os 
componentes estruturais do direito (violência, burocracia e retórica).  

 

Nesse contexto, torna-se fundamental examinar e compreender as relações de poder 

estabelecidas na escola, no sentido de redefini-las em nome de um processo emancipador 

voltado para a melhoria da qualidade no processo ensino-aprendizagem, pois as escolas 

consideradas como uma organização burocrática, onde o poder é exercido por pessoas em 

cargos superiores, podem ser caracterizadas como sinônimos da existência de um poder 

autocrático e formalizador, visando controlar a burocracia estabelecida. 

Luck (2006) ressalta que as escolas competentes são aquelas em que o poder é 

disseminado coletivamente e, tomando como pressuposto que o gestor escolar faz parte de 

uma estrutura burocrática, vale muito considerar as relações de poder estabelecidas no interior 

escolar, no sentido de redefini-las em prol de um processo educacional emancipador, voltado 

para a melhoria da qualidade do ensino. Nesse contexto, a gestão escolar cujo objetivo 

configura-se na necessidade de exigir um repensar da estrutura de poder da escola, tendo 

como horizonte a conquista do processo e do produto do trabalho pedagógico, visando à 

construção emancipadora de práticas educativas, configura-se em favorecer a todos os alunos 

um ensino de qualidade. 

Assim, a relação entre poder e relações emancipatórias pode ser aplicada na análise 

das questões ligadas à gestão escolar, no tocante ao gerenciamento escolar em que um dos 

pontos observáveis para os gestores escolares preocupados com as relações democráticas é o 

reconhecimento do papel das relações de poder no interior das escolas e de seu impacto 

efetivo na determinação da qualidade do ensino, considerando que “as relações de poder não 

se realizam na particularidade, mas na intersubjetividade da comunicação entre atores sociais. 

Nesse sentido, o poder decisório necessita ser desenvolvido com base em colegiados 

consultivos e deliberativos” (BORDIGNON, 2001, p. 152). 

Nesse sentido, “o diálogo-comunicação é elemento essencial no processo de 

intercâmbios de vivências, experiências, interações, diálogos entre os participantes” 

(DALMÁS, 1994, p. 27), considerando que esses elementos são imprescindíveis na condução 

da escola que democratize o poder. Assim, consideramos que na perspectiva de uma escola 

democrática um dos pontos centrais para a construção de um padrão de qualidade na educação 
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relacionado a uma linha emancipatória, numa perspectiva de um trabalho coletivo, diz 

respeito à existência de uma escola enquanto organização comunicativa (BOTLER, 2004). 

Discutir a questão do poder nas escolas é considerar, também, o clima relacional 

presente, pois “a direção tem a obrigação de promover integração e coesão, isto é, a vivência 

da comunhão entre o grupo de educadores” (op. cit., p. 40). Nesse sentido, a qualidade das 

relações existentes no grupo favorece a partilha de decisões e encaminhamentos da gestão 

escolar, considerando que tanto cabe à gestão socializar o poder na instituição escolar como é 

também necessário que o coletivo escolar reconheça a importância de sua atuação no contexto 

da gestão. 

A escola, para Santos (2003), tem que ser uma escola de cidadania, cidadania crítica, a 

qual, naturalmente, deve ensinar e instruir coletivamente para a rebeldia, quando ela se 

justifique, obviamente, e para o conformismo quando o conformismo for a concordância, com 

idéias que criticamente forem consideradas como sendo progressistas, retirando da escola o 

princípio da doutrinação. A gestão escolar num viés democrático configura-se, nesse 

contexto, na necessidade de exigir necessariamente um repensar da estrutura de poder da 

escola, tendo como horizonte a conquista do processo e do produto do trabalho pedagógico, 

visando à construção emancipadora de práticas educativas. 

 

3.5 Liderança 

 

  É preciso salientar que a importância do estudo sobre cultura organizacional diz 

respeito, também, à própria importância e função dos líderes nas instituições, considerando 

que, 

 
à medida que o conjunto de valores e crenças dos líderes e dos seus principais 
colaboradores passa a ser expresso em modos de sentir, pensar e agir na comunidade 
organizacional, começa atuar como guia de conduta, que sinaliza o que é 
considerado correto e esperado na convivência que as pessoas nutrem no cotidiano 
das organizações (ZANELLI, 2004, p. 430). 

 

 

Considerando, então, que o processo de criação da cultura organizacional se dá 

principalmente por meio de comportamentos e atitudes das principais lideranças da 

organização, podemos destacar que o papel dos líderes numa cultura organizacional tanto 

pode acarretar princípios de um trabalho coletivo, comunicativo, onde a “racionalidade cede 
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lugar a uma visão dos fatores humanos integrantes da gestão escolar (TEIXEIRA, 1999. p. 

103) ou pode sedimentar a perspectiva de um trabalho de base individual. 

A educação de qualidade tem sido uma busca constante das instituições de ensino e 

para que isso se torne realidade são necessárias ações que sustentem um trabalho em equipe e 

uma gestão que priorize a formação docente contribuindo para um processo administrativo 

qualitativo, sendo o gestor escolar o responsável por articular toda essa ação gerencial e por 

favorecer toda uma esfera comunicativa, permitindo a participação dos sujeitos. Segundo 

Fonseca (2000),  

 
Qualquer organização (e a escola não foge à regra), seja qual for a sua tessitura 
estrutural e a sua articulação com outras organizações, tem (..) o mentor, líder, 
diretor, gestor em suma, o responsável (isto é, o que responde). É, ou deve ser, a 
pessoa central, a pessoa preferida, a pessoa capaz, o chefe institucional, a pessoa 
mais influente, o membro da organização que realiza funções de estruturação ou 
manutenção do grupo (p. 148). 
 
 

Nesse sentido, a questão do relacionamento entre o gestor escolar e o coletivo da 

escola é um fator crucial para uma gestão que busca uma qualidade nas suas ações e para que 

isso aconteça será necessário organizar estratégias bem formuladas, onde o gestor escolar não 

pode perder esse foco, pois a escola, enquanto organização, depende em primeiro lugar da 

capacitação e da motivação dos recursos humanos. 

Segundo Botler (2004), a idéia de liderança difere da idéia de gestão e “a liderança, 

portanto, pode ser encontrada nos diversos níveis e membros da organização, o que significa 

que a liderança na organização é difusa, independe da descentralização política e encontra-se 

imbricada nas relações de poder na organização” (p. 55). Assim, uma gestão relacionada com 

esse conceito de liderança e de processos grupais, em uma interação contínua e permanente, 

sendo o gestor escolar o líder mediador, articulador das relações e dos conflitos, se confronta 

com a concepção de uma gestão baseada numa perspectiva burocrática, tradicional, 

centralizadora, onde o gestor tem seu perfil definido pelos princípios do poder (SQUILASSE, 

1999). 

Daí a necessidade urgente de se repensar a gestão escolar como um todo, seu papel, 

seus processos e seus produtos. Será por um processo de liderança, negociação, motivação e 

participação que as organizações escolares poderão ocupar um lugar primordial no contexto 

social. O surgimento de um gestor escolar com novas habilidades e capacitado a promover as 

mudanças necessárias, certamente contribuirá para esse processo. Freire (1994) já sinalizava a 

necessidade “de uma educação que levasse o homem a uma nova postura diante dos 
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problemas de seu tempo e de seu espaço” (p. 101). Assim, inferir sobre uma gestão escolar 

com o objetivo de uma educação de qualidade é refletir sobre uma escola que 

 
Promove, para todos, o domínio dos conhecimentos e o desenvolvimento de 
capacidades cognitivas e afetivas indispensáveis ao atendimento de necessidades 
individuais e sociais dos alunos, bem como a inserção no mundo e a constituição da 
cidadania também como poder de participação, tendo em vista a construção de uma 
sociedade mais justa e igualitária. Qualidade é, pois, conceito implícito à educação e 
ao ensino (OLIVEIRA, 2006, p.117 e 118). 
 
 

A questão da motivação por parte dos gestores escolares constitui-se como um dos 

elementos favorecedores do envolvimento de todos os participantes da escola, sendo 

importante ser estabelecido nas escolas um clima que conduza o grupo a se decidir por 

assumir uma tarefa coletiva. Segundo Dalmás (1994), motivar não é fácil, pois é preciso estar 

sempre motivado e relacionado ao papel dos gestores escolares, trata-se de considerar que o 

seu trabalho será o de incentivar e de estimular a decisão de todos os participantes da 

comunidade escolar, a fim de promoverem a eficiência e a eficácia de uma educação de 

qualidade. Nessa perspectiva, o gestor escolar deve identificar as necessidades dos professores 

e com eles encontrar soluções que priorizem um trabalho educacional de qualidade, 

considerando que esse trabalho deve ser desenvolvido como um trabalho coletivo e 

direcionado, onde a idéia que deve perpassar esse trabalho é que não mais se gerenciam as 

pessoas, mas com as pessoas. 

Várias são as características inerentes ao bom funcionamento de uma escola, as quais 

são refletidas no trabalho do gestor escolar (LIBÂNEO, 2006; LUCK, 2002; NÓVOA, 2002). 

Dentre as várias características que podem levar a escola a obter sucesso na sua ação 

educacional, que seja o ensino de qualidade, podemos citar: 

1. Existência de professores que focalizam o seu trabalho nas dificuldades dos alunos, 

realizando o seu trabalho docente através de metodologias próprias e procedimentos 

adequados. 

2. Existência de um projeto político-pedagógico bem definido e elaborado com a 

contribuição e consenso de todo o coletivo da escola. 

3. Ter um bom clima de trabalho, assegurado pelo empenho de todos. 

4. Ter disponíveis as condições físicas, recursos didáticos e materiais pedagógicos. 

5. Capacidade de liderança do gestor escolar. 

6. Autonomia escolar e participação de todos na tomada de decisões. 
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Analisando pontualmente a questão da capacidade de liderança do gestor escolar, 

podemos atrelar a essa questão a existência de um poder específico que os líderes devem 

desempenhar que se refere ao carisma. O próprio conceito de carisma é ambíguo, segundo 

Conger (1991). Ainda segundo o autor em referência, os líderes carismáticos são agentes de 

mudança, pois “está sempre procurando novas oportunidades e até mesmo novas formas de 

fazer o que já se faz. Parece estar constantemente buscando um desafio maior” (p. 4-5). 

É importante contextualizar a própria história da palavra carisma, pois se refere a uma 

antiga palavra grega que significa “dom”. Posteriormente, esse termo foi adotado pela Igreja 

cristã para destacar aqueles mais sábios e talentosos, no entanto o sociólogo alemão Max 

Weber, com as suas observações, destacou que o termo carisma dizia respeito à existência de 

um único indivíduo capaz de “revolucionar a autoridade política não pelo poder da tradição 

ou da lei, mas pela pura força de sua personalidade” (CONGER, 1991). Assim, a autoridade 

dessas pessoas tinha toda uma relação com o conceito de carisma; com o passar do tempo o 

termo carismático tornou-se popular e passou a denominar os líderes que mais se destacavam 

dentro de um contexto. 

Partindo da concepção de Drucker (2002), onde o autor afirma que “a liderança é 

responsável pelos resultados” (p. 34), podemos refletir que no contexto educacional o gestor 

escolar não deve ser aquele sujeito para apenas ter grandes pensamentos ou ter simplesmente 

carisma, mas articular todo um trabalho eficiente e voltado para a efetiva qualidade do ensino, 

pois a concepção de que somente por ocupar uma posição de chefia já é suficiente para se 

tornar um líder merece ser questionada. De acordo com Spector (2006), uma organização 

atribui o papel de líder a uma pessoa, chamada liderança formal, mas nada impede que seja 

desenvolvida pelo grupo uma liderança informal, através de outros participantes da 

organização. O autor destaca, também, que o estilo de liderança é fator crucial para 

determinar a forma de lidar com os subordinados, variando de um estilo “participativo”, onde 

é solicitada a opinião de todos, a um estilo “autocrático”, em que as decisões são tomadas 

isoladamente e apenas comunicadas ao grupo.  

No contexto educacional, já se destaca que a própria liderança necessária se constitui 

como objeto de ação pedagógica. Costa (2000) destaca que no âmbito escolar deve existir 

uma “liderança educativa e pedagógica”, contrapondo a idéia de um gestor centrado apenas 

nas questões administrativas e financeiras. O referido autor pontua que 

 

A adoção do caráter educativo e pedagógico da liderança escolar surge assim como 
uma dimensão fundamental para a construção de um quadro teórico-conceitual que 
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suporte e informe o desenvolvimento desta dimensão cuja presença nas mais 
diversas práticas das organizações educacionais não pode ser menorizada (p. 28). 
 

 

Assim, levando-se em conta as várias características de um gestor escolar 

comprometido com uma escola de sucesso, podemos levar em consideração que um gestor 

deve atuar como um líder pedagógico, pois, segundo Luck (2002), 

 
as escolas atuais necessitam de líderes capazes de trabalhar e facilitar a resolução de 
problemas em grupo, capazes de trabalhar junto com professores e colegas, 
ajudando-os a identificar suas necessidades de capacitação e a adquirir as 
habilidades necessárias (p. 34). 
 

 

Bologna (2005) aponta características que delineiam o trabalho de um bom gestor: 

• Estar sempre preocupado com os resultados da aprendizagem. 

• Participar do planejamento e fazer o acompanhamento do trabalho docente. 

• Conversar com os alunos e funcionários para detectar problemas e níveis de 

satisfação e ouvir sugestões. 

• Ser um consultor de consensos, mas estar sempre aberto às novas idéias e à 

diversidade, aceitando opiniões e novas propostas. 

• Ser audacioso o suficiente para fazer as mudanças necessárias visando sempre 

melhorar a qualidade do ensino. 

• Manter as questões administrativas em dia. 

 

Vale destacar, conjuntamente, as observações realizadas por Gracindo (1995), no que 

concerne às posturas adequadas de um gestor escolar no desenvolvimento de suas ações 

administrativo-pedagógicas. Nesse contexto, o gestor escolar se destacará pelo “seu papel 

aglutinador, sua postura de liderança; seu envolvimento com as questões pedagógicas; sua 

visão de futuro; sua abertura ao diálogo e à inovação; sua atitude de respeito e amizade para 

com todos os seus componentes” (p. 76). 

Com isso a atuação do gestor como líder do processo educativo é decisiva para o 

dinamismo da escola, uma vez que essa gestão jamais deverá afastar-se da realidade e 

desvincular-se do meio. Longe de desempenhar uma função meramente burocrática, cabe ao 

gestor estabelecer um relacionamento entre “meios e fins” para equacionar na escola 

problemas educacionais e administrativos. 
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Assim, a gestão escolar constitui uma dimensão importantíssima da educação, haja 

vista que compete à mesma estabelecer o direcionamento e a mobilização capazes de sustentar 

e dinamizar a cultura das escolas, articulando todas as condições materiais e humanas 

necessárias para garantir o avanço dos processos sócio-educacionais dos estabelecimentos de 

ensino, garantindo assim a promoção efetiva da aprendizagem dos alunos.  

  

 3.6 Aprendizagem 

 

Segundo Demo (1997), o processo de aprendizagem precisa estar acima de tudo, 

porque é a razão de ser dos sistemas educacionais. Esta questão merece atenção, pois não 

basta apenas gerenciar a escola num aspecto administrativo, mas garantir de fato que a escola 

assuma a sua função política e o gestor escolar se configure como um mobilizador de 

iniciativas que permitam uma maior articulação no ambiente escolar. Presume-se, assim, que 

a própria gestão da escola não tem como objetivo apenas a melhoria do gerenciamento da 

escola, mas a melhoria da qualidade do ensino. 

É importante destacar que o dia-a-dia do gestor escolar, de acordo com os resultados 

de uma pesquisa realizada pela Fundação Victor Civita, no ano de 2009, em parceria com o 

Ibope, é mais marcado por tarefas estritamente burocráticas do que por “três principais 

preocupações inerentes ao cargo: dirigir a relação entre ensino e aprendizagem, orientar para 

o saber e gerenciar o conhecimento”. Essa pesquisa ressalta também que o gestor escolar não 

atribui a si próprio a responsabilidade pelo baixo desempenho dos alunos. 

Nesse contexto, o que se percebe com o resultado da pesquisa citada é que o trabalho 

do gestor escolar não tem relação com a função maior da escola: o ensino-aprendizagem. 

Teixeira (op.cit.) afirma que é na escola que se assume um lugar de intervenção pedagógica 

intencional e o gestor assume uma posição estratégica na articulação do processo ensino-

aprendizagem e diz: 

 

Nesse caso, as tarefas de gestão escolar são gigantescas, uma vez que requerem 
atuação segura na planificação e adoção de uma atitude dinâmica, empreendedora e 
constante perante o pessoal da escola, capaz de orientar o processo de transição de 
forma segura, firmando a identidade da unidade escolar. Sua principal função é criar 
condições para que a aprendizagem dos alunos seja garantida. (p.111)  
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 É na escola que vai haver a transmissão de conhecimentos curriculares elaborados, 

como também o conhecimento não-escolar e sua representação sobre a realidade constituem-

se uma zona de possibilidades de desenvolvimento do sujeito, a partir do outro. Vygotsky 

(1998) ressalta que a escola revela-se um palco onde as diferentes culturas interagem, em uma 

relação dialética e dialógica e diferentemente das práticas de ensino baseadas simplesmente 

na transmissão de conteúdos, o que vale considerar que o conhecimento é produto da ação 

humana. 

Vygotsky (op.cit.) destaca ainda que o processo de educação escolar é 

qualitativamente diferente do processo de educação em sentido amplo. A escola, então, deve 

ser considerada um lugar privilegiado de sistematização do conhecimento e o gestor, como 

também o professor, articuladores na construção do saber. Baseado, então, nos pressupostos 

teóricos do referido autor e compreendendo que os conhecimentos devem salientar a 

importância do aluno ser visto como o centro do processo da aprendizagem, onde a 

aprendizagem tenha significado através de situações cognitivas mediadoras, é de grande valor 

ressaltar o papel do gestor e do professor como mediadores e responsáveis por oferecer 

ferramentas cognitivas para proporcionar a transferência de conhecimentos e conceitos entre 

as diversas áreas do saber e da vida. 

Assim, vale levar em consideração o que Santos (2008) ressalta em relação à 

importância e à necessidade do trabalho do gestor escolar, destacando que as tarefas de cunho 

administrativo-burocrático não devem absorver todo o tempo de trabalho do gestor, 

considerando que as “atividades-meio (administrativo-burocráticas) devem criar condições 

para que as atividades-fim (docente-pedagógicas) aconteçam com mais eficácia” (p. 46). 

A preocupação com as questões relacionadas à melhoria da infra-estrutura e à 

organização da escola como um todo faz parte integrante do papel do gestor escolar. No 

entanto, espera-se que o seu trabalho tenha como foco principal a melhoria da aprendizagem 

dos alunos. É necessário, então, que o gestor escolar tenha clareza do propósito social da 

escola, o que inclui a aprendizagem dos alunos, o que não pode se diluir numa rotina marcada 

por tarefas burocráticas, administrativas ou o atendimento de demandas emergenciais que 

surgem no dia-a-dia. 

Ednir (2006) ressalta o posicionamento do gestor escolar que não se interessa ou não 

consegue atuar como líder educacional, “acaba com uma escola sem rumo, com baixa 

aprendizagem, onde comportamentos indesejados começam a se tornar rotina” (p. 08). 
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Werneck (2007) corrobora com essa questão, ao identificar a existência de “escolas que 

vivem na sombra”. Nesse contexto, 

 
Seus dirigentes têm o poder de jogá-la numa penumbra quase moral. Não 
conseguem, nem de longe, energizar a escola. O sombreamento é a situação de 
nebulosidade e de dúvida em que o estabelecimento de ensino se encontra, 
mergulhado que está em intrigas, lutas de poder, desconfiança entre os educadores e 
falta de ideal. O pessimismo é o clima predominante, com absoluta falta de metas e 
de perspectivas, não há entusiasmo, nem desejo de conquista. O ambiente é triste e, 
sabemos, nenhuma equipe triste produz. Assim, a escola sombreada tem uma 
produtividade muito baixa (2007, p. 76). 
 

 

Mas, para ser realizada uma gestão escolar focada na garantia do sucesso dos alunos, é 

preciso inicialmente que esse propósito esteja incluso no Projeto Político Pedagógico da 

escola, documento imprescindível na sua condução, com vistas ao atendimento qualitativo da 

aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, retomamos o pensamento de Dalbério (2009), o qual 

afirma que o gestor escolar 

 

Não deve ser autoritário, pois ao gestor cabe o perfil de ser democrático e, portanto 
ter condições de favorecer o processo democrático no cotidiano da escola. Para ter 
todas essas características, o gestor deve possuir grande arcabouço teórico na área de 
pedagogia, bem como as habilidades técnicas e políticas, que representam recursos 
fundamentais para se garantir uma gestão dentro de uma perspectiva democrática, na 
qual todos participam (p. 76). 

 

Além do Projeto Político Pedagógico, outra instância importantíssima na busca pela 

qualidade das aprendizagens dos alunos diz respeito à condução e ao acompanhamento do 

trabalho pedagógico dos professores e o gestor configura-se como um grande líder nesse 

processo, liderança entendida nesse caso como a promoção de novas maneiras de pensar. Mas 

mudar a prática docente em prol de se atingir as metas da escola requer reflexão do trabalho 

desenvolvido e análise da realidade da escola. Não vale impor mudanças na prática docente, 

pois “os bons gestores compreendem que mudanças na prática docente não podem ser 

impostas, porque nem o professor, nem ninguém, mudam a forma de pensar por decreto” 

(EDNIR, 2006, p. 15). 

A autora, ainda, ressalta que 

... se princípios como esse não são levados em conta, as inovações introduzidas na 
escola, tanto por ministérios ou secretarias de educação quanto pelas próprias 
equipes gestoras, não vão funcionar, não vão conseguir melhorar o processo ensino-
aprendizagem (p. 15). 
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Desse modo, para que a aprendizagem com qualidade seja realmente efetivada é 

indispensável que um trabalho efetivo e ativo, por parte dos professores, seja consolidado, 

considerando o gestor escolar como incentivador dessa ação, juntamente com a sua equipe 

gestora, assim a escola toma o seu lugar como espaço e ambiente educativos, ampliando a 

aprendizagem, e reafirmando-a como um lugar do conhecimento, considerando a escola como 

detentora de uma função social de grande relevância: formalização dos processos educativos. 

Nessa questão, vale considerar a definição dada por Demo (2008) em relação aos conceitos de 

aprendizagem e conhecimento: 

Os dois termos não são sinônimos, obviamente, até porque conhecer implica 
aprender em sua energia mais intensa e profunda. Aprendizagem, todavia, é conceito 
bem mais amplo, porque não se restringe, em hipótese nenhuma, à razão cognitiva 
(p. 15). 

 

Assim, a aprendizagem é “dinâmica reconstrutiva”, no sentido de que o aluno somente 

aprende quando reconstrói o conhecimento e também vale pontuar outra dimensão presente na 

aprendizagem: a dimensão política, entendendo por politicidade como uma característica 

humana “de não se subordinar ao destino biológico e social, ou ao ambiente externo e 

principalmente aos dominadores” (DEMO, op. cit., p. 14). 

Campos (2009) ressalta que “as situações de ensino e aprendizagem devem buscar o 

desenvolvimento da autonomia e o constante estímulo a criatividade” (p. 24). Nesse contexto, 

tornar a escola como um ambiente de aprendizagem é garantir que os conhecimentos a serem 

ensinados tenham consistência na sua fundamentação e que o trabalho do gestor escolar possa 

contribuir para o aperfeiçoamento da atividade de docência, sendo imprescindível manter-se 

atualizado em relação aos conhecimentos pedagógicos, métodos, metodologias e fontes de 

informação didáticas.  

Para Moreira e Candau (2007), o conhecimento escolar é considerado como um 

facilitador para o aluno da “compreensão acurada da realidade em que está inserido” (p. 21) e 

para uma aprendizagem com qualidade, é necessário haver uma seleção dos conhecimentos 

relevantes, que incentivem mudanças individuais e sociais. 

Vale considerar, também, a concepção de aprendizagem, nos tempos atuais. No 

entendimento de Diniz (2009), 

 

Aprendizagem é um processo que requer elaboração pessoal, ou seja, o 
conhecimento é adquirido de fora para dentro, porém, é construído pelo indivíduo e 
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para tanto é indispensável que o que se pretende ensinar tenha significado para ele 
(p. 66). 

 

Nesse sentido, pensar numa aprendizagem consolidada dos alunos é pensar, também, 

nos conhecimentos escolares como elemento central do currículo. Compreendendo currículo 

como “o coração da escola, o espaço central em que todos atuamos, o que nos torna, nos 

diferentes níveis do processo educacional, responsáveis por sua elaboração (MOREIRA; 

CANDAU, 2007, p. 19). Nesses termos, tem relevância relacionar a gestão escolar com a 

compreensão e importância do currículo nas escolas em que gerenciam, pois garantir a 

atividade principal da escola, o ensino-aprendizagem, é compreender que os currículos não 

são naturais, são ao contrário “invenções/construções” históricas e a análise dos mesmos pode 

favorecer a promoção de novas situações e encaminhamentos pedagógicos. 

É importante, então, que a escola seja considerada como um espaço social que tem 

uma responsabilidade específica, que a diferencia das demais instituições, tendo uma 

identidade e relativa autonomia na construção e reconstrução do seu currículo, das suas metas 

de aprendizagem. Assim, a atuação do gestor escolar em busca de uma escola eficiente 

pedagogicamente está associada à sua liderança pedagógica e essa liderança pode se 

materializar em várias ações, como exemplo no acompanhamento dos projetos pedagógicos 

da escola. 

A partir do que foi aqui exposto, este capítulo teve por objetivo delinear os conceitos 

inerentes à concepção de gestão escolar democrática, tais como autonomia, participação, 

burocracia, poder, liderança e aprendizagem, que nos servirão de referência para a análise 

aqui desenvolvida. Nestes termos, para que uma gestão seja considerada democrática, 

compreendemos que a escola, cada vez mais, tenha o poder de decisão sobre variados 

aspectos, o que compreende uma maior autonomia pedagógica, financeira e organizativa. No 

entanto, o conceito de autonomia não pode assemelhar-se simplesmente ao conceito de 

descentralização ou desburocratização de decisões, mas ser compreendida como uma 

estratégia possível de co-responsabilidades no ambiente escolar.  

A questão da participação, também, é presente nos discursos oficiais educacionais, 

mas a concepção de participar não pode se igualar simplesmente ao ato de consultar ou votar, 

ela é muito mais dinâmica e envolve as atividades de elaborar, executar e avaliar as ações na 

escola. É dado destaque às várias formas de participação, cabendo ao gestor escolar estimular 

um ambiente de trabalho que favoreça a real participação de todos os que fazem a escola. 
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 Outro destaque é dado ao conceito de burocracia, presente no contexto educacional, 

entendida como herança do modelo clássico de administração, onde o poder de ação é 

centralizado, sendo considerada uma dominação legítima. A escola, por si só, é considerada 

um terreno privilegiado de racionalização, e o estabelecimento de ações baseadas apenas em 

atos burocráticos impede os canais de comunicação e participação na escola. A discussão 

sobre o poder torna-se necessária, pois a forma como o poder é tratado no âmbito escolar, seja 

através da concentração por parte do gestor escolar ou a disseminação entre o coletivo escolar, 

é determinante para considerar se uma gestão escolar é autocrática ou participativa, 

considerando, também, que quanto mais poder a escola tem para decidir as suas ações, mais 

responsabilização torna-se inerente a esse processo.  

A questão da liderança na escola torna-se um elemento imprescindível para que os 

esforços estejam orientados num mesmo sentido, salientando o gestor escolar como o grande 

líder da escola, não inviabilizando a existência de outras lideranças informais. Espera-se que o 

gestor escolar lidere a escola pedagogicamente, a partir da real motivação de todo o coletivo 

escolar, já que a liderança envolve um conjunto de processos de influência interpessoal e que 

não será apenas baseado no carisma do líder, nesse caso do gestor escolar, que a cooperação 

de todos os membros da escola se efetive. Destaca-se, também, a questão da aprendizagem 

como elemento inerente ao trabalho do gestor escolar na atualidade, pois nas discussões mais 

atuais sobre o papel do gestor escolar, é considerado que o mesmo é responsável por todo o 

funcionamento da escola, o que implica a sua ação, também, no contexto pedagógico. 

Compreendemos, então, que para que tal tarefa seja bem sucedida, todo o processo de 

construção do conhecimento precisa ser bem articulado do ponto de vista epistemológico e 

metodológico e o gestor escolar configura-se como importante líder desse processo. 

Nestes termos, o gestor efetivamente democrático é aquele que reflete e pauta o seu 

trabalho numa mudança de postura e de encaminhamentos das ações da escola, visando criar e 

coordenar situações intensamente propícias à aprendizagem, pois a escola deve transformar-se 

não apenas em lugar de ensino competente, mas também de aprendizagem prazerosa, 

compreendendo que a gestão democrática não é algo alcançado por decreto, mas sim pela 

produção e construção dos atores sociais envolvidos neste processo. A própria mudança na 

forma de gerenciar a escola impõe um reordenamento nas práticas realizadas neste cenário já 

que, de acordo com Russo (2007), o modelo burocrático de organização do trabalho não tem 

como preocupação central a determinação da qualidade do ensino, sendo essa visão baseada 

numa concepção de administração como técnica neutra e universal. 
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O gestor escolar deve, a nosso ver, atribuir tarefas ou projetos a grupos ou sugerir a 

alguns responsáveis pelas tarefas que peçam ajuda aos outros, devendo, também, incentivar a 

colaboração, a cooperação e a troca de idéias. Afinal a opinião do professor, por exemplo, a 

quem cabe a responsabilidade de conduzir a ação pedagógica em si, deve ser fundamental 

para a organização do trabalho escolar como um todo. 

Assim, o gestor escolar configura-se como um líder pedagógico, como facilitador do 

processo, apoiando o estabelecimento de prioridades coletivas, avaliando os programas 

pedagógicos e conseqüentemente os resultados obtidos das atividades desenvolvidas por todos 

os envolvidos no processo. Atua também como líder nas relações humanas, criando um clima 

escolar positivo, favorecendo a solução de conflitos (PARO, 2003; HORA, 1997; 

FERREIRA, 2003). 

Os gestores escolares precisam estar comprometidos com a criação de um clima no 

qual a excelência nas aprendizagens dos alunos torne-se prioridade. E esse clima nas unidades 

escolares deve estar estruturado num trabalho em equipe, considerando equipe como um 

grupo de pessoas que trabalham juntas na busca de objetivos comuns. 

O gestor escolar, então, deve ser capaz de mediar a realidade concreta da sociedade 

com mudanças na escola para atender as exigências da contemporaneidade. Como afirma 

Drucker (2002), a maior mudança com a qual a escola precisará se preocupar na pós-

modernidade é o seu comprometimento em relação aos seus resultados e, diante desse 

contexto, o gestor escolar não pode perder de vista a questão da totalidade da escola e sua 

missão: a preocupação maior com o núcleo do currículo e o produto da aprendizagem escolar.  
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CAPÍTULO 4 QUALIDADE DO ENSINO COMO CONCEITO INEREN TE À AÇÃO 

GESTORA 

 

O nexo entre gestão escolar democrática e qualidade no processo pedagógico é, como 

vimos, de primeira grandeza. A questão da qualidade da educação assumiu, nos últimos anos, 

um papel central nas discussões acadêmicas e na formulação e execução de políticas 

educacionais. Para Freire, não importa a ordem dos termos, pois o que deve ser considerado é 

que 

Qualidade da educação; educação de qualidade; educação e qualidade de vida, não 
importa em que enunciado se encontrem, educação e qualidade são sempre uma 
questão política, fora de cuja reflexão, de cuja compreensão não nos é possível 
entender nem uma nem outra (FREIRE, 2003, p. 42). 

 

 

É necessário destacar que um dos grandes desafios postos no gerenciamento das 

escolas no contexto atual refere-se à busca de uma educação de qualidade, mas a concepção 

“educação de qualidade” tão presente nos discursos atuais tanto pode ser entendida no sentido 

de um objetivo a ser alcançado, traduzido em dados quantificados, uma meta a atingir, como 

diz respeito ao trabalho desenvolvido pela escola a partir de um trabalho realizado numa ótica 

participativa e humana. 

Maia (2003) diz: 

 
Acreditamos que independentemente do olhar diferente sobre a educação, todos os 
envolvidos com a questão, desde os organismos internacionais até governos locais e 
profissionais da área estão preocupados com o mesmo problema: a falta de qualidade 
no sistema. A questão é muito complexa: o que pode ser qualidade para uns, pode 
não o ser para outros; porém, existe unanimidade em considerar que a política 
educacional não está cumprindo seu papel com qualidade no ensino (p. 85). 
 

 

 Vale, então, destacar algumas indagações sobre o termo “educação de qualidade”, 

pois vale considerar que “o predomínio de uma expressão nunca é ocioso ou neutro” 

(ENGUITA Apud GRACINDO, 2001, p. 80), como também não tem sentido pensar o 

problema da qualidade do ensino de uma forma abstrata, independente de suas determinações 

histórico-sociais. 

No entanto, para falarmos da qualidade do ensino, torna-se necessário evidenciar o 

termo “qualidade”, segundo alguns autores. Para Crosby (apud MEZOMO, 1994), qualidade 

“exige o atendimento a determinadas normas claras, conhecidas e cumpridas pela pessoa que 
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age” (p. 17). Juran (apud MEZOMO, 1994) relaciona qualidade “como uma propriedade do 

produto (ou serviço) que o torna adequado ao uso” (p. 18). Deming (apud MEZOMO) 

compreende a qualidade “como algo que dá orgulho ao trabalhador pela sua produção (ou 

prestação de serviços)” (p. 18). 

No entanto, mesmo levando-se em conta a definição de vários autores sobre o conceito 

de qualidade, Mezomo (op.cit.) destaca que 

 
Também é preciso deixar claro que não se trata simplesmente de atribuir 
determinados conceitos às palavras, porque a “qualidade” representa uma filosofia 
de ação e um compromisso institucional que vão além de uma teoria ainda que sólida 
e claramente construída (p. 17). 

 
 

Nesse contexto, vale considerar que o entendimento da palavra “qualidade” relaciona-

se ao que está proposto nos objetivos de cada organização, apesar de ser considerada como um 

“conceito universal”, a mesma é específica de cada instituição. 

É importante destacar que em 1990, em Jontien, na Tailândia, foi realizada a 

Conferência Mundial sobre a Educação para Todos. Este encontro teve como patrocinadores a 

UNESCO, UNICEF, PNUD e Banco Mundial, onde foi assinada uma declaração em que se 

firmava o compromisso de garantir uma educação básica de qualidade para todos. O termo 

“qualidade” se fazia presente nos discursos e documentos constantes nesse encontro, no 

entanto, “a visão ampliada de educação básica contida nessa Declaração Mundial de 1990 foi 

aplicada de maneira seletiva” (SALES apud TORRES, 2004, p. 27). Queremos dizer com isso 

que o discurso da qualidade da educação na contemporaneidade faz parte da lógica neoliberal, 

tal qual afirmamos no início deste trabalho. 

Assim, discutir a questão da qualidade em outro enfoque na educação revela outros 

fatores, pois pensar atualmente numa educação de qualidade é pensar numa educação que 

atenda ao ser humano em sua plenitude, a partir do atendimento dos anseios intelectuais e 

humanos, mas torna-se urgente considerar que a qualidade do ensino “não é uma essência 

abstrata”, sendo demarcada pelos interesses diferenciados de quem está no poder.  

Nesse contexto, o discurso sobre a qualidade do ensino faz parte também de um 

discurso elitista, pois não basta apenas preparar para o mercado de trabalho, mas garantir aos 

alunos uma educação qualitativa eficaz, dentro de um contexto de uma escola com o mínimo 

de organização administrativa e pedagógica, em que o gestor escolar, como o grande líder da 

instituição, possa gerenciar visando alcançar resultados positivos de aprendizagem escolar e 

humana (MELLO, 1994, DEMO, 1994). 
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Lima (2003) ressalta que discutir a questão da qualidade na educação é fazer relação 

com o termo quantidade, pois “numa lógica de democratização da educação e da escola, 

parece fazer pouco sentido a oposição quantidade/qualidade, por tão imbricados que se 

encontram os dois termos” (p. 131). O autor destaca, também, que é a “quantidade da 

qualidade” que pode promover a democratização da educação em contraposição à idéia da 

existência de uma “quantidade desqualificada”. Também, nessa questão o entendimento da 

qualidade não pode ser visto como completamente incompatível com a idéia de quantidade, 

considerando que são elementos de uma única realidade. 

Vale ressaltar, também, que existem dois tipos de qualidade. Uma é a qualidade 

objetiva, sendo entendida como a idéia de finalidade, podendo-se dizer que tantos alunos 

foram aprovados, promovidos, formados no final de um ciclo, sendo uma qualidade que se 

identifica e quantifica. A outra é a qualidade subjetiva, entendida como inerente ao ser 

humano e é nesse direcionamento que a educação deve investir concomitantemente, sendo 

essa a ação prioritária de professores e gestores escolares. 

Gracindo (1995) acentua que a escola de qualidade é aquela que instrumentaliza os 

indivíduos “cultural, antropológica, econômica e politicamente” (p. 82), entendendo a 

qualidade do ensino tanto correspondente à manutenção ou à transformação da realidade. 

O entendimento da gestão como uma prática social de apoio à prática educativa, 

legitimando na participação, no exercício da democracia, da autonomia e na competência em 

construir um projeto pedagógico que reflita o projeto de homem e de sociedade que se quer, é 

permeado por uma organização administrativa educacional eficiente e na organização do 

atendimento às metas educacionais. Estes são fatores de suma importância para a gestão do 

processo de produção pedagógico-escolar. Portanto, a gestão democrática é uma condição 

necessária para se produzir uma educação de qualidade (RUSSO, 2007).  

Segundo Oliveira (2001), “os anos 90 irão refletir um contexto em que a luta pela 

democratização do ensino assume, no âmbito da educação básica, o caráter da qualidade, da 

busca da permanência e da conclusão da escolaridade como um direito social” (p. 100). A 

autora ressalta, também, que a educação básica sempre foi marcada por sua “qualidade 

sofrível”, enquanto a educação superior pública é reconhecida pela sua qualidade, e muitas 

vezes sendo essa qualidade considerada de excelência. 

É percebido nas atuais políticas de educação que variados conceitos são utilizados de 

forma indiscriminada, perdendo em muitos casos o seu significado original, sendo o conceito 
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de qualidade amplamente utilizado nos discursos oficiais. Desta forma, torna-se necessário 

discutir o que se define por qualidade. Werneck (2007) salienta que 

 

Vivemos o momento da qualidade. Ouvimos falar em qualidade total, ISO 9.000 e 
muitos outros elementos de controle de qualidade dos produtos e serviços oferecidos 
a vários tipos de consumidores. Qualidade é a linguagem da moda e a educação, 
como acontece com toda a sociedade, vai incorporando essas palavras... (p.  40).  

 

A qualidade, então, pode ser medida pelas ferramentas disponíveis, como a existência 

de máquinas modernas ou pelo treinamento dado aos funcionários da escola. Nesses dois 

conceitos de qualidade na área educacional, Werneck (op. cit.) ressalta que no interior da 

escola 

 

Trabalham pessoas, numa troca constante e artesanal de experiências humanas, 
portanto, em determinados momentos, apesar de todas as máquinas, se faltar o 
elemento humano, não teremos possibilidades de criar, de imaginar, de desenvolver 
a intuição e a percepção (p. 41). 

 

Espera-se, portanto, que a concepção de qualidade no contexto educacional seja 

atrelada ao aspecto humano, pois a existência de “máquinas” na escola pode até refletir o 

conceito de modernidade, mas “a verdadeira qualidade em educação” depende da qualidade 

humana comprometida com o ato de ensinar e aprender, considerando que na atualidade o 

discurso da qualidade vem atrelado ao aumento da produtividade, com o uso de menos 

investimentos. Lima (op. cit., p. 126) pontua: “é essencial o crescimento do sistema com 

menores despesas, aumentar a qualidade (questão que se sucede ao problema do acesso) com 

menores investimentos, é imperioso aumentar a produtividade, quantificar os recursos e os 

resultados obtidos, aferir a qualidade”. 

No entanto, a temática da qualidade de ensino não é algo recente, mas já se fazia 

presente na antiguidade grega, como afirma Dalbério (2009): 

 

No período áureo da filosofia iluminista, na nascente modernidade, o pensador 
Locke, no século XVIII, chegou a classificar a qualidade, evidenciando as diferenças 
que ela é capaz de comportar. Nesse sentido, a história nos mostra que a qualidade 
não é um tema inscrito na contemporaneidade e que vem acompanhando a trajetória 
da humanidade e assumindo diversos formatos e significados, nas diversas 
formações sociais que o mundo conhece (p. 93). 
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Vale destacar que existem diferentes conceitos de qualidade de ensino. Para o mesmo 

autor (idem, p. 96-99), a qualidade de ensino pode ser conceituada sob três diferentes 

perspectivas: 

1. Qualidade de ensino como a idéia de oferecer uma educação voltada apenas para 

“preparar para o trabalho, para o ingresso na universidade... e garantir a aprovação nos 

exames” privilegiando, também, o conhecimento de uma determinada classe social em 

detrimento de outras, tornando o conhecimento excludente, preconceituoso e seletivo. 

2. Qualidade do ensino dentro da perspectiva do Programa da Qualidade Total, a qual 

apregoa que “para ser de qualidade, deve ser produtivo e lucrativo, dentro de uma visão 

empresarial capitalista”, com referência explicita à qualificação e ao mercado de trabalho, 

dentro de uma visão empresarial capitalista. 

3. Qualidade do ensino “dentro de uma perspectiva crítica e dialética”. Nessa vertente, 

o que se considera é que a educação deve fundamentalmente preocupar-se com a formação 

integral do homem, associando “o conceito de qualidade ao de democracia”, havendo a 

necessidade de adjetivar o temo qualidade para qualidade social, relacionando e 

complementando-se mutuamente os conceitos de qualidade e democracia. 

Sabemos que a busca do conceito de qualidade na área educacional é uma iniciativa de 

longo prazo que exige mudança e reestruturação organizacional e o gestor escolar deve ser o 

primeiro a identificar o seu papel nesse processo. A busca da qualidade escolar requer uma 

análise da forma como as escolas têm sido gerenciadas e um movimento em direção a um 

maior envolvimento de todas as pessoas associadas à escola. 

Alguns pressupostos que devem ser seguidos para a obtenção da melhor qualidade do 

ensino na escola são apontados por Santos (2008): 

 

1. O trabalho essencial da escola são as atividades-fim (ensino e aprendizagem), 
desenvolvidas a partir da realidade dos alunos, das possibilidades da comunidade e 
das peculiaridades do meio.  

2. A base do trabalho escolar é um projeto pedagógico que envolva toda a 
comunidade na sua construção, implementação e avaliação. 

3. A educação continuada do corpo docente e burocrático-administrativo deve ser uma 
constante, para ajudar e facilitar um trabalho pedagógico eficaz. 

4. O gestor escolar ( diretor) deve estar perfeitamente integrado ao processo, 
coordenando e aprovando todas as iniciativas para o êxito da proposta pedagógica 
que deve ser construída por toda a comunidade interna e externa à instituição (p. 
48) 
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Assim, a função de gerenciar a escola deve mudar de hermética, autocrática e 

hierarquizada para aberta, participativa, horizontal. O papel do gestor durante essa transição 

passa de controlador para o de facilitador, implantando nas escolas uma nova cultura 

gerencial, em contraste com a visão dos gestores escolares que acham que devem ter 

conhecimento de tudo e em geral tentam resolver todos os problemas, caracterizando em 

domínio gerencial (LUCK, 2006). 

A visão do gestor escolar a partir de uma ótica tradicional se constitui em fazer a maior 

parte do trabalho burocrático, não discutindo questões principais da escola, principalmente 

relacionadas às aprendizagens com qualidade dos alunos. Por outro lado, a abordagem 

democrática entende que a liderança da escola, o gestor, deve se apoiar na divisão de poderes 

aos professores e a outros envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, a fim de que os 

mesmos possam adquirir maior poder de ação e maior autonomia nos projetos e ações que 

realizarem. É um grande desafio mudar o estilo de gestão, pois muitos gestores passaram 

muitos anos tendo como base a abordagem burocrática predominante.  

A transformação fundamental dos sistemas hierárquicos para sistemas que adotem 

cada vez mais equipes horizontais conduzidas por gestores, também docentes, voltados para a 

qualidade do ensino e da aprendizagem tem o potencial de alterar intrinsecamente as nossas 

escolas e conduzi-las a uma melhoria significativa, tornando-se necessário destacar o que a 

LDB 9394/96 no parágrafo único do artigo 67 determina que: “A experiência docente é pré-

requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos 

de normas de cada sistema de ensino” (BRASIL, 1996). 

A melhoria, então, da qualidade do ensino pode ser conseguida com mais eficácia se 

for fruto de ações conjuntas e bem coordenadas pela equipe pedagógica, sobretudo, pelo 

gestor escolar, como um líder do processo educativo, salientando que no interior escolar o 

gestor conta com uma equipe pedagógica, a qual deve coordenar e liderar conjuntamente as 

ações da escola. 

A liderança escolar, portanto, requer um conjunto particular de conhecimentos e 

atitudes dirigido a estimular os outros membros da instituição a desenvolver as mesmas 

características. Segundo Santos (2008), as características principais dos líderes são expressas 

pelos “sete cês”, quais são: “credibilidade, convicção, caráter, cuidado, coragem, compostura 

e competência” (p. 36).  
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O líder, então, guia e compartilha responsabilidades, ao mesmo tempo em que permite 

a participação efetiva dos outros membros da equipe. No estilo de responsabilidade 

compartilhada, os gestores escolares criam um ambiente interativo, dividindo 

responsabilidades entre várias pessoas em vez de apenas algumas. Novos conceitos de 

liderança como integração e fortalecimento das relações interpessoais tornam-se estratégicos 

para a atuação do gestor escolar na atualidade (MOSCOVICI, 2002). Demo (1997, p. 12) 

afirma que 

Qualidade não pode ser apenas aquilo que não é quantidade, aquela fumaça para 
além da chaminé, aquela coisa vaga que se pressente não sei onde, não sei como e 
não sei por quê... E mais: deve ser algo, cuja importância e presença estejam no 
cotidiano, na vida real, na dor e na alegria.  

 

Queremos esclarecer que vislumbramos duas alternativas no que diz respeito à 

qualidade do trabalho pedagógico, se relacionado ao perfil do gestor escolar: uma que aponta 

para um trabalho do gestor numa perspectiva tradicional e burocrática em que a gestão é um 

fim em si mesma, com destaque para a hierarquização e ausência de autonomia dos demais 

sujeitos escolares no processo decisório. A segunda é a perspectiva democrática 

emancipatória, que vê a gestão como um meio para se atingir o objetivo maior da escola, que 

é a educação de qualidade. A nosso ver, estes perfis, articulados com as relações de poder 

estabelecidas, contribuem decisivamente para os resultados qualitativos do trabalho escolar.  

Para Santos (2008), 

 

O importante é não perder de vista que o objetivo principal da gestão escolar é criar 
condições para que os docentes desenvolvam bem o processo ensino-aprendizagem, 
pois a boa gestão escolar é uma característica significativa de escolas bem sucedidas 
(p. 41). 

 

Vieira (2004) aponta que a boa condução a respeito das ações pedagógicas depende 

significativamente da ação do gestor e cita alguns desafios a serem enfrentados na gestão da 

escola, os quais interferem na qualidade do processo educativo. Assim o gestor escolar 

necessita: 

Aprender a conhecer o mundo contemporâneo e relacioná-lo com as demandas de 
cada escola (sua clientela - seus sonhos, suas necessidades, seus direitos - seus 
profissionais, sua vizinhança, suas condições, etc; 

Aprender e fazer (construir, realizar) a escola que se quer (o seu projeto 
pedagógico); 

Aprender a conviver com tantas e diferentes pessoas, definindo e partilhando com 
elas um projeto de escola; 
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Aprender a utilizar, sem medos, as próprias potencialidades de crescimento e de 
formação contínua (p. 30). 

  

A qualidade das relações interpessoais que se estabelece nas escolas reflete muito no 

clima organizacional, ou seja, reflete-se nos consensos em torno das concepções e práticas 

educacionais construídas coletivamente, no estilo de liderança dos seus gestores. Luck (2006) 

ressalta que 

O desempenho de uma equipe depende da capacidade de seus membros de 
trabalharem em conjunto e solidariamente, mobilizando reciprocamente a 
intercomplementaridade de seus conhecimentos, habilidades e atitudes, com vistas à 
realização de responsabilidades comuns. Sem estas condições, de pouco adiantaria o 
talento de pessoas nelas atuantes, uma vez que pessoas talentosas nem sempre 
formam equipes talentosas. Por outro lado, a mobilização e o desenvolvimento dessa 
capacidade de liderança de seus gestores (p. 97) 

 

Um dos papéis dos gestores escolares, então, deve ser o de estimular um 

relacionamento interpessoal harmonioso e prazeroso, permitindo o trabalho cooperativo, em 

equipe, com integração de esforços, conjugando as energias, conhecimentos e experiências 

para um produto maior que se refere à aprendizagem dos alunos. No âmbito da gestão escolar, 

podemos considerar que a inteligência interpessoal, como a capacidade de compreender 

outras pessoas (o que as motiva, como elas trabalham), são pontos obrigatórios na forma de 

gerenciamento das escolas que precisam ser explorados, considerando, assim, as idéias de 

Gardner (2002) sobre a sua teoria das inteligências múltiplas, que envolve a importância da 

liderança no espaço escolar. 

Segundo Gardner (op.cit.), os líderes bem-sucedidos empregam basicamente três 

inteligências: a lingüística, a existencial e a pessoal. No entanto, o desenvolvimento da 

inteligência pessoal, entendendo como a capacidade das pessoas em compreender os outros, 

liderando, ouvindo-os e motivando-os, deve ser destaque na análise da gestão escolar, pois as 

pessoas diferem na maneira de perceber, pensar, sentir e agir. As diferenças individuais são, 

portanto, inevitáveis com suas conseqüentes influências na dinâmica interpessoal. Nesta 

abordagem as inteligências pessoais são destacadas em pessoas com facilidade para relações 

interpessoais e a compreensão da dinâmica dos grupos sociais. Assim, a qualidade das 

relações interpessoais que se estabelece nas escolas reflete muito no clima organizacional, ou 

seja, reflete–se nos consensos em torno das concepções e práticas educacionais construídas 

coletivamente. 
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Moscovici (2002, p. 28) ressalta a importância das relações interpessoais em situações 

de trabalho: 

O relacionamento interpessoal pode tornar-se e manter-se harmonioso e prazeroso, 
permitindo trabalho cooperativo, em equipe, com integração de esforços, 
conjugando as energias, conhecimentos e experiências para um produto maior que a 
soma das partes, ou seja, a tão buscada sinergia. 

 

Dessa forma, a educação pode fazer-se fundamental oferecendo ao indivíduo 

oportunidades significativas de construção de conhecimentos e valores. Para tal tarefa, o 

gestor escolar pode utilizar–se das ferramentas relacionadas à gestão de pessoas baseada na 

idéia da contribuição individual de todos, em articulação com os demais, para a realização dos 

objetivos comuns da educação e da organização coletiva. 

O objetivo, então do gestor escolar que almeja um resultado qualitativo do trabalho 

pedagógico é de promover interação, cooperação, comunicação e motivação, a fim de 

diversificar e potencializar as relações interpessoais mediante situações mediatizadas, que 

venham a ressignificar o processo educativo e o sistema educacional. Vieira (2009) nos 

aponta que: 

Quando todos dialogam e participam, o envolvimento e o comprometimento de 
todos são maiores. Tem uma causa em comum, comprometem com a vida dos 
educandos e com o futuro da escola. Assumem responsabilidades com as mudanças. 
Por isso, precisa haver liberdade para cada humano falar, posicionar-se, participar 
como sujeito ativo, pois, se não houver liberdade em jogo na relação pedagógica, 
não haverá responsabilidade, portanto, não haverá educação. (p. 129) 

 

Gardner (op.cit.) destaca que as inteligências pessoais, compreendendo-as como a 

capacidade de conhecer-se e de conhecer outros, é uma parte inalienável da condição humana, 

o que nos leva a ressaltar o desenvolvimento das inteligências pessoais na categoria dos 

gestores escolares, o que constitui um ponto de partida de um longo processo de mudança 

pessoal em termos de atitudes e comportamentos gerenciais. Leva-se em conta que os gestores 

escolares convivem e trabalham com pessoas, isto é, reagem as outras pessoas com as quais 

entram em contato, comunicando-se, desenvolvendo afetos, entrando em conflitos, enfim, 

constituindo o processo de interação humana. 

Um dos papéis dos gestores escolares deve ser, então, o de proporcionar um 

relacionamento interpessoal harmonioso e prazeroso, permitindo o trabalho cooperativo, em 

equipe, com integração de esforços, conjugando as energias, conhecimentos e experiências 

para um produto maior que se refere à aprendizagem dos alunos. 
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A relação entre gestão escolar e qualidade de ensino tem importantes ligações nos 

processos de construção de conhecimentos nas instituições de ensino. Espera-se que a 

reflexão e a implementação de mudanças qualitativas no processo organizativo, promovam 

uma constante que assegure a superação e o desenvolvimento aos processos educativos, 

mediante uma gestão escolar participativa e que seja construtiva, dialogada e democrática. O 

processo de ensino-aprendizagem precisa favorecer o desenvolvimento de competências e 

habilidades dos alunos, favorecendo a idéia de formação de sujeitos reflexivos e construtores 

de novas práticas no contexto social-histórico.  

Mezomo (1994) destaca que para o alcance dos propósitos de qualidade em uma 

organização, é necessário o estabelecimento de uma série de condições e a escola não foge à 

regra quanto a isso. Nesse sentido, para a gestão escolar compreender o princípio da qualidade 

em suas ações, vale considerar as condições propostas pelo autor: 

1.Que a organização tenha sua identidade (missão) definida e ética. 

2.Que ela saiba (conheça) quem são os seus clientes (os clientes que ela se propõe a 
atender). 

3.Que ela conheça ( efetivamente) as necessidades deles. 

4.Que ela defina as atividades (serviços) prioritárias. 

5.Que ela crie uma estrutura adequada (recursos necessários para a execução das 
atividades previstas). 

6.Que ela desenhe processos adequados aos resultados previstos. 

7.Que ela se comprometa em obter os resultados e os avalie permanentemente. (p. 
21) 

 

Considerando os conceitos aqui abordados, fica claro que o papel do gestor escolar no 

contexto atual e sua atuação numa perspectiva democrática deverão assegurar que o trabalho 

pedagógico terá boas bases de sustentação e, conseqüentemente sucesso em relação à 

aprendizagem dos alunos, levando-se em conta a função da escola como lócus de um trabalho 

pedagógico intencional.  

As categorias delineadas tornam-se pontos importantes para uma análise da realidade 

escolar relacionando a análise do trabalho do gestor escolar num viés democrático e a 

qualidade do processo ensino-aprendizagem nas escolas em que estão inseridos.  

Salientamos que o gestor escolar não é o único interventor no sucesso de uma escola, 

mas configura-se como um grande mobilizador pedagógico, na medida em que deve oferecer 

ao corpo docente as melhores condições de trabalho, repercutindo esse encadeamento na 

organização do seu trabalho com vistas a uma escola de qualidade e conseqüentemente nos 
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melhores resultados escolares, já que “a qualidade não acontece por si mesma. Ela deve ser 

construída no dia-a-dia da escola por todas as pessoas direta ou indiretamente envolvidas no 

processo educacional” (MEZOMO, 1994, p. 141). 

Os aspectos aqui apresentados nos permitem esclarecer a base conceitual que nos guia 

na busca de analisarmos as implicações da atuação do gestor escolar na qualidade do processo 

educativo. Passamos agora a descrever o caminho da investigação empírica. 

 

 4.1 Escolhendo o caminho da pesquisa empírica 

 

O marco conceitual acima descrito pauta-se na revisão de literatura que nos ofereceu 

aprofundamento dos principais conceitos sobre gestão escolar e qualidade do ensino, de modo 

a termos as bases necessárias para a análise da realidade empírica com vistas à definição de 

categorias necessárias à análise dos dados coletados na realidade escolar. Para tal fim, 

recorremos à análise de conteúdo como opção metodológica, considerando que produz 

inferências acerca de dados verbais e/ou símbolos, obtidos a partir dos interesses da pesquisa. 

(FRANCO, 2008). Conforme a autora, 

  

Dentre as manifestações do comportamento humano, a expressão verbal, seus 
enunciados e suas mensagens, passam a ser vistas como indicadores indispensáveis 
para a compreensão dos problemas ligados às práticas educativas e a seus 
componentes psicossociais (op.cit., p. 08)  

 
 

A análise de conteúdo, portanto, nos permite utilizar aspectos da expressão da 

realidade para analisar a realidade em si mesma, ou melhor, utilizamos as palavras emitidas 

para conhecer os significados que elas abrigam. A pesquisa caracteriza-se, então, como um 

estudo de caso etnográfico, numa abordagem qualitativa, tendo como propósito investigar as 

ações organizacionais que o gestor escolar realiza visando atender a função social da escola 

no que se refere ao atendimento qualitativo das aprendizagens dos alunos, focando o trabalho 

do gestor escolar em seu dia-a-dia.  

Vale destacar que, segundo Geertz (1989), a etnografia não pode ser compreendida 

apenas como transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter diário ou 

selecionar informantes, pois não são esses elementos (técnicas e processos) os mais 

importantes e sim definir o tipo de esforço intelectual que irá representar uma “descrição 

densa” de uma determinada realidade. 
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 Conforme Geertz (op.cit.), 

 

Fazer a etnografia é como tentar ler (no sentido de “construir uma leitura de”) um 
manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas e 
comentários tendenciosos, escrito não com os sinais convencionais do som, mas 
como exemplos transitórios de comportamento modelado (1989, p. 35). 

 

O estudo de caso de tipo etnográfico busca apreender os sentidos atribuídos pelos 

sujeitos aos diversos aspectos da organização escolar e, de acordo com Macedo (2006), a 

prática etnográfica nascida no interior das práticas pedagógicas – uma endoetnografia escolar 

– desvelaria realidades até hoje em opacidade, escondidas numa “caixa-preta” intocável pela 

análise sistêmica de entrada e saída.  

Nesse sentido, a etnografia na escola é de extrema importância para a realização de 

uma descrição reflexiva, objetivando uma oportunidade ímpar para o aluno-pesquisador, 

provendo, assim, um resultado de competência interpretativa de profundo valor pedagógico.  

Segundo Marli André (1995, p. 28-30), a pesquisa de cunho etnográfico não pode 

perder de vista algumas características, como: 

• Interação, elemento de extrema importância “entre o pesquisador e o objeto 

pesquisado”. 

• Papel do pesquisador, como “instrumento principal na coleta e análise de dados”.  

• Ênfase no processo, sendo necessário o pesquisado pontuar “naquilo que está 

ocorrendo e não no produto ou nos resultados finais”. 

• Preocupação com o significado, ou seja, o pesquisador deve ter a preocupação “com a 

maneira própria com que as pessoas vêem a si mesmas, as suas experiências e o 

mundo que as cerca”. 

• Trabalho de campo, onde “o pesquisador aproxima-se das pessoas, situações, locais, 

eventos, mantendo com eles um contato direto e prolongado”. 

• Descrição e indução, onde “o pesquisador faz uso de uma grande quantidade de dados 

descritivos....que são por eles reconstruídos em forma de palavras ou transcrições 

laterais”. 

• “A pesquisa etnográfica busca a formulação de hipóteses, conceitos, abstrações, 

teorias e não sua testagem”. 
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Sales (2004) afirma que “toda atividade de pesquisa supõe um corte epistemológico 

que por sua vez não é neutro e nem tampouco ocorre por acaso. Além de outros fatores, 

também se encontra relacionado com aquilo que se quer saber, o que pretende conhecer”. (p. 

73). Estes aspectos estimularam nossa investigação como uma opção metodológica 

relacionada com a estrutura de análise do presente estudo. 

Para tanto, as principais técnicas utilizadas na pesquisa foram: análise documental, 

observação e entrevistas, sendo a combinação desses elementos como facilitadores de um 

estudo etnográfico. Marli André (1995) corrobora e diz: 

 

A observação é chamada participante porque parte do princípio de que o pesquisador 
tem sempre um grau de interação com a situação estudada, afetando-a e sendo por 
ela afetado. As entrevistas têm a finalidade de aprofundar as questões e esclarecer os 
problemas observados. Os documentos são usados no sentido de contextualizar o 
fenômeno, explicitar suas vinculações mais profundas e completar as informações 
coletadas através de outras fontes (p. 28) 

 

Assim, o estudo etnográfico realizado incluiu observações no cotidiano escolar em 

diferentes atividades, num total de duas observações semanais, num período de oito semanas, 

salientando que os pontos observados seguiam um roteiro prévio, incluindo observações em 

situações ocorridas nos corredores da escola, como as atividades no recreio, reuniões de 

professores e reunião com os pais. Foi dada particular atenção às ações organizacionais do 

gestor escolar e sua relação com a qualidade do ensino, indo ao encontro da hipótese 

formulada anteriormente sobre o objeto de estudo, qual seja, relacionar a gestão escolar com a 

qualidade do ensino. 

Em relação à realização de entrevistas, foi dada preferência em focar um grupo maior 

de sujeitos, sendo entrevistados a gestora escolar, a coordenadora pedagógica, 16 (dezesseis) 

professores e sete funcionários ligados aos serviços gerais e secretaria da escola. As 

entrevistas seguiram um roteiro semi-estruturado com foco nos aspectos relativos à gestão 

escolar, considerando o uso de entrevistas como uma importante técnica de coleta de dados, 

não como “um simples diálogo, mas, sim, de uma discussão orientada para um objetivo 

definido” (ROSA, 2006, p. 17). Destacamos, nesse contexto, a real dificuldade em realizar o 

maior número de entrevistas com os professores da escola, tanto pela recusa de alguns 

professores, quanto pelo quantitativo de professores da escola trabalhando em horários 
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diferentes. Mesmo assim, consideramos que o número de entrevistas realizado foi suficiente 

para apreendermos os dados necessários para a pesquisa.  

A análise documental foi realizada a partir de consultas a documentos oficiais da 

escola e da Secretaria Municipal de Educação de Camaragibe, incluindo vários documentos, 

como: calendário letivo da Rede Municipal, atas de reuniões, diários de classe, dados 

estatísticos da rede municipal e da escola, ofícios, proposta curricular da rede municipal, 

Projeto Político Pedagógico da escola e documentos relativos à situação funcional dos 

funcionários.  

Realizamos o estudo, então, em uma escola da Rede Municipal de Educação de 

Camaragibe-PE, com a finalidade de analisar se de fato a gestão escolar vem tendo como foco 

as atividades-fim da escola, no sentido de ter a preocupação com o processo ensino-

aprendizagem ou se tem como elemento norteador as atividade-meio, no que diz respeito aos 

aspectos administrativos e financeiros da gestão escolar. 

Segundo Franco (2008), o autor de uma pesquisa “é antes de tudo um selecionador e 

essa seleção não é arbitrária” (p. 25). Partindo desse pressuposto para a escolha da escola 

campo de pesquisa, procuramos uma unidade caracterizada por ter reconhecimento 

institucional de elevada taxa de aprendizagem, o que poderia ser localizado em função do 

atendimento de alto IDEB e aumento recente de resultados observados em termos de 

qualidade da aprendizagem dos alunos. Estes indicadores nos permitiriam observar a dinâmica 

constituída no trabalho do gestor para encontrarmos os sinais de esforço na obtenção destes 

resultados positivos. 

A escola selecionada, portanto, obedeceu aos seguintes critérios: 

• Obteve no ano de 2007 o 3º maior IDEB da Rede Municipal de Camaragibe. 

• O índice do IDEB teve o maior aumento na Rede Municipal de Camaragibe, 

passando de 2.6 (2005) para 3.5 (2007). 

• O índice do IDEB da escola selecionada superou o IDEB do município de 

Camaragibe que foi de 3.1 (2005) para 3.2 (2007). 

• Na avaliação da Rede Municipal de Camaragibe (Mapeamento das 

Aprendizagens) a escola teve 100% de aprendizagem consolidada no último 

ano de escolaridade (5º ano do ensino fundamental). 
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• A gestora escolar é professora da Rede Municipal de ensino de Camaragibe e 

exerce o trabalho de gestora na escola nos últimos 10 (dez) anos. 

 Vale ressaltar que a pesquisa em apenas uma escola teve como propósito conhecer o 

cotidiano do gestor escolar envolvido nas suas ações diárias e relacionar aos resultados 

escolares, tendo como cenário o destaque que a escola escolhida teve nos índices das 

avaliações nacionais e locais. Almejamos, desta forma, conhecer as peculiaridades da 

instituição pesquisada, mas sem perder de vista que a mesma faz parte de um sistema 

educacional com suas características próprias. 

 
 



  

  

87 

CAPÍTULO 5 SITUANDO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE  

CAMARAGIBE 

 
 

A Rede Municipal escolhida como campo de análise situa-se no município de 

Camaragibe, Pernambuco, caracterizado por ser um município relativamente novo. O 

município de Camaragibe adquiriu autonomia municipal em 1982, emancipando-se, então, de 

São Lourenço da Mata. Fica localizado na Região Metropolitana do Recife – RMR, no Estado 

de Pernambuco, localizando-se a 16 Km da capital e tem uma população de 150.354 

habitantes (IBGE/2006). 

Ocupa uma área de 52,9 Km² e é considerado totalmente urbano. Possui 05 (cinco) 

Regiões Político-Administrativas (RPAs), sendo essa uma divisão do espaço territorial do 

município e tem como limites geográficos os municípios de Paudalho, Paulista e Recife ao 

norte, o município de Recife ao sul e leste e o município de São Lourenço ao oeste. 

A história do município de Camaragibe tem registros desde a época das primeiras 

distribuições de terras na capitania, referente ao período inicial da colonização de 

Pernambuco. Tem toda uma trajetória histórica que traz subjacente a origem de um engenho 

(Engenho Camaragibe), o qual posteriormente através do crescimento urbano da época (1549) 

deu origem a um bairro. A propriedade, onde se localizava o engenho foi vendida à 

Companhia Industrial Pernambucana (CIP), a qual desenvolveu na região um programa para 

os seus funcionários através da construção da primeira vila operária na América Latina. 

Vale destacar que o nome Camaragibe é um vocabulário de origem Tupi e que 

remonta a existência de uma planta (Camará) que havia em abundância na região chamada 

“Lantana brasienses”. A cidade de Camaragibe tem, também, uma característica que ressalta a 

participação popular em vários níveis de governo, tendo recebido prêmios nacionais em 

referência a essa atuação: Prefeito Criança (1999, 2000), Saúde Brasil (1999), Projeto 

Parcerias, Pobreza e Cidadania (1999), Gestão Pública e Cidadania (2000), Qualidade na 

Educação Infantil (2001, 2002), Prefeito de Expressão (2001), Mario Covas (2003), Melhores 

administrações municipais do Brasil sob o enfoque da sustentabilidade urbana (2009), 

Destaque Nacional Top Prefeitos (2009), Prefeitos de Expressão (2010) entre outros. Como 

também, vem implementando a participação popular na construção da política municipal, 

através da participação dos munícipes nas Conferências Municipais. 



  

  

88 

Estes aspectos nos permitem caracterizar uma realidade em processo de modernização 

recente, bem como de democratização, o que repercute também no ambiente educacional. 

 

 5.1 Contexto educacional 

 

A política educacional no município de Camaragibe tem como legado histórico a 

participação popular em vários níveis de atuação, seja através da realização das Conferências 

Municipais de Educação, como em vários outros Fóruns de discussão realizados no 

município. 

Para facilitar a compreensão da realidade educacional do município, convém destacar 

a situação que se encontra na atualidade, visto que o município é responsável apenas por parte 

da educação básica, compreendendo a educação infantil, ensino fundamental e educação de 

jovens e adultos. Também absorve o ensino formal de 22 escolas conveniadas (associações de 

moradores, Clube de mães, etc), atendendo 1.072 alunos da educação infantil no ano de 2009, 

garantindo ao funcionamento dessas instituições a oferta de merenda, material de limpeza, 

material didático, fardamento e kit escolar, como também apoio pedagógico, formação 

continuada específica tantos para os professores dessas escolas conveniadas quanto para os 

presidentes/responsáveis pelas instituições citadas. 

Vale salientar que a Rede Municipal de Camaragibe é composta por 26 escolas, 

distribuídas em cinco regiões político-administrativas, tendo atendido 10.959 alunos em 2009, 

sendo o custo-aluno do ensino fundamental quantificado em torno de R$ 119,00 ao mês, o 

que equivale a R$ 1.430,00 anual, considerado numa média nacional de R$ 1.724,00, tal 

como afirmamos na tabela 3 (acima). Este dado nos interessa porque nos permite observar 

que o sistema educacional local ainda investe pouco no aluno, em relação ao idealizado 

nacionalmente. 

 A primeira creche municipal está em processo de construção, visando atender 

especificamente a clientela de zero a três anos de idade. A todos os alunos da Rede Municipal 

de Ensino são distribuídos fardamento completo e kit escolar (mochila, agenda e materiais 

didáticos). Alguns dados sobre o atendimento escolar da Rede podem observados na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Sobre o atendimento educacional na Rede Municipal de Camaragibe-2009 
Níveis de ensino: QUANTIDADE DE 

ESCOLAS MUNICIPAIS 
QUE ATENDEM A 
ESSES NÍVEIS DE 

ENSINO: 

QUANTIDADE DE 
ALUNOS 
MATRICULADOS: 

QUANTIDADE DE 
TURMAS FORMADAS: 

Educação infantil (zero a 
cinco anos)* 

22 1.763 78 

Ensino fundamental( 1º ao 
5° anos)* 

24 7.798 290 

EJA (Educação de Jovens 
e Adultos)* 

21 1.390 46 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Camaragibe/2010 
 

A Secretaria Municipal de Camaragibe se faz presente em vários grupos e fóruns de 

discussão, tendo destaque principalmente no Fórum Pernambucano em defesa da educação 

infantil que se integra às várias ações do Movimento inter-fóruns de Educação Infantil no 

Brasil (MIEIB), tendo o município sediado em 2007 um encontro estadual sobre a tônica da 

educação infantil. Faz parte, também, do Fórum Pernambucano de EJA. Destacando que 

nesses dois fóruns de discussão o município de Camaragibe faz parte do grupo gestor, o qual 

tem como diretriz a discussão e a implantação de ações referências em todo Brasil. 

Como tônica de representatividade do município, podemos destacar que vários 

professores (segmentos de gestores escolares, professores e equipe técnica) vêm 

representando o município em vários eventos educacionais locais, estaduais e nacionais, 

sendo essa uma das ações integrantes da política de formação de educadores. A própria 

formação dos educadores têm tido destaque no contexto local, estadual e nacional por contar 

com nomes renomados da conjuntura educacional (Jussara Hoffman, Celso Antunes, Miguel 

Arroyo, Celso Vasconcelos, Artur Morais, Telma Ferraz, Janssen Felipe, entre diversos 

assessores da Proposta Curricular do Município) e por privilegiar as necessidades formativas 

dos professores, tendo como estratégia de sucesso a entrega de livros didáticos dos 

formadores, como outros materiais auxiliares. 

Dentro política de formação continuada, é preciso destacar a realização de vários 

encontros específicos, como: Fóruns de Alfabetização, Fórum de Educação Infantil, Fórum da 

EJA e o Encontro dos alunos jovens e adultos (EJARTE). Todos os professores da Rede 

Municipal de educação têm encontros de formação mensal ou bimestral no seu horário de 

trabalho e nas turmas do ano 1 e ano 5 tiveram em 2008, como uma ação inédita na região 

metropolitana, o acompanhamento sistemático de estagiários e assessores da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE). 
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As Conferências Municipais de Educação de Camaragibe (COMEC), realizadas a cada 

dois anos, constituem-se como uma instância de participação de grande valor, já que são 

organizadas visando a uma participação efetiva de todos os envolvidos no município em prol 

de uma educação de qualidade. São organizados grupos de estudo e discussão a respeito de 

vários temas da educação do município e todos os participantes são convidados a sugerir 

ações que visem a melhoria da educação do município. Os resultados dessas discussões são 

materializados em formas de livretos, onde todos têm acesso ao resultado e podem 

acompanhar as ações desenvolvidas e na visão de Araújo (2005), “as conferências de 

educação ocupam um lugar de destaque no modelo de gestão participativa” (p. 330). 

O principal parâmetro de qualidade educacional do município se caracteriza pela 

existência da Proposta Curricular do Município, que teve a sua primeira publicação no ano de 

2000, sendo realizada para o ensino fundamental. Nessa corrente, em 2002 foi publicada a 

Proposta Curricular do Município para a educação infantil. Foram dois documentos 

norteadores da discussão e implementação de ações de qualidade educacional do município, 

sendo utilizados como exemplos em vários eventos e encontros nacionais, considerado como 

uma atitude pioneira no que diz respeito a construção de elementos norteadores em prol de 

uma educação de qualidade. Vale destacar que esses dois documentos foram construídos 

numa parceria estabelecida entre os professores da rede municipal, técnicos da Secretaria de 

Educação Municipal e uma equipe de assessores contratada para fazer as intervenções e 

discussões necessárias condizentes com as discussões atuais.  

No período entre 2007 e 2008, foram realizados vários encontros com os professores 

da rede municipal, técnicos da Secretaria de Educação Municipal e um grupo de assessores 

com o objetivo de revisar as propostas citadas, como também de elaborar uma proposta 

pedagógica para o EJA e para os alunos da educação infantil na faixa etária de zero a três anos 

de idade. Assim, em 2007 começaram os encontros para a revisão das propostas e elaboração 

de um documento único que desse respaldo as ações e encaminhamentos para a toda Rede 

Municipal de educação. Sendo lançada em 2009 a Proposta Curricular da Rede Municipal de 

Camaragibe, englobando todos os níveis de ensino do município. 

Outro destaque na busca de uma educação de qualidade diz respeito a realização de 

mapeamentos de aprendizagens que consistem em realizar 06 (seis) vezes por ano uma 

sondagem das aprendizagens de todos os alunos da Rede Municipal, no tocante à linguagem 

(português). Esse mapeamento se baseia nos “perfis” de saída dos alunos da rede municipal 
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(Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos), o qual consiste em 

ter como parâmetro as aprendizagens que os alunos deveriam ter como base o ano seguinte de 

escolarização. 

Esses “perfis” de saída referem-se a um parâmetro de qualidade nas aprendizagens e 

essa discussão sobre esses parâmetros remontam ao período entre 2000 a 2005. O nível 

esperado dos alunos em relação as suas aprendizagens encontra-se atualmente na Proposta 

Curricular de Camaragibe, sendo um elemento norteador do planejamento das ações da 

Secretaria de Educação e conseqüentemente das ações de cada escola da rede. Silva (2009) 

destaca a finalidade da proposta elaborada em Camaragibe: “Em suma, esta proposta 

curricular exige ver a escola como espaço de estudo dos seus atores (professores (as), 

aprendentes, gestor (es), etc.), como também lugar de recontextualização da política curricular 

da Secretaria de Educação deste município” (p. 17). 

A realização do mapeamento das aprendizagens dos alunos da Rede Municipal reflete 

a preocupação da Secretaria Municipal de Educação em analisar a situação educacional 

confrontando com dados organizados pelas próprias escolas municipais, objetivando criar 

uma cultura de organização escolar e busca pela qualidade conforme o que está prescrito nos 

documentos oficiais. Os resultados desses mapeamentos mensurados nas tabelas em anexo, 

conjugados com outros resultados de aprendizagem (índices nacionais ou estaduais), 

constituem-se como norteador de ações implantadas pela Secretaria, inclusive como elemento 

de discussão interna das escolas no tocante ao seu desempenho escolar de qualidade. 

A implantação da função dos coordenadores pedagógicos desde 2006 em cada unidade 

de ensino se destaca como uma ação de grande importância. Visto que na organização interna 

das escolas era apenas o gestor escolar responsável pela organização pedagógica das escolas, 

sendo essa uma ação que veio contribuir para a realização de ações mais pontuais 

relacionadas à qualidade do ensino. Os coordenadores pedagógicos foram selecionados 

inicialmente para fazerem parte de um grupo de trabalho, sendo todos integrantes do quadro 

de professores da rede municipal. 

Todos os professores têm direito a momentos de estudo quinzenalmente na escola, 

garantidos no próprio calendário letivo do município, sendo esses estudos conduzidos pela 

coordenação pedagógica da escola e pelo gestor escolar e tendo como elementos centrais a 

reflexão sobre as dificuldades de aprendizagem ou outros temas relacionados às questões 

pedagógicas intrínsecas ao município. Não deixando de destacar que durante o ano letivo são 
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realizadas reuniões pedagógicas com toda a equipe escolar, liderado pelo gestor escolar e 

coordenação pedagógica, como são realizados semestralmente momentos específicos de 

análise do rendimento escolar dos alunos, seguindo as diretrizes do “perfil” de saída dos 

alunos, sendo denominados Colegiados de avaliação, indicados o período de realização dos 

mesmos no calendário letivo da rede municipal.  

Outro ponto de destaque nas ações da política educacional do município de 

Camaragibe é a realização de reformas, ampliação e construção de escolas, pois mesmo tendo 

um número de escolas estável há bastante tempo, as mesmas necessitavam de reparos e 

cuidados para um melhor atendimento educacional. Como também, foi construída em 2009 

uma escola “modelo” na região de Aldeia e está sendo construída a 1º creche municipal. Vale 

destacar que foi reduzido drasticamente o número de escolas com anexos, como também os 

horários intermediários, os quais não garantiam uma educação de qualidade para os alunos 

que precisam freqüentar esses horários. 

Outra ação de grande destaque da Secretaria Municipal de Educação se refere ao 

projeto chamado Escola em Tempo Integral, que numa parceria entre o SESI e a secretaria 

municipal pôde ser realizado, em 2008, na forma de um projeto-piloto o atendimento integral 

para cerca 480 alunos dos bairros de Tabatinga, Vila da Fábrica e São Pedro. No ano de 2009, 

foram 420 alunos com o atendimento no Projeto, onde os mesmos têm à sua disposição no 

contra turno de suas aulas regulares o acesso ao espaço físico do SESI, como também, uma 

equipe educacional que oferece complementação de atividades de estudos, atividades 

esportivas, alimentação, aulas de informática e momentos de lazer. 

As férias escolares também são vistas como oportunidade de ação educacional, na 

medida em que se realiza a Colônia de Férias, desde o ano de 2007, onde todos os alunos da 

rede municipal têm atividades esportivas, lúdicas e de aprendizagem, com uma equipe de 

educadores experientes em atender os alunos, contando com o fornecimento de merenda e de 

outros suportes necessários, sendo essas atividades realizadas em cada escola municipal. 

Atualmente na rede municipal apenas três escolas contam com quadra poliesportiva, 

sendo o seu uso liberado, também, para a comunidade escolar. O município conta com uma 

biblioteca municipal e a Secretaria Municipal de Educação vem implementando o acervo 

literário das escolas, objetivando oportunizar a prática da leitura entre os familiares dos 

alunos. A Biblioteca Itinerante é outro projeto realizado no município, visando à 

disseminação da leitura entre os munícipes. Estes equipamentos constituem-se como mais 
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uma ação da política educacional visando a formação das crianças enquanto leitores e 

desportistas. 

Os gestores escolares também têm uma formação mais específica relacionado à sua 

função, como também são constantemente levados a refletir sobre o desempenho das escolas 

que gerenciam no tocante os níveis diferenciados nas aprendizagens de leitura e escrita. Nesse 

sentido, no ano de 2009, os gestores escolares tiveram momentos de estudos com os seguintes 

temas: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Matemática, Linguagem, Projeto Político 

Pedagógico e Liderança. 

É necessário dizer que, em Camaragibe, os gestores escolares, até então, são cargos 

indicados. Mesmo sendo uma deliberação de outras Conferências Municipais e ratificada pela 

VI COMEC (Conferência Municipal de Educação- 2009), a eleição para gestores escolares 

ainda não foi implantada. Nessa última gestão política (2004-2008), que foi reeleita para o 

período 2009-2012, houve a deliberação de indicar professores da rede municipal ao cargo, 

ressaltando a preocupação com o cunho pedagógico e profissional desses docentes.  

O cenário atual de ocupação dos cargos de gestor escolar se traduz na seguinte 

situação: 21 dos gestores são professores concursados, cuja indicação levou em conta seu 

perfil profissional e pedagógico. Os outros 05 (cinco) preenchem cargos comissionados, não 

fazendo parte do quadro efetivo de professores da rede municipal. 

Este cenário nos indica que este município parece apresentar compromisso com o 

processo de democratização e com a qualidade do ensino, a exemplo da realização de várias 

ações que priorizam o fazer pedagógico das escolas. No entanto, vale destacar que até o 

momento os gestores escolares são cargos indicados, o que demonstra práticas clientelistas na 

gestão municipal, como não observância de aspectos legais, apesar de fazer parte das 

deliberações das COMECs, e estar em pauta nas discussões com o Sindicato dos Servidores e 

Professores do município. 

Chama-nos a atenção que, num contexto municipal localizado numa região “em 

desenvolvimento”, cuja fonte de renda baseia-se principalmente no comércio e onde as 

relações sócio-políticas ainda são caracterizadas pelo clientelismo, sendo evidente essa prática 

na indicação políticas dos gestores escolares, como a não efetivação dos Conselhos Escolares, 

ainda assim, há indícios de uma preocupação com as melhorias nas condições educacionais. 

Queremos dizer com isso, que, apesar das divergências políticas, a educação é vista como 



  

  

94 

importante instrumento de inserção social, sendo desenvolvidas ações educacionais como 

referências para outros contextos locais.  

É observado que a Secretaria Municipal de Educação vem desenvolvendo um trabalho 

de condução pedagógica, onde os parâmetros da qualidade do ensino se traduzem na 

realização dos mapeamentos das aprendizagens de todos os alunos da Rede Municipal, como 

também, existe uma proposta curricular, a qual delineia os objetivos de aprendizagem para 

cada série escolar, conotando o que Demo (2008) chama de “ato decisório”, ou seja, uma 

diretriz, decisão tomada pela Rede Municipal como um parâmetro de qualidade para o sistema 

escolar na busca de resultados satisfatórios. Evidencia-se, assim, a preocupação com o 

oferecimento de um ensino com qualidade, sendo o aluno o centro das atenções e a gestão 

escolar, nesse contexto, assume papel estratégico de viabilização das ações sistêmicas. 

O próximo capítulo apresenta os dados coletados na realidade escolar, visando 

oferecer subsídios que nos permitam verificar as relações existentes entre a atuação do gestor 

escolar e os resultados pedagógicos obtidos.  



  

  

95 

CAPÍTULO 6 AS SINGULARIDADES DA ATUAÇÃO DO GESTOR E SCOLAR E 

SUAS IMPLICAÇÕES NA QUALIDADE DO PROCESSO EDUCATIVO : O CASO 

DE UMA ESCOLA MUNICIPAL EM CAMARAGIBE-PE  

 

Neste capítulo apresentamos dados coletados em uma escola da Rede Municipal de 

educação de Camaragibe, escolhida por apresentar índices educacionais nacionais e locais 

relevantes. Para apresentarmos os dados de forma a guardar o devido sigilo referente aos 

sujeitos participantes da investigação, utilizaremos algumas siglas referindo-nos às suas 

respectivas funções no sistema, seguidas de numeração identificatória, ficando assim 

discriminado: gestora escolar (G), coordenadora pedagógica (C.P.), professores (P.), 

funcionários (F.). Para tanto, organizamos a análise dos dados da realidade seguindo em parte 

a lógica das dimensões citadas por Ribeiro, Ribeiro e Gusmão (2003), bem como a 

organização conceitual que fundamenta nossa discussão teórica.  

Compreendemos que a gestão escolar democrática se caracteriza por focar seu 

trabalho nos aspectos pedagógicos, de forma colegiada, ou seja, a própria organização da 

escola deve se pautar por sua atividade-fim (a aprendizagem do aluno). Para caracterizar o 

perfil de ações de uma gestão democrática, buscamos analisar tanto os aspectos físicos, 

estruturais, como os objetivos expressos no Projeto Político-pedagógico da escola, que 

seguem nos itens 6.1 a 6.1.4, bem como as concepções dos segmentos da escola sobre a 

gestão escolar pautando-nos em aspectos como autonomia, participação, liderança e 

aprendizagem, conforme o que se segue. 

 

6.1 A ESCOLA – ASPECTOS DESCRITIVOS 

 

Para efeito de descrição dos dados, chamaremos a escola campo de observação de 

Escola Municipal, localizada no bairro de Tabatinga, um dos bairros mais populosos do 

município de Camaragibe. A escola pesquisada teve autorização para funcionar em 04 de 

julho de 1985 e teve como quantitativo de matrícula no ano letivo de 2009 um total de 774 

estudantes, discriminados na tabela abaixo: 
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Tabela 5- Sobre o atendimento educacional na Escola Municipal -2009 
Níveis de ensino: QUANTIDADE DE ALUNOS 

MATRICULADOS : 
QUANTIDADE DE TURMAS 
FORMADAS: 

Educação infantil (zero a cinco 
anos)* 

48 03 

Ensino fundamental (1º ao 5° 
anos)* 

612 21 

EJA (EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS)* 

114 05 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Camaragibe/2010. 

  

6.1.1 Características dos atores da escola 

 

A gestora escolar em análise tem formação em Pedagogia, com especialização em 

gestão escolar. Atua há dez anos na função de gestora, mas conta com quatorze anos de 

docência, sendo professora da rede municipal de Camaragibe e tendo anteriormente exercido 

a docência na mesma escola em que atualmente exerce a função de gestora escolar. 

 A coordenadora pedagógica tem formação em Pedagogia, com pós-graduação na área 

educacional e tem 03 anos de tempo de serviço na escola. 

O corpo docente tem na sua grande maioria formação profissional em Pedagogia, onde 

alguns professores possuem pós-graduação na área educacional e encontramos professores 

com 01 ano de tempo de serviço na escola, como identificamos docentes com 15 a 18 anos na 

escola. Os dois únicos servidores técnico-administrativos têm formação em Magistério ou 

Pedagogia e exercem a referida função na escola há 20 e 03 anos respectivamente, já os 

servidores na função de serviços gerais têm tanto ausência de escolaridade, como apresentam 

formação em magistério ou ensino fundamental incompleto e têm como tempo de serviço 

desde o período de um ano de trabalho, como têm servidores com mais de 20 de atividades na 

escola pesquisada. 

  

6.1.2 Forma de ingresso do gestor escolar 

 

O processo de inserção da gestora na escola pesquisada foi através da indicação direta 

da Secretaria Municipal de Educação, no entanto, observamos que a mesma tem uma 

identificação própria com a escola, mesmo não tendo sido escolhida pelos seus pares. Esse, 

aliás, tem sido um encaminhamento que a própria Secretaria Municipal de Educação vem 

fazendo nas duas últimas gestões, qual seja indicar professores da mesma escola para serem 

gestores, levando-se em conta a postura profissional e o relacionamento interpessoal do 
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possível candidato à gestão da escola. 

No entanto, mesmo sendo a indicação direta para o cargo de gestor ser uma diretriz da 

Secretaria Municipal de Camaragibe, vale destacar que na 6ª COMEC, realizada em 2009, é 

destacado que uma das deliberações quanto ao item “Gestão Participativa” refere-se à garantia 

de realização de eleição direta para gestor das escolas municipais, o que não se traduz de fato 

na realidade educacional de Camaragibe. Queremos dizer que, apesar da intenção política 

positiva no sentido de ampliar a democratização, a eleição direta para gestores não pode ser 

associada de maneira simplista com a idéia da garantia de “mais democracia”. 

Este argumento é utilizado pela coordenadora pedagógica da escola que destaca que, 

mesmo sem eleições para gestores escolares, há toda uma preocupação por parte da gestão 

municipal em atender a alguns pré-requisitos para se escolher um gestor escolar, no entanto, 

considera que é no embate diário que se vislumbra a postura democrática do gestor e pontua: 

 

Já avançamos no sentido de que, mesmo sendo indicação da Secretaria de Educação, 
indica-se um professor da Rede, porém isso necessariamente não indica que o gestor 
atue de forma antidemocrática. (C.P.)  
 

Nos últimos tempos, foi observado que muitos estados brasileiros desencadearam um 

movimento no sentido de privilegiar a sistemática de eleição como forma de provimento dos 

cargos de gestores escolares, a partir da concepção de que a escolha de dirigentes por maioria 

de votos da comunidade escolar garantiria a democratização das relações internas da escola 

superando as implicações decorrentes da sistemática de indicação direta do gestor escolar. E 

nesse movimento em prol das eleições dos gestores escolares pretendia-se assegurar o 

compromisso da instituição no cumprimento de sua função social, no sentido de oferecer 

oportunidades educacionais de qualidade a todos os cidadãos.  

Vale destacar que estudos realizados por Paro (2003), Lück (2006) e Gracindo (2001) 

já apontam que a realização de eleição para gestores escolares não significa que o trabalho de 

gestão seja alicerçado num ambiente democrático, pois a própria eleição pode ser marcada por 

traços de autoritarismo e clientelismo, afastando a real motivação de realização, no que 

concerne a uma perspectiva participativa e coletiva de tomada de posição.  

 Paro (2003) destaca ainda que “um dos maiores argumentos para a implantação das 

eleições de diretores fundamenta-se na crença na capacidade da eleição de neutralizar as 

práticas tradicionalistas calcadas no clientelismo e no favorecimento pessoal” (p. 96). Assim, 

refletir sobre a escolha de gestores escolares dando ênfase na eleição de diretores como um 
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dos mecanismos participativos se enquadra na reflexão do provimento dessa função na 

realidade analisada, pois embora haja no país uma luta pelas eleições de dirigentes escolares e 

existam diferentes experiências em andamento, o processo de gestão democrática não se 

esgota na simples adoção de mecanismo de eleição de diretores.  

Paro (1994) faz uma crítica à escolha de diretores por nomeação pura e simples, como 

no caso do município de Camaragibe, e aponta vantagens e limitações da escolha por 

concurso público indicando que os processos eletivos de diretores precisam estar articulados 

com outros processos de seleção, com outros condicionantes institucionais de participação e 

com outros fatores internos e externos à escola. 

Lück (2006) pontua que “não é a eleição em si, como evento, que democratiza, mas 

sim o que ela representaria, como parte de um processo participativo”. Assim, entendemos 

que as condições institucionalizadas, tais como a eleição para gestores e a constituição dos 

conselhos escolares, que poderiam ser base para mudanças, no sentido da melhoria da 

qualidade de ensino e dos processos democráticos de gestão, ainda não foram ocupadas como 

espaços propulsores de deliberações coletivas no município de Camaragibe, o que não 

significa necessariamente que não há democracia. Pode-se compreender, como já foi dito 

acima, que o município em foco está em vias de democratização, apesar de ainda não ter 

eleições para diretores.  

A gestora escolar enfatiza que a eleição é um instrumento de grande importância num 

processo democrático, mas acredita que o compromisso do profissional é muito mais 

importante para a execução de uma gestão participativa e conseqüentemente de uma educação 

de qualidade e diz: 

 

A eleição é importante no processo de gestão democrática, mas uma educação de 
qualidade acontece quando todos assumem seu compromisso. (G.) 
 
 

Esta mesma perspectiva é adotada pelos professores e demais funcionários 

entrevistados, os quais têm ciência da não efetivação da escolha direta para gestor escolar, 

mas compreendem que são as ações e posturas do cotidiano que revelam o desenvolvimento 

de um espírito participativo na instituição escolar e características afirmativas de um ambiente 

democrático. Essa preocupação em considerar o que acontece no dia-a-dia da escola como 

determinantes da existência de um ambiente democrático na escola, independentemente do 

processo eletivo para gestores escolares, é reforçado pelos argumentos consensuais 
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apresentados pela maioria dos professores e servidores da escola. 

 

 6.1.3 Estrutura e funcionamento 

  

Funcionando atualmente nos três turnos (manhã, tarde e noite), a escola pesquisada 

tem um quadro de pessoal assim constituído: 01 gestora escolar, 01 coordenadora pedagógica, 

28 professores, 02 secretárias, 03 funcionários para serviços gerais e 02 merendeiras. 

A escola conta com dois prédios que juntos formam a unidade escolar pesquisada, pois 

além do prédio original, funciona nas imediações um anexo da escola. Vale salientar que a 

estrutura do prédio anexo assemelha-se à estrutura de uma residência e a existência do mesmo 

reflete a dificuldade que a escola tem em atender a demanda de atendimento educacional no 

bairro onde está localizada. 

A escola está localizada num dos bairros mais populosos de Camaragibe e situa-se 

numa das áreas que apresentam risco potencial de deslizamentos ou inundações, 

principalmente oriundas das inadequadas formas de uso do espaço geográfico. Tem uma 

população de 17.221 (censo/2000) pessoas e a atividade econômica predominante é voltada 

ao comércio e serviços, como também, tem altos índices de criminalidade, no entanto, o 

bairro é muito próximo a uma área remanescente da Mata Atlântica, tendo um alto valor 

paisagístico e ambiental, mas apresenta à população uma carência de serviços de lazer.  

Além da escola pesquisada, existe no bairro outra escola pública, no entanto o 

atendimento dessa escola refere-se aos alunos do ensino Fundamental 2 e ensino médio, tendo 

o Estado como responsável pela administração. 

 

6.1.4 Projeto Político Pedagógico 

  

O Projeto Político Pedagógico da escola pesquisada tem delineado no objetivo geral o 

que pretende atingir no oferecimento dos seus serviços educacionais: “Contribuir para o 

completo desenvolvimento de todos os sujeitos que integram a comunidade escolar, e 

conseqüentemente para o exercício da cidadania”. A partir da análise desse objetivo, observa-

se que a escola tem como preocupação central a inserção do cidadão no meio social, em que 

possam ser exercidas por esse sujeito as prerrogativas do homem, enquanto ser social. 

Compreendemos que toda escola precisa ter definidos o seu objetivo maior e o 

conjunto de ações a serem realizadas objetivando alcançar as suas metas, através de uma ação 
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pedagógica cotidiana. O Projeto Político Pedagógico vê a escola como um todo em sua 

perspectiva estratégica, tornando-se uma ferramenta gerencial que auxilia a escola a definir 

suas prioridades estratégicas, a converter as prioridades em objetivos educacionais, a decidir o 

que fazer para alcançar as metas de aprendizagem, a avaliar se os resultados foram atingidos, 

como avaliar, também, o próprio desempenho. 

 No Projeto Político Pedagógico da escola pesquisada, dentre vários objetivos 

específicos listados, torna-se importante ressaltar alguns deles, no sentido de destacar os que 

visam a busca pela qualidade do processo educativo: 

• Reduzir a evasão e a repetência em todas as séries; 

• Dar continuidade à realização do plantão pedagógico por bimestre; 

• Realizar as reuniões pedagógicas contemplando os horários da manhã, tarde e noite 

para assegurar a participação dos professores no turno a que pertencem; 

• Garantir as paradas quinzenais para reavaliar e socializar atividades de planejamento; 

• Acompanhar a freqüência dos alunos para que seja garantido um ensino de qualidade; 

• Garantir aos alunos da comunidade um ensino de qualidade. 

 É observado, então, que a ação pedagógica presente na intencionalidade dos objetivos 

específicos listados conjugados com a visão de formação cidadã do objetivo geral expressa o 

desejo da construção da qualidade do ensino. No entanto, o acompanhamento dos objetivos 

propostos pela escola requer que o mesmo seja constantemente avaliado, sem o que tornará 

inócuo o seu propósito. Nesse contexto, o projeto político-pedagógico faz parte do 

planejamento e da gestão escolar, no sentido de ser um documento referência para as ações de 

qualidade da escola e dar um direcionamento sobre os caminhos percorridos, sendo um 

instrumento de reflexão para mudanças de direção.  

      

6.2 A ESCOLA – A cultura organizacional e as concepções dos sujeitos  

 

 Destacamos, nesse item as concepções dos sujeitos da escola sobre a gestão escolar, 

tendo como foco a visão da prática da gestora escolar que os sujeitos investigados possuem e 

as concepções de participação, liderança, autonomia e aprendizagem, sendo esses pontos de 

extrema importância por explicitar aspectos da própria cultura escolar e por favorecer o 

entendimento da dinâmica escolar, sob o enfoque da gestão. 
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6.2.1 Gestão escolar como ato político  

 

A gestora da escola pesquisada compreende a gestão escolar como uma questão 

político-administrativa, no sentido de que se tenha no ambiente escolar a prática de 

participação política e práticas de efetivação organizacional, apresentada na seguinte 

concepção sobre gestão escolar:  

 

Um gestor escolar precisa conhecer os problemas de sua escola, existir um processo 
de decisão democrático e participativo, que não é nada fácil devido às situações que 
acontecem no dia-a-dia e ter um projeto político atuante. (G) 
 

 

A entrevistada revela, também, uma concepção de gestão escolar com viés 

democrático na medida em que enfatiza o desenvolvimento do espírito participativo, 

destacando as dificuldades que encontra para este encaminhamento. Um dos professores 

ressalta, nesse contexto, que “um bom gestor escolar precisa conhecer os problemas da escola 

e suas necessidades para poder atuar e ter sucesso” (P. 5). Esse entendimento de gestão 

escolar baseado na concepção de que é partindo da realidade da escola que poderá se 

consolidar de forma operacional as ações gestoras reforça a compreensão de que é necessário 

conhecer os problemas da escola de modo aprofundado e, segundo Gracindo (1995), o gestor 

escolar tem um papel aglutinador, o que requer envolvimento na problemática da escola, 

considerando a realidade dinâmica com seus conflitos e contradições próprias do sistema 

educacional.  

 Desta forma, é percebido nas falas da gestora (G) e do professor (P. 5) que a 

operacionalização do gerenciamento da escola é resultado da identificação de seus problemas. 

A noção de gestão nessa perspectiva aponta também para o entendimento que gerir uma 

escola requer toda uma negociação de conflitos internos, ressaltando que isso não é fácil, mas 

que compete à gestora essa postura conciliadora, reduzindo, assim, as diferenças hierárquicas 

no interior escolar, ultrapassando o paradigma de centralização das decisões escolares e 

colaborando para a adoção de formas colegiadas de atuação.  

Essa preocupação em relacionar a gestão escolar à perspectiva democrática, atrelada a 

aspectos como interação humana, construção coletiva e participação são comungadas com 

alguns professores entrevistados, tal qual retratado na seguinte fala: “Para uma gestão dar 

certo o gestor precisa descentralizar o poder e atribuir a todos os seguimentos da escola as 

tarefas necessárias para o bom andamento da mesma” (P.3). Essa fala favorece a importância 
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do entendimento da concepção da gestão escolar relacionada com a descentralização do 

poder, pois segundo Vieira (2009) um dos componentes intrínsecos para haver uma gestão em 

seu sentido amplo é justamente a existência da interação, demandando a partilha do poder no 

interior escolar. 

Esta fala expressa uma visão que os professores têm da gestão escolar como elemento 

de fortalecimento da escola, na medida em que enfatizam a importância da atuação do sujeito 

político coletivo nesse ambiente. Nesse sentido, a escola passa a ser considerada como um 

espaço democrático ampliado, através da própria descentralização do poder no ambiente 

interno, em que a gestão é um elemento facilitador.  

 Um dos professores entrevistados relaciona a gestão escolar à tomada consciente de 

seu papel político na sociedade e pontua: 

 

Na minha concepção, uma gestão se traduz cotidianamente como ato político, pois 
implica sempre uma tomada de posição dos atores sociais (pais, professores, 
funcionários, estudantes). Logo, a sua construção não pode ser individual, e sim 
coletiva envolvendo os diversos atores na discussão e na tomada de decisões. (P.1) 
 

 A fala do entrevistado nos estimula a refletir a respeito da função social da escola, já 

que o entendimento da dimensão política relacionada ao contexto de gestão escolar nos 

aponta que é no espaço escolar que o confronto entre o querer e o fazer afloram, concebendo, 

assim, que a escola é um espaço plural de consensos e conflitos, onde a negociação dos 

conflitos, destacada por Vieira (op.cit.), como outro elemento facilitador da gestão escolar, 

demanda ações gestoras descentralizadoras, que se refletem nas atividades cotidianas.  

Dentre os problemas da escola, a gestora destaca o comportamento dos alunos, 

afirmando que apresentam muita competitividade entre si, com traços de violência e 

desrespeito mútuo. Ela esclarece que diariamente observa o mesmo tipo de comportamento 

por parte dos familiares e que procura, no interior da escola, estabelecer mecanismos de 

reflexão, citando como exemplo a organização da entrada dos alunos na escola.  

Foi observado que no início e término das aulas a gestora sempre ficava circulando 

entre os alunos, procurando saber quem já deveria estar nas salas, e encaminhando os alunos 

que estavam sem professora, organizando a entrada dos mesmos a partir dos critérios 

definidos previamente (um dia os meninos têm prioridade para entrar primeiro e no outro dia 

é a vez das meninas). Ela cobra dos alunos o respeito a esse combinado e é importante 

destacar que nos momentos em que a gestora não esteve presente na entrada dos alunos, 
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outros funcionários da escola, especificamente a secretária escolar, a estagiária e a 

coordenadora pedagógica, assumiam esse papel, sendo observado que os docentes não 

participavam dessa ação. 

Vale considerar que a preocupação em organizar a entrada dos alunos é de suma 

importância para a organização da escola. De fato, a fila responde a uma necessidade de 

organização interna que visa gerar nos alunos atitudes de respeito e convivência harmoniosa 

no interior escolar, mas, também rebate a reclamação por parte dos pais e professores sobre 

certo tumulto que havia na hora da entrada das crianças. Assim, foi organizado e deliberado 

em reunião da direção com os professores que todos deveriam fazer uma fila, por ordem de 

chegada, com meninos de um lado e meninas do outro, já na calçada, ficando os alunos 

submetidos e expostos a sol forte e aos perigos de veículos trafegando na frente da escola. 

Exceto nos dias de chuva, em que o mecanismo da fila era ignorado, sendo liberado para os 

alunos o acesso às dependências da escola, não se respeitando a organização das filas, tendo 

nesses dias específicos uma desorganização na entrada dos alunos. 

Assim, a fila é instituída, por um coletivo escolar, colocado em execução via gestão 

escolar, como um meio de organização, também utilizado na hora da merenda. No entanto, 

podemos destacar que apesar deste mecanismo, a fila para entrada na escola sempre exigia a 

presença de alguém da escola como responsável pela organização. 

No entanto, no momento da merenda, não havia esta supervisão tão intensa, ficando os 

alunos eufóricos e sem respeitar a vez do outro. As merendeiras sempre pediam ordem, 

organização, mas a grande maioria dos alunos não respeitava esse dispositivo de organização, 

deixando visível a idéia que somente a gestora escolar colocava ordem nessa ação. Este 

evento chama-nos a atenção uma vez que o mesmo foi decidido coletivamente, mas executado 

principalmente por parte da gestão, que parece ser “responsabilizada” pela ação organizativa. 

Observa-se, assim, que a participação nesse contexto se caracteriza como um tipo de 

participação chamada por Bordenave (2007) de “elaboração/recomendação”, onde os 

professores recomendaram as medidas em relação à utilização da fila como mecanismo de 

organização, no entanto, deixaram para a gestão a responsabilidade na execução. 

Pensar no papel do gestor escolar é pensar também nas suas atitudes de comando, 

cobrança e de posicionamentos favoráveis ao bom andamento do trabalho da escola. Quando 

indagada sobre o regimento ou normas de convivência dos alunos, a gestora escolar explicou 

que solicita que os professores realizem momentos de reflexão com os alunos a respeito das 

normas de convivência, no sentido de estimular a proposição de regras a partir de um 
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processo democrático. Mas foi notado que poucas salas de aula exibiam cartazes a este 

respeito, não havendo um trabalho direcionado para a convivência grupal na escola como um 

todo, o que poderia englobar a hora da merenda e horário do recreio. 

Ednir (2006) ressalta que os bons gestores devem ter a consciência que mudar a 

prática docente por imposição não é a melhor condução, mas observa-se que na questão das 

normas da escola há uma ausência de atitudes de reflexão entre a gestão e o corpo docente 

sobre a importância de trabalhar com os alunos os direitos e deveres no espaço escolar, o que 

tem ligação com o comportamento dos alunos no recreio, na fila para a merenda, no vestuário, 

nos relacionamentos com os colegas, apesar da preocupação e decisão assumidas no coletivo.  

Assim, pensar na gestão escolar é revisar as próprias práticas que se realizam 

cotidianamente no interior da escola e isso implica um trabalho atento de direcionamento do 

papel do gestor e o envolvimento de todos na condução do processo educacional, através de 

medidas mais democráticas e mais interessantes do ponto de vista do próprio aluno, levando 

em consideração os objetivos que estão registrados no Projeto Político-pedagógico da escola, 

tais como o exercício da cidadania, bem como uma mudança na cultura já arraigada.  

O aluno é visto como elemento crucial para a gestão escolar e vale destacar que quatro 

dos professores entrevistados citam o aluno como preocupação central da gestão, pontuando 

que é necessário que o trabalho do gestor “beneficie o aluno” (P.7). A idéia de favorecer o 

aluno é presente nas falas dos professores no sentido de realizar na escola em que trabalham 

uma educação de qualidade, onde a aprendizagem seja o elemento fundante e objetivo maior. 

No entanto, contraditoriamente, a realidade observada expressa a falta de comprometimento 

por parte dos docentes na condução do recreio na escola, que deveria ser visto também como 

um momento pedagógico. As práticas presentes no interior da escola pesquisada nos apontam 

para a existência de um “sistema cultural” identificado por Enriquez (1997), em que toda 

organização tem uma estrutura de valores e normas próprias, ou seja, uma maneira de se 

organizar, uma conduta singular, que pode/deve ser foco de atenção.  

Apesar de o recreio e horário da merenda serem considerados como momentos 

pedagógicos, observamos que os professores de uma maneira geral não se faziam presentes. 

Essa é uma preocupação específica da equipe de gestão (gestora escolar, coordenadora 

pedagógica), não sendo observada por parte da gestão escolar uma cobrança pedagógica 

efetiva quanto a esse fato. Levamos em consideração o que preceitua o Parecer nº 02/2003 do 

Conselho Nacional de Educação, que considera o recreio como atividade escolar e, portanto, 

sendo necessária a presença dos docentes com os respectivos alunos, na medida em que “as 
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atividades livres ou dirigidas no recreio possuem um enorme potencial educativo e devem ser 

consideradas pela escola na elaboração de sua Proposta Pedagógica” (Parecer CNE/CEB 

02/2003). 

Apesar da determinação legal e da preocupação da equipe gestora, nos pareceu não 

haver responsabilização coletiva ou mobilização docente neste sentido, parecendo ser uma 

prática natural no interior escolar, repercutindo na própria cultura da escola, considerando que 

a escola como organização tem os seus rituais e regras próprios, configurando, assim, o 

universo cultural simbólico. 

O próprio posicionamento dos professores não demonstra conscientização dos seus 

direitos e deveres. Além de não ser notada a presença dos mesmos na hora da merenda e do 

recreio, seja circulando entre os alunos, evitando situações de conflitos, foi observado que a 

grande maioria dos professores ficava dentro das salas de aula e houve momentos em que 

alguns saíram da escola para comprar lanche. Nota-se nessa situação específica que o trabalho 

docente não está em consonância com o que determina a LDB 9394/96 no artigo 34: “A 

jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo 

em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola”.  

A jornada obrigatória efetiva de quatro horas numa escola compreende, também, a 

utilização de outros espaços, os quais favoreçam momentos de aprendizagem, não se 

limitando ao espaço físico da sala de aula. Na prática observada, é, percebido que falta por 

parte da gestão escolar uma motivação em envolver todos os professores na realização dessa 

ação, pois se não há a consciência por parte dos docentes, caberia ao gestor, então, mobilizar 

os demais e motivar a equipe no sentido da responsabilização nessa ação pedagógica e 

organizacional, o que, sabemos, não é fácil, tal como afirma Dalmás (1994), demandando do 

gestor escolar ações incentivadoras e estimuladoras de participação constantemente.  

O coordenador pedagógico reforça, também, a concepção de gestão escolar baseada no 

atendimento às demandas do coletivo, pontuando que “uma gestão se efetiva quando as ações 

são construídas de forma democrática na busca de atender o que é prioritário para o coletivo” 

(C.P.). 

 Vale ressaltar que em relação à concepção sobre gestão escolar, três funcionários 

entrevistados oscilam entre entender como algo relacionado à administração da escola em 

geral ou concebem como a idéia de gerenciar a escola com objetivos próprios, respeitando a 

autonomia e as decisões coletivas. Um deles diz que a gestão escolar tem ligação com os 

resultados da escola e pontua sobre o que considera ser uma gestão escolar: ”nortear as ações 
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em busca de resultados significativos” (F.5). 

A gestora escolar, em vários momentos de observação (conversas com a coordenadora 

pedagógica, reunião com os professores, conversa com os pais dos alunos), buscava 

relacionar todo o trabalho da escola para o atendimento educacional relacionado com a 

Proposta Curricular do Município. Enfatizamos que este tipo de conduta denota o que 

Bologna (2005) afirma em relação à preocupação com os resultados da aprendizagem como 

sendo uma característica primordial no trabalho da gestão escolar, pois é preciso que metas 

sejam construídas e utilizadas como parâmetro. 

Outra fala de um funcionário é bem expressiva quando relaciona que a concepção de 

gestão escolar não se remete apenas à figura única do gestor, mas que o trabalho de gestão de 

uma escola compete a uma equipe, destacando a questão do trabalho coletivo no interior da 

escola e pontua, assim, o que considera existir na escola pesquisada: “É uma equipe que 

dirige e administra a escola com dedicação e autonomia profissional e está sempre no trabalho 

coletivo” (F.6). 

Essa visão corrobora a importância de práticas descentralizadas da gestão escolar, 

onde os seus membros possam ter delegação de poderes no planejamento e na execução de 

ações. Esse alinhamento entre a fala do gestor escolar, coordenador pedagógico, funcionários 

e da maioria dos docentes entrevistados revela a concepção de gestão escolar presente no 

trabalho da escola no que se refere aos elementos da participação, preocupação com o todo e 

atendimento das necessidades da mesma, no que concerne ao atendimento prioritário da 

aprendizagem dos alunos. O discurso dos sujeitos demonstra, no entanto, que, apesar do certo 

consenso a respeito da concepção de gestão escolar, a cultura vivenciada ainda não se reflete 

sob forma de “mais participação” ou “mais mobilização” nas ações organizativas. 

 

 6.2.2 O olhar sobre o gestor escolar: liderança do trabalho coletivo 

 

Todos os professores entrevistados possuem uma visão da prática da gestora escolar 

pautada numa perspectiva democrática, participativa. Uma das professoras compara a gestão 

das duas escolas em que trabalha e questiona as diferentes formas de gerenciamento:  

 

Trabalho em duas redes e, graças a Deus, isso me dá uma visão mais ampla em 
relação à gestão. Aqui as tomadas de decisões são feitas coletivamente. Você 
percebe que as coisas aqui são decididas em reuniões e vira lei, não há um abuso de 
poder. (P.3) 
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Esta fala exemplifica que os professores reconhecem o trabalho da gestora e dão 

credibilidade à gestão quando afirmam a presença do diálogo coletivo na escola, contribuindo 

com a idéia de que as decisões internas são coletivas. Santos (2008) destaca que o gestor 

escolar deve considerar no seu exercício profissional o envolvimento de todos nas decisões 

fundamentais da escola. Uma das professoras reforça essa afirmação quando diz que a gestora  

 

 Tem uma prática democrática, estimula a participação do grupo, busca suprir as 
necessidades da equipe, promove uma relação transparente. (P.9). 

 

 Os funcionários entrevistados também afirmam que o trabalho da gestora propicia 

um ambiente integrado, refletido no reconhecimento de seu desempenho e na função. 

Percebe-se nas respostas dos funcionários que todos têm uma visão muito positiva da gestão, 

destacando o depoimento de um dos funcionários a respeito da prática da gestora: “Uma 

ótima prática, consegue conduzir o grupo e efetivar as ações” (F.5). 

A coordenadora pedagógica alinha o seu discurso nas respostas anteriores quando se 

posiciona em relação à prática da gestora, destacando o momento das reuniões internas como 

espaço público coletivo de tomada de decisões: 

 
Observo que a gestora desta escola busca sempre atuar de forma democrática 
tomando decisões a partir de reuniões onde são discutidos os problemas. (C.) 
 

É, portanto, clara, a visão dos segmentos entrevistados relacionados à percepção que 

os mesmos têm sobre a prática da gestora, onde é percebido no discurso de todos que o gestor 

é um líder da coletividade, propiciando as condições possíveis para o trabalho escolar, 

fazendo uso de estratégias colegiadas para garantir o foco principal da escola: ensino-

aprendizagem com qualidade, configurando a concepção de uma gestão democrático-

participativa, tal qual destacada por Libâneo (2001). Nessa concepção, o gestor escolar 

proporciona uma forma coletiva de gestão em que as decisões são tomadas por todos da 

escola, baseadas em ações articuladas, já que a organização coletiva depende da contribuição 

individual em ações coordenadas. Isso não quer dizer que todos atuam de forma homogênea, 

mas que decidem em conjunto como deve ser a organização da escola. 

Os funcionários são indagados sobre a possibilidade de se colocarem no papel da 

gestora pesquisada, ou seja, se teriam a mesma postura da gestora e dizem que vêem a atuação 

da mesma de uma forma positiva. Um deles ressalta: “Faria um jeito de ser como a minha 

gestora, pois admiro a sua atitude nas decisões de determinado fato” (F.6) 



  

  

108

Os funcionários, de uma maneira geral, percebem que a gestora interfere no trabalho 

dos mesmos sempre no sentido de orientação e um deles enfatiza que: “Interferir não é a 

palavra correta. A gestora observa e instrui no momento certo, de maneira correta” (F.2). No 

entanto, apenas um funcionário destaca o seu posicionamento sobre o trabalho de gestão, 

destacando que o trabalho da gestora poderia, ainda, ser mais estruturado: “Buscaria 

desenvolver um trabalho cada vez mais integrado, onde as ações pedagógicas tivessem um 

resultado cada vez mais eficaz” (F.5), expressando, então, que as ações desenvolvidas pela 

gestão ainda não asseguram a qualificação do processo educativo da escola.  

No entanto, observamos que, em relação ao trabalho dos funcionários, a gestora 

escolar necessitava interferir mais pontualmente sobre a limpeza da escola. A limpeza dos 

banheiros dos alunos era realizada logo após o recreio e essa ação impedia que os alunos 

pudessem utilizar os mesmos num horário em que, em geral, havia muita demanda. Alguns 

alunos eram, então, proibidos de utilizar os banheiros, bem como de beber água, pois os 

banheiros ficam no mesmo corredor dos bebedouros e que também era lavado. 

Essa ação necessitaria de um direcionamento por parte da gestora, no sentido de 

reorganizar a limpeza da escola para um horário mais apropriado, com menor ou sem 

demanda de uso por parte dos alunos. Essa orientação ou interferência facilitaria o trabalho de 

todos, pois os alunos teriam acesso aos banheiros, aos bebedouros, como também os 

funcionários poderiam executar os seus serviços sem interrupções e sem transtornos. 

Queremos dizer com isso que, apesar de diversos indícios de uma ação organizativa voltada 

aos aspectos pedagógicos, a ausência de intervenção da parte administrativa incorre em 

limites a uma melhor disposição dos recursos físicos da escola que servem aos alunos e, sem 

os quais, os alunos ficariam impedidos de assistir a aula com tranqüilidade. 

Foi notado que no corredor lateral da escola havia muitos móveis empilhados, muitos 

dos quais estavam quebrados e muitos com avarias, sendo esse local de fácil acesso para os 

alunos. O mesmo ocorria nas salas de aula, onde havia muitas bancas riscadas e numa delas 

havia partes de um mobiliário com pregos aparentes, sendo destacada a presença de muitos 

móveis nas salas, como armários em excesso, dificultando uma organização inerente a um 

espaço pedagógico de aprendizagem. 

Em relação à visão dos professores sobre as interferências da gestora nas suas práticas 

pedagógicas, apenas um professor destaca que não há este tipo de interferência, enquanto que 

os outros professores salientam a contribuição da gestão no trabalho educacional da escola. 

Três professores destacam o fato de que a gestora não interfere no seu trabalho, mas 
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afirmativamente contribui para o bom andamento do trabalho pedagógico e enumeram as 

formas de contribuição: 

 

Ela fica com os alunos se preciso chegar um pouco mais tarde. Abre espaço para 
formações nos encontros quinzenais, participa do colegiado analisando e opinando 
sobre os alunos, bem como sobre sugestões de atividades, incentiva a participação 
dos alunos em feiras de conhecimentos e participação em concursos, disponibiliza 
materiais (P.3). 
Providencia que o material de expediente chegue até a sala de aula no momento 
certo e que as situações de conflitos com alunos e mães cheguem a uma solução 
amigável (P.7). 
Colabora suprindo as necessidades no âmbito estrutural do espaço físico e 
pedagógico (P.9). 
 

  

 Teixeira (1999) aponta que o gestor escolar deve assumir uma posição estratégica de 

intervenção e faz-se necessária essa medida em qualquer organização, principalmente numa 

organização escolar em que a ação pedagógica é intencional. Nesse contexto a interferência 

da gestão na organização da escola refere-se aos atos intencionais visando a qualidade no 

processo ensino-aprendizagem, considerando que a interferência do gestor escolar não 

necessita se restringir aos aspectos administrativos da escola, mas a todo o processo 

pedagógico característico de uma organização escolar. 

No entanto, um ponto importante a ser destacado na fala da professora 3 diz respeito 

ao horário dos professores na escola, pois foi fato comum presenciar atrasos de alguns 

professores. A gestora escolar sempre facilitou a entrada dos alunos no horário de início das 

aulas e no caso de alguma professora não estar presente nesse horário, sempre ficava nas salas 

ou encaminhava algum outro funcionário para assumir esse papel. Contraditoriamente, foi 

observado que no livro de ponto da escola, alguns professores não estavam com os seus 

horários preenchidos e justamente os professores que chegaram atrasados durante a 

observação, não registravam os seus atrasos devidamente.  

Esse fato corrobora o entendimento que apesar de a gestora escolar ter realizado ações 

intencionais no dia-a-dia da escolar, foi observado que algumas questões administrativas, 

referentes ao registro de horários dos professores, não eram acompanhadas sistematicamente. 

Santos (2008) assinala que as atividades-meio (administrativo-burocráticas) não devem 

absorver todo o tempo do gestor escolar, mas devem ser organizadas para criar as melhores 

condições da realização das atividades-fim (docentes-pedagógicas) da escola. O melhor 

acompanhamento do cumprimento do horário dos professores repercute diretamente no tempo 

pedagógico das aulas e isso não é efetivamente pontuado na condução da gestão escolar.  
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Este aspecto pode ser considerado pela presença de algumas mães de alunos que se 

mostravam indignadas com atrasos de alguns professores, chegando a proferir que não 

adiantava falar com a gestora escolar sobre esse assunto, pois não tinha jeito de se resolver 

essa questão. Apesar da boa intenção, observa-se certo protecionismo da gestora em relação 

aos docentes, o que leva para segundo plano o objetivo destacado no PPP, de priorizar a 

atenção aos alunos. Assim, a boa relação que mantém com professores ocorre em detrimento 

de maior objetividade na organização escolar. 

A coordenadora pedagógica considera que, quando necessárias, todas as interferências 

da gestora no seu trabalho têm o objetivo de ajudar para que a sua atuação aconteça da melhor 

forma possível e pontua: “sempre o olhar do gestor ajuda a refletir o melhor caminho” (C.P.). 

A mesma entrevistada acredita que a sua postura profissional seria bastante 

semelhante a da gestora e enfatiza as qualidades do seu trabalho: “Busca atuar dialogando, 

escutando e participando das ações a serem realizadas e, agindo assim, envolve os atores 

numa ação coletiva” (C.P.). 

Os professores, na sua maioria, colocam em dúvida se exerceriam a gestão da mesma 

maneira que a gestora atual e destacam alguns elementos facilitadores de uma gestão, como: 

experiência, conhecimento das questões pedagógicas e modo de trabalhar de cada pessoa, 

requisitos que consideram não possuir e reconhecem: 

 

Não sei sinceramente se conseguiria ter essa flexibilidade. (P.3) 
No momento não me sinto segura pra exercer essa função. (P.8) 
 
 

As falas demonstram reconhecimento do valor do trabalho da gestora, indicando 

flexibilidade para lidar com as situações, bem como segurança. Vale destacar que a escola 

também possui um anexo, que se configura como mais uma escola, com seus rituais e práticas 

cotidianas. A gestora escolar, nesse contexto, precisa gerenciar duas escolas com a mesma 

finalidade: garantir uma educação de qualidade, sendo essa uma tarefa que requer muita 

responsabilidade e “jogo de cintura” por parte do gestor escolar. Os professores entrevistados, 

na sua maioria, destacam esse ponto como grande desafio, pois gerenciar uma escola com 

seus problemas e dificuldades já requer muito dinamismo e profissionalismo e gerenciar 

praticamente duas escolas ao mesmo tempo é motivo de muito trabalho do gestor escolar 

implicando na consciência de seu papel educacional. 

Essa visão que os professores têm da necessidade de elementos facilitadores de um 

trabalho de gestão escolar refere-se à existência de uma postura de liderança e direcionamento 
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de um trabalho coletivo inerente à função de gestão, principalmente no contexto escolar. Uma 

das habilidades de quem exerce a gestão escolar refere-se justamente a saber como ajudar a 

equipe a cooperar na implementação de ações que contribuirão na melhoria da aprendizagem 

dos alunos, sendo essa a tarefa principal do gestor escolar, o qual lida com diversas variáveis, 

tal qual colocamos neste item. 

 

6.2.3 Participação como envolvimento coletivo no processo ensino-aprendizagem. 

 

Quando indagados sobre a realização de uma gestão onde todos participem, foi 

observado que metade dos funcionários afirma que essa participação se destaca através das 

reuniões pedagógicas e outros momentos onde todos estão juntos e analisam as questões da 

escola em que a opinião de todos é levada em consideração em todos os momentos da escola. 

Destacamos a fala de um deles: “Trabalhamos dentro do espaço de cada um, formando um 

todo, sempre voltado para a melhoria dos trabalhos” (F.2)  

Os professores dizem que na escola pesquisada se efetiva, sim, uma gestão 

participativa, destacando que as decisões são tomadas coletivamente e há um respeito por 

parte da gestão em seguir essa regra. Um dos professores enfatiza que não recorda, durante o 

tempo em que trabalha na escola, do grupo ter tomado decisões coletivamente e isso não ser 

respeitado e registra esse fato:  

 
Que eu lembre, nunca aconteceu de discutirmos determinado assunto, chegarmos a 
um consenso e na hora de aplicar ser diferente daquilo que o grupo decidiu. (P.3) 

 
  

Alonso (1999) destaca que colocar o poder de decisão em níveis próximos onde 

ocorrem os problemas favorece a ampliação do desejo de participar das decisões da escola. 

Esse entendimento é destacado nas falas dos entrevistados, pois a gestora escolar ao longo 

das observações propiciou canais de participação em vários aspectos, seja na escolha de 

materiais didáticos para a escola, organização do horário das festividades escolares, pauta das 

reuniões pedagógicas, entre outras ações.  

Apenas um professor relaciona a participação aos momentos específicos das reuniões 

na escola, destacando, assim, uma situação episódica de participação, enquanto os demais 

falam da participação no contexto geral escolar, ressaltando que esta não se limita a 

momentos específicos e limitados. Esse tipo de participação que se restringe aos momentos de 

reunião, destacado por apenas um professor, seria uma participação baseada apenas na 
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“informação”, considerada por Bordenave (2007) uma participação em nível de menor grau 

de envolvimento, não garantindo a responsabilidade nos processos decisórios da escola. 

Durante o período em que realizamos as observações, constatamos que não há um 

movimento por parte do gestor escolar de comunicar simplesmente aos segmentos da escola 

as decisões tomadas, mas há sim uma preocupação em não isolar os seguimentos da escola no 

contexto da participação. Isso é reforçado com a fala de um professor: “Participamos em 

decisões, onde é dada importância às opiniões dos funcionários, pais de alunos e os próprios 

alunos” (P.4). 

Uma das professoras relaciona a participação como um processo que “precisa ser 

construído coletivamente” (P.1). Essa concepção merece um destaque, pois a presença no 

interior escolar de decisões coletivas, onde o gestor escolar não isole nenhum sujeito e traga 

para a sua prática a contribuição de todos requer um exercício constante de práticas 

democráticas, o que implica em não deixar de ter como foco o envolvimento de todos para 

com o objetivo central da escola, que implica no desenvolvimento do aluno em sua 

completude. 

Essa preocupação com o aluno, função máxima da escola, é destacada por uma 

professora que diz: “Todos que fazem a escola trabalham de maneira coletiva em prol do 

desenvolvimento integral do aluno” (P.8). Nesse sentido, a participação, conforme o 

entendimento da maioria dos professores entrevistados, deve ter uma relação direta com o 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos, na medida em que há um respeito pela opinião 

de todos e que fica claro o objetivo do trabalho escolar relacionado à realização de uma 

educação de qualidade.  

Essa preocupação, então, é destacada na fala de uma das professoras: “Todos são 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem e todos se empenham bastante” (P.7). Os relatos 

e as observações realizadas durante a pesquisa demonstram que a dinâmica de trabalho da 

gestora escolar impulsiona o envolvimento de todos da escola para o objetivo maior: 

qualificar o trabalho pedagógico da unidade escolar. Lima (2009) diz que existem vários 

critérios que classificam a participação praticada nas escolas, dentre os quais destacamos dois, 

que são relacionados levando-se em conta a realidade da escola pesquisada.  

Um desses critérios é o que diz respeito ao “envolvimento”, caracterizando, 

justamente, como os membros de uma organização se envolvem nas questões da escola. Esse 

envolvimento pode caracterizar a participação em ativa, reservada e passiva, sendo 

demonstrado que na escola pesquisada há um discurso de participação ativa, demonstrado nas 
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falas dos entrevistados, onde a maioria os docentes entrevistados destacam o elevado grau de 

participação e envolvimento nas ações da escola. Assim, os dados fornecidos pelos sujeitos 

nos permitem afirmar que o nível de participação dos professores nas decisões da escola é 

bastante relevante e um dos professores destaca que não dispensa a sua contribuição no 

desenvolvimento educacional e fala sobre o seu nível de participação: “Excelente, não abro 

mão do meu direito de contribuir na construção da qualidade” (P.9) 

A coordenadora pedagógica afirma que na escola é necessário ter um planejamento 

coletivo do trabalho pedagógico junto à gestora escolar e isso vem acontecendo no decorrer 

do trabalho. Ela afirma ainda acreditar que na escola se tem uma participação efetiva em todas 

as ações e posiciona-se em relação ao trabalho realizado com a gestora da escola e diz: 

“Sempre conversamos sobre as decisões que precisam ser tomadas” (C.P.)  

Esse cenário dos níveis de participação na escola relatado pelos professores expressa a 

importância que os mesmos vêem na contribuição que podem oferecer à escola. Essa visão se 

contrapõe à idéia que os professores seriam sujeitos responsáveis por atividades específicas de 

docência, com ausência de contribuição nas atividades organizacionais da escola. Falar em 

gestão escolar numa perspectiva democrática implica em considerar que a escola não é espaço 

em que cada um só poderá fazer o que lhe é específico. Nesse contexto uma professora relata: 

“Aqui todos tem direito a opinar e sugerir, então aproveito esses momentos para dar as 

minhas contribuições sempre que nos reunimos” (P.3). 

Uma das professoras levanta uma questão que merece ser destacada quando afirma 

que a participação dos professores e demais funcionários na escola não remonta apenas à 

concepção no âmbito interno, mas reflete no próprio papel social e político da escola na 

formação dos alunos na esfera cidadã. A referida professora destaca, assim, a visão que tem 

da participação na escola pesquisada e define esse conceito como a necessidade da: 

 

Participação de todos os seguimentos da escola nas decisões mais relevantes, bem 
como formação de uma consciência crítica de nosso alunado através de ações que 
possibilitem a formação de cidadãos e cidadãs. (P.9)  
 

Apesar de a maioria dos professores e funcionários afirmar que na escola se efetiva 

uma gestão participativa, não podemos deixar de considerar um dos funcionários que enfatiza 

que falta comunicação para que essa participação possa acontecer, destoando dos discursos 

dos outros funcionários entrevistados. Há também um dos professores que afirma que a 

participação não acontece de uma forma tão pontual, onde alguns direcionamentos acontecem 
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de uma hora para outra, caracterizando um tipo de participação denominada “passiva”, onde 

os sujeitos não participam efetivamente das decisões tomadas, apenas concordam com 

encaminhamentos tomados por outras instâncias. 

A coordenadora pedagógica destaca que há na escola uma busca constante em 

propiciar uma atmosfera de participação, favorecendo sempre mecanismos colegiados e 

enfatiza que esse é um grande lema do trabalho gerencial da escola: 

 
Considero que tentamos, pois todas as vezes buscamos ouvir e discutir pra decidir a 
melhor ação a ser realizada, junto com a comunidade escolar. Estamos nos 
aproximando de uma gestão participativa. (C.P.)  
 

Indagada sobre a importância da participação no gerenciamento da escola, a gestora 

afirmou categoricamente que não deve haver no espaço escolar uma participação passiva, em 

que apenas o gestor toma as decisões e comunica aos demais membros da escola, mas que 

para almejar um ensino de qualidade é necessário um direcionamento descentralizado na 

tomada de decisões e uma articulação dos sujeitos enquanto elementos facilitadores da 

dinâmica escolar. A gestora relaciona a participação em todas as decisões da escola com o 

oferecimento de um ensino de qualidade e afirma: “Com todos juntos dando suas opiniões e 

decidindo o andamento da escola no seu dia-a-dia, teremos um ensino de qualidade” (G.)  

Isso tudo mostra os níveis de envolvimento dos sujeitos, ora ativo, com sentido de 

participação nas decisões, ora passivo no sentido de responsabilização com a implantação 

que, por vezes, fica sobre a gestora. 

A este respeito, um segundo critério que Lima (op.cit.) destaca para analisar os níveis 

de participação, é o de que nas organizações escolares a participação corresponde à 

“orientação”, ou seja, os objetivos da escola devem estar orientados para um único caminho, 

sendo a participação convergente ou divergente. Nesse sentido, observa-se na escola que há 

uma participação convergente, onde a maioria tem como meta a qualidade do ensino, 

finalidade ímpar dos sistemas educacionais. 

Observamos que a gestora escolar está sempre participando das atividades 

pedagógicas, seja acompanhando professores e alunos ou somente os alunos em atividades 

específicas, procurando estar envolvida nos eventos da escola e isso traz para a comunidade 

uma legitimidade no seu trabalho de gestão, na medida em que se faz presente nas ações e 

estabelece uma postura de liderança. 

Numa das situações observadas, a gestora escolar consultou as salas de aula para saber 

a demanda de alunos interessados em participar do time de futebol, pois haveria um 
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campeonato entre as escolas, organizado pela Secretaria Municipal de Educação. A gestora 

vai anotando os nomes dos alunos interessados e conversando com os mesmos, chegando ao 

número desejado de alunos para participar do campeonato. É dada preferência ao turno da 

tarde, pois os alunos já são maiores. A gestora explica aos alunos que eles devem estar na 

escola no dia seguinte, a fim de irem juntamente com ela e a secretária da escola para a 

abertura oficial dos jogos. 

Esse envolvimento com as ações pedagógicas e esportivas faz com que a gestora fique 

próxima dos alunos e professores, o que não combina com o modelo de gestão burocrática, 

segundo o qual a dirigente teria como local privilegiado de trabalho a sua sala restrita. A 

dirigente quebra essa barreira, na medida em que vê a escola como um todo e não foca apenas 

aspectos administrativos e burocráticos e propicia a sua inserção nas atividades da escola 

como um todo. No entanto, interessa também observar que o levantamento de alunos para 

participarem dos jogos ocorreu na véspera da abertura, o que limita a perspectiva de realizar 

um trabalho efetivo de educação física que estimule os alunos a desenvolverem seu potencial 

desportivo, o que poderia vir a ser uma atividade de cunho propriamente pedagógico. 

Destacamos que os encaminhamentos quanto a essa organização interna da escola às vésperas 

do evento esportivo foi deflagrada pela Secretaria de Educação, a qual encaminhou as 

orientações sobre a participação dos alunos, também, próximo ao dia do evento. 

O envolvimento da gestora escolar nos aspectos organizacionais da escola delineia o 

novo perfil de gestão que se faz necessário, pois além de estar por dentro das ações 

pedagógicas da escola, embasa o seu trabalho no contato direto e constante com alunos e 

professores, imprimindo um caráter profissional necessário ao bom andamento das ações da 

escola. Esse modelo de ação do gestor, baseado nessa acessibilidade a torna disponível 

perante todos, permitindo observar que as barreiras hierárquicas não se fazem presentes, e 

remete a imagem de um profissional engajado na melhoria dos resultados educacionais. Na 

prática, é nestas ocasiões que os alunos têm mais facilidade de tratar de outras questões de 

ordem pessoal e tirar dúvidas ou apresentar críticas e sugestões a respeito do cotidiano escolar 

para a gestora. 

A gestora esclarece que a comunidade tem participado da gestão da escolar, seja na 

participação dos eventos da escola, em reuniões, plantão pedagógico, festas, atividades do 

projeto Escola Aberta, nos convites individuais feitos aos pais, seja no dia-a-dia mesmo e 

pontua:  
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Trabalhamos em conjunto, ouvindo as opiniões do grupo, dividindo as 
responsabilidades, pois trabalhando dessa forma, podemos atingir nossos objetivos e 
realizar um ensino de qualidade (G..) 
 
 

Vale salientar que nas observações realizadas foi percebido que a participação dos pais 

e comunidade em geral se dá de forma liberada, não há um trabalho em relação ao regimento 

para os pais, com direitos e deveres expressos. Foi observado que não há nenhum 

impedimento real para que os pais possam estar na escola. Chamou-nos a atenção, entretanto, 

o fato de observarmos que muitas vezes as pessoas da comunidade entravam, com trajes 

mínimos, como mini-blusas, shorts, minissaias e esse ato era considerado habitual. Em nossa 

compreensão, a escola deveria ser um ambiente educativo, em que normas de conduta seriam 

amplamente divulgadas e respeitadas por todos ali presentes, visando oferecer aos alunos 

exemplos de cidadania e “adequação social”, o que serviria para toda a vida. Mas os aspectos 

“morais” não estariam sendo privilegiados neste ambiente. 

Em uma ocasião, observamos que uma mãe de aluno aproxima-se do portão e 

conversa com o guarda municipal. A gestora observa essa cena de longe e comenta sobre a 

roupa dessa mãe (mini-blusa e short). Ela diz que esse tipo de roupa é comum nessa 

comunidade e diz que costuma ficar de olho nos alunos, já que eles não receberam farda 

ainda. Perguntamos se houve alguma ação impeditiva dos pais virem à escola com 

determinada roupa. O que foi destacado pela gestora, com certo ar de insatisfação, é que 

sempre pede para os pais observarem como se vestem, mas, que esse vestuário é comum na 

comunidade. 

Um outro aspecto da conduta diz respeito a que as pessoas da comunidade costumam 

chegar ao portão de entrada e pedir para chamar algum aluno, não encontrando empecilhos 

para essa ação. É observado que uma irmã de um aluno chega e pede para chamar o seu 

irmão. O guarda municipal vai até a sala do aluno chamá-lo. O aluno fica no lado de dentro da 

escola e a sua irmã fica do outro lado do portão conversando. Foi observado, também, que as 

pessoas da comunidade entravam na escola, seja para utilizar o telefone público, querer falar 

com algum aluno ou professor ou levar lanche para os alunos. Nesse contexto, não havia por 

parte da gestão da escola um direcionamento quanto às normas da escola, especificando os 

trajes das pessoas, comportamentos e horários específicos de entrada na escola, levando-se em 

conta, também, o desrespeito pelo espaço do professor e do aluno. Neste sentido, a ausência 

de regras limita o processo de trabalho pedagógico, sem ser tomado como objeto de 

intervenção. 
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Queremos dizer que estes aspectos relacionados às normas de conduta da comunidade 

na escola podem ser facilmente confundidos com formas de participação, uma vez que a 

comunidade se sente à vontade para circular por um espaço que é público. A gestora e a 

equipe escolar, no entanto, não conseguem discernir como o ambiente escolar pode e deve ser 

comunitário, com algumas restrições que se fazem necessárias, enquanto projeto pedagógico 

mais amplo. 

A forma e os mecanismos de comunicação adotados pela escola também expressam a 

sua visão acerca da participação de todos. Assim, o que foi observado em relação à 

comunicação existente entre a escola e as famílias foi a presença de bilhetes, telefonemas às 

famílias em caso de alunos doentes, conversas no portão de entrada da escola, não sendo 

percebidos momentos específicos de conversas com a família e comunidade em geral sobre o 

nível de participação deles no interior escolar, principalmente se consideramos que esses 

direcionamentos denotam relações interpessoais individualizadas e esparsas, não 

propriamente relações consideradas institucionais.  

Os murais da escola não funcionam como elemento de comunicação entre a escola e a 

comunidade. Foi observado que apesar dos murais localizados bem na entrada da escola, eles 

eram subutilizados com informações desatualizadas ou mal organizados, deixando de ser 

utilizados como um meio de divulgação das ações da escola e conseqüentemente de 

disseminação das atividades pedagógicas ou mesmo normativas. 

É importante destacar que o gestor escolar, dentre outros papéis, deve promover um 

ambiente propício à participação no âmbito dos alunos, professores e pais (comunidade). Esse 

nível de participação permitirá o envolvimento dessas esferas no processo do trabalho 

educativo, com foco na qualidade das ações pedagógicas. 

Há por parte da gestora uma concepção que deve existir uma relação direta entre um 

trabalho de liderança participativa e as relações democráticas da escola, influenciando o 

desempenho educacional. A gestora destaca que na escola em que gerencia há uma 

horizontalidade entre o dirigente e os dirigidos e que se preocupa em desenvolver um 

ambiente flexível, não personificando as ações na figura do gestor, sendo a participação um 

elemento importante no gerenciamento, onde todos possam decidir coletivamente o 

andamento da escola no seu dia-a-dia. 

A nosso ver, no entanto, apesar da efetiva abertura à participação, ainda restam alguns 

aspectos que denotam confusão ou falta de clareza quanto aos níveis e critérios de 

participação na escola observada. 
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6.2.4 A liderança impulsiona os mecanismos colegiados de decisão da escola. 

 

A gestora entrevistada concebe que o líder em educação “deve saber como nortear a 

caminhada da escola” (G.). Essa caminhada, no dizer da gestora entrevistada, refere-se ao 

desenvolvimento de ações norteadoras de ampliação de espaços de poderes na escola visando 

a uma educação de qualidade. Ela diz que a liderança pode ser desenvolvida no interior 

escolar a partir de um trabalho de articulação entre o ambiente interno e externo, e expressa 

como seria o desenvolvimento dessa liderança: 

 

Através de uma direção presente na escola, promovendo um ambiente escolar 
organizado, favorecendo um trabalho coletivo e facilitando a interação com as 
famílias. (G.) 
 

 
A questão da liderança poderia estar atrelada à escolha de algum membro 

representativo da própria comunidade, mas, apesar de a gestora em análise não ter sido eleita 

entre os seus pares, ela acredita que a sua forma de ingresso através de indicação restrita da 

Secretaria Municipal de Educação não influencia a sua tomada de atitudes relacionadas à sua 

postura diante do processo educativo. A mesma compreende que desenvolve na escola uma 

liderança que impulsiona os mecanismos colegiados de decisão, considerando que a sua 

gestão é uma ação coletiva, sendo capaz de estabelecer prioridades de acordo com a realidade 

da escola e de assegurar a implementação das decisões tomadas em conjunto com todos os 

segmentos. 

Percebe-se em sua fala que o desenvolvimento de uma postura de liderança na escola é 

um processo de aprendizado constante, em virtude dos obstáculos encontrados ao longo do 

trabalho de gestão. Relaciona, assim, algumas características que um líder escolar deve ter e 

que são definidas no próprio espaço vivenciado na escola:  

 

Bom envolvimento com todos os segmentos da escola, saber dialogar, encaminhar 
bem as atividades diárias, realizar trabalhos com clareza e transparência, ter um 
espírito cordial e humano, ter segurança no que faz, valorizar e respeitar a todos.(G.) 

 
 

A presença de uma liderança na escola, também, repercute positivamente na análise 

que a coordenadora pedagógica faz do papel da gestora. Ela pontua que a mesma pode ser 

comparada a um líder com a seguinte afirmação:  

 
Um líder é aquele que busca atuar de forma a atender os interesses coletivos, 
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mediando conflitos e está atento ao sucesso do grupo. Eu percebo que a gestora 
desta escola tem certas atitudes. Ela tem uma boa liderança. (C.P.)  

 

A noção de “boa” liderança é relativa. Alguns autores (LIBÂNEO, 2006; LUCK, 

2002; NÓVOA, 2002) ressaltam algumas características que podem levar a escola a obter 

sucesso e uma dessas características relaciona a capacidade de liderança do gestor escolar. 

Nesse sentido, a presença de um gestor escolar, realmente líder de todo o processo 

organizacional da escola, contribui diferencialmente na condução da escola. 

 Quando indagados se o gestor da escola pode ser visto como um líder, os professores 

entrevistados afirmaram positivamente que o gestor possui, sim, características condizentes 

com um sujeito líder de um processo. Enumeram várias razões para essa comparação, 

destacando que o gestor tem “influência positiva” (P.1) nas ações da escola, tem “ótima 

aceitação na comunidade” (P.2) e que “eleva a auto-estima dos funcionários” (P.9).  

Vale destacar que alguns professores ressaltam que a figura de um líder na escola tem 

relação com o seu objetivo central: a qualidade da aprendizagem dos alunos. Esse 

entendimento que a “finalidade da escola não pode ser prejudicada” (P.4) e que a relação entre 

a administração no sentido geral e o pedagógico precisa ser mantida, reforçam o entendimento 

de que na escola pesquisada o gestor coaduna com a postura de um líder. É dado destaque à 

fala de uma das professoras ao afirmar que o gestor é um bom líder quando: 

 
Diante do objetivo principal da escola, que é a formação integral do aluno, a gestora 
busca lidar com os obstáculos de forma democrática, respeitando as diferenças 
existentes na comunidade escolar (p. 8) 
 

Os funcionários da escola também afirmam categoricamente que a gestora escolar 

pode ser comparada a um líder. Eles têm uma visão que o gestor escolar resolve todos os 

problemas que aparecem e que se preocupa com o coletivo da escola. Destaca-se a colocação 

de um dos funcionários quando diz que a gestora é líder porque “fortalece o grupo e consegue 

atingir metas através de ações coletivas” (F.5). Na análise das falas, até então, pode-se 

perceber três condições assinaladas por Chester Barnard (apud BASTOS, 2004), no que se 

refere aos aspectos organizacionais, os quais refletem na presença da liderança no interior 

escolar: a existência na escola de canais de comunicação entre as pessoas, também o desejo 

das pessoas contribuírem com o atendimento qualitativo da aprendizagem dos alunos e 

finalmente o foco do trabalho de todos nos resultados escolares, ou seja, com uma meta 

definida.  
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Para maior efetividade, então, da liderança escolar é fundamental que vários fatores 

organizacionais estejam presentes no trabalho da gestora, pois tanto a presença do diálogo, 

troca de experiências e idéias, quanto o acompanhamento das ações realizadas denotam o 

compromisso e postura de um líder educativo. 

Outro funcionário cita que a gestora não se posiciona na sua prática como um “chefe 

carrasco, mas como um líder”, identificando, assim, diferentes posturas de gestão que 

poderiam ser baseadas ora no autoritarismo, ora na liderança democrática de um processo de 

trabalho, o que repercute nas teorias existentes sobre os tipos de lideranças. A liderança 

democrática pressupõe o envolvimento de todos os membros da equipe gestora na melhoria 

da qualidade da educação oferecida, avaliando continuamente a qualidade do trabalho 

educativo e impulsionando mudanças, estabelecendo novas estratégias para alcançar os 

objetivos traçados. 

A fala de um funcionário destaca-se das demais, pois afirma que a gestora, no trabalho 

específico de liderança escolar, já tem essa especificidade como um dom natural, ou seja, não 

sendo necessário desenvolver características intrínsecas a essa postura. Assim, é pontuado que 

a gestora em análise “parece que nasceu com o dom de ser gestora” (F.6). Essa colocação nos 

remete à idéia de que ser líder de um processo é algo natural que algumas pessoas já têm de 

forma inata.  

Esta concepção nos leva a considerar que para ser desenvolvida uma postura de 

liderança, é preciso levar em conta as diversas concepções referentes ao estilo de trabalho e 

posicionamentos relativos ao gerenciamento de pessoas, inclusive à idéia de dom. No entanto, 

esta discussão sobre dom ou carisma de um líder remonta a concepção que a Igreja Católica 

adotou para destacar os mais “sábios e talentosos” de uma determinada época (CONGER, 

1991) situando-nos nos aspectos relativos às relações de poder e autoridade. 

Numa perspectiva democratizante de gestão escolar, onde existe a descentralização de 

tomada de decisões, é necessário considerar que não será somente o gestor escolar o único 

líder do processo educativo. Neste sentido, considera-se cada vez mais que cada sujeito da 

escola seja um líder de seu processo educativo, objetivando a especificidade do ensino-

aprendizagem de qualidade. Esse entendimento é corroborado por Spector (2006), o qual 

destaca que quando se atribui o papel do líder a uma única pessoa caracteriza-se a existência 

de uma liderança formal, desconsiderando a presença de outras lideranças no processo 

educacional. 

Esta relação da atual gestão com uma imagem positiva de liderança não foi unânime. 
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Observamos que a gestora escolar era considerada por alguns professores uma líder de 

sanções e estabelecimento de regras e comando para os alunos. Em alguns recreios foi notado 

que alguns professores dirigiam-se à sala da direção da escola e deixavam alguns alunos sem 

recreio, como se aquele espaço fosse considerado um espaço de autoridade perante os alunos. 

Assim, ao invés do recreio, o gestor conversava com os mesmos identificando as razões para 

estarem ali. Esse tipo de ação do gestor escolar, nesse momento específico, era baseado na 

autoridade do mesmo perante os alunos e, nessa configuração, o papel do professor como 

líder perante os alunos era deixado de lado, pois no ambiente escolar existem várias lideranças 

presentes, sendo necessário que cada uma das lideranças exerça o seu papel no contexto 

legítimo de sua atuação.  

Numa das situações observadas, ouviu-se uma professora falando para um aluno: “...se 

eu não agüentar o seu comportamento, vou levar você para ficar com a dirigente”. Essa 

situação por um lado reforça a idéia que o gestor está na escola para 

disciplinar/supervisionar/controlar o comportamento dos alunos, e, por outro, de apoiar o 

professor em situações de conflito. Deste modo, nas situações em que os alunos eram 

encaminhados à gestora escolar, foi observado que a gestora a partir da conversa que tinha 

com o aluno sobre o ocorrido encaminhava-o de volta para a sala de aula, a fim de conversar 

com a professora sobre o fato ocorrido.  

No entanto, considerar que a liderança necessária num trabalho de gestão escolar 

esteja baseada numa relação de poder, de autoritarismo, coerção e medo, não é o ideal numa 

gestão escolar participativa, pois o exercício da liderança implica na mobilização das pessoas 

a partir de uma influência estimuladora e conscientizadora. Assim, compreender este dilema 

nos remete a Santos (2008), para quem os líderes têm características determinantes, como a 

credibilidade, convicção, caráter, cuidado, coragem, compostura e competência, o que 

repercute no trabalho de liderança desenvolvido no interior escolar. 

Devemos, então, levar em consideração que a liderança implica uma relação de 

influência sobre as pessoas e, no contexto educacional, torna-se necessário ser disseminada 

por aqueles que, ao lado do gestor escolar, contribuem no processo de gestão. Para o gestor 

escolar, a coordenadora pedagógica também exerce liderança, na medida em que o seu 

trabalho contribui na efetividade da função maior da escola: o ensino-aprendizagem com 

qualidade. 

É necessário destacar que a implantação da função de coordenação pedagógica nas 

escolas municipais de Camaragibe ocorreu há apenas três anos, dentre os nove anos que a 
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atual gestora atua nesta escola, o que implica em considerar que a figura do coordenador 

pedagógico é recente na dinâmica escolar da rede analisada. Até então, somente a gestora 

escolar coordenava o processo de gestão, envolvendo os aspectos administrativos e 

pedagógicos da escola. Há de se convir que, após nove anos, as referências sobre a liderança 

da pessoa da gestora tornaram-se fortes e significativas. 

Foi necessário, então, haver uma abertura e aceitação desse novo elemento no interior 

das escolas, sendo observado na dinâmica interna da escola pesquisada que os trabalhos tanto 

da gestora quanto da coordenadora se alinham e se projetam para um posicionamento único 

nas diretrizes tomadas. Salientamos que a existência anteriormente de um trabalho de gestão 

numa perspectiva democrática, como demonstrado a partir da análise acima, muito favoreceu 

e flexibilizou a “abertura” de espaço para a coordenadora pedagógica.  

A gestora escolar diz que a organização do trabalho entre ela e a coordenadora se dá 

através da comunicação direta entre ambas “procurando entrar em consenso sempre que 

necessário através do diálogo” (G). Essa opção em estabelecer uma linha de trabalho conjunta 

entre a gestão e a coordenação pedagógica na visão da gestora influencia na qualidade do 

trabalho pedagógico da escola. Segundo a gestora escolar, a interação entre esses dois pólos 

do trabalho do gestor precisa ser enfatizada diariamente: o administrativo precisa compartilhar 

do pedagógico e vice-versa e o trabalho com a coordenação pedagógica vem justamente dar 

as bases para esse entendimento. 

É percebido que a relação entre a gestora e a coordenadora pedagógica baseia-se numa 

relação de interação, o que pode ser assumido pela definição que a coordenadora pedagógica 

dá a essa questão: “É uma relação dialogada, com respeito e com olhar comum” (C.P.). 

Apesar da alegada boa interseção no trabalho pedagógico da escola, a coordenadora 

pedagógica relatou que existe uma dificuldade muito grande em relação à inadequação do 

espaço físico à real ação pedagógica das mesmas, pois o espaço disponível é o mesmo 

utilizado para a secretaria da escola. Portanto, é num espaço de 15,14m² que se realizam as 

atividades de secretaria, administração e coordenação pedagógica, o que inclui, além das duas 

já mencionadas, uma secretária e uma estagiária, além de armários, birôs, material áudio-

visual, livros, caixas, enfim de materiais inerentes a uma secretaria escolar.  

Mas, a coordenadora pedagógica deixa explícito que, mesmo não tendo condições 

estruturais ideais para o seu trabalho, não abre mão da articulação com o trabalho da gestora 

escolar. Essa articulação revela um dado de extrema importância, pois o gerenciamento da 

ação pedagógica é realizado conjuntamente, caracterizando um direcionamento único nas 
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decisões pedagógicas, o que se reflete na escola, na condução do trabalho do professor. A 

gestora escolar ressalta que a coordenadora pedagógica tem um papel ativo no seu plano de 

trabalho e na mesma medida a coordenadora pedagógica ressalta que o gestor escolar: 

“sempre busca estar presente em todas as ações pedagógicas, dialogando com a coordenação 

pedagógica” (C.P.). 

A gestora ressalta que procura estabelecer com a coordenadora pedagógica uma 

atividade conjunta de ações combinadas e ressalta como se dá essa parceria: “Com 

orientações pedagógicas, organizando os projetos e ajudando a executá-los, promovendo 

reuniões pra socializar experiências” (G). Segundo Costa (2000), no âmbito escolar é 

imprescindível existir uma liderança educativa e pedagógica e nas falas da gestora e 

coordenadora pedagógica fica destacado que há um trabalho de liderança pedagógica da 

gestora em comunhão com o trabalho da coordenadora. Esse entendimento é corroborado por 

Luck (2002) ao afirmar que as escolas na atualidade precisam de líderes capazes de várias 

ações, entre as quais se destaca a capacidade de trabalhar junto com professores e colegas de 

trabalho. 

O trabalho de articulação entre a equipe é percebido no dia-a-dia da escola. Em um 

dos momentos antecedentes a uma reunião quinzenal com os professores, cuja temática seria a 

escolha dos livros didáticos a serem utilizados na rede municipal, observamos que a gestora já 

tinha combinado com a coordenadora pedagógica a pauta da reunião que iria acontecer: a 

realização do colegiado de avaliação e a comemoração das festas juninas. Esses pontos de 

pauta foram escolhidos pela gestora e coordenadora pedagógica por se tratarem de dois 

momentos específicos que a escola iria vivenciar, os quais já constavam no calendário da 

escola.  

Nesse dia, especificamente, foi observado que houve uma preparação para a realização 

dessa reunião, além da discussão prévia da pauta da reunião entre a gestora e a coordenadora 

pedagógica. No momento de início da reunião, a gestora chama a coordenadora para 

começarem a reunião. As professoras vão entrando na sala onde vai ser realizada a reunião e é 

visível que essa sala já tinha sido organizada para receber as professoras. As cadeiras estavam 

em círculos, tinha café, biscoitos e bolachas, como também, os livros que seriam analisados 

estavam empilhados em mesas, denotando cuidado com o trabalho coletivo. 

Estavam presentes 12 professores, somando as professoras da escola e do anexo. A 

coordenadora inicia a reunião falando da importância desse momento. A gestora fica ao lado 

da coordenadora e é interessante pontuar que a coordenadora, quando se dirige ao grupo de 
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professores para explicar a pauta e a proposta de trabalho para essa reunião, utiliza o termo 

“nós pensamos” (relacionando a ela e a gestora), deixando claro para o grupo que o 

planejamento da reunião é uma ação conjunta. 

A coordenadora pedagógica, no entanto, enfatiza que para “fortalecer o processo 

democrático é importante existir outras lideranças como o conselho escolar, mas o mesmo 

ainda não existe” (C.P.). Pode-se considerar que a não constituição dos conselhos escolares, 

os quais poderiam ser espaços específicos de deliberações, constituem-se como limites na 

implantação de uma cultura democrática e, conseqüentemente, de espaço de desenvolvimento 

de outras fontes de liderança da escola.  

Vale pontuar que a liderança não é algo inato ao ser humano, mas que reflete um 

exercício de influência perante os outros, através de competências específicas, as quais podem 

ser trabalhadas e estimuladas. Segundo Lück (2008), a liderança pode se desdobrar em “co-

liderança”, no sentido de que o gestor escolar possa compartilhar “com outros profissionais e 

até mesmo com os alunos, o espaço de tomada de decisões e de oportunidades de 

interinfluência recíproca de todos os membros da comunidade escolar” (p. 20). 

É importante ressaltar que os líderes bem sucedidos, de acordo com Gardner (2002) 

empregam três tipos de inteligência (a lingüística, a existencial e a pessoal). A inteligência 

pessoal, como a capacidade dos líderes em se relacionar com os outros, compartilhando 

poder, descentralizando as decisões e mantendo um nível de comunicação satisfatório, é 

fundamental.  

O autor destaca que as inteligências pessoais correspondem à capacidade de conhecer-

se e de conhecer outros, sendo uma parte inalienável da condição humana. Ressaltamos, que o 

desenvolvimento das inteligências pessoais na categoria dos gestores escolares constitui um 

ponto de partida de um longo processo de mudança pessoal em termos de atitudes e 

comportamentos gerenciais. Levamos em conta que os gestores escolares convivem e 

trabalham com pessoas, isto é, reagem às outras pessoas com as quais entram em contato, 

comunicando-se, desenvolvendo afetos, entrando em conflitos, enfim, constituindo o processo 

de interação humana. 

A este respeito, observamos que a gestora escolar proporciona um relacionamento 

interpessoal harmonioso e prazeroso, permitindo o trabalho cooperativo, em equipe, com 

integração de esforços, conjugando as energias, conhecimentos e experiências para um 

resultado coletivo que se refere à aprendizagem dos alunos. 
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Considerando a idéia da inteligência pessoal como a inteligência voltada para a 

coletividade, do reconhecimento do outro, da empatia e da comunicação, podemos considerar 

que a liderança e a participação eficaz em grupo dependem da competência interpessoal do 

líder e dos membros, pois as inteligências pessoais tendem a aumentar a segurança e a 

confiança entre as pessoas 

Ao ser questionado a respeito de outras lideranças na escola, a maior parte dos 

professores afirma que não existe outra liderança na escola sem ser a gestora escolar, o que 

nos leva a compreender que há uma identificação direta com a figura do gestor escolar, sendo, 

então, esta figura ainda muito central no comando da escola. Apenas dois professores citam a 

coordenadora pedagógica como outro elemento de liderança escolar e com destaque apenas 

um professor considera que no espaço escolar todos têm um papel de líder e afirma: “O 

professor é o líder da sua sala de aula, a cozinheira é a líder na cozinha, cada seguimento tem 

um líder” (P.3).  

Dos funcionários da escola entrevistados, apenas um faz referência à existência dos 

representantes comunitários, que podem ser considerados líderes na escola, enquanto os 

outros funcionários afirmam que não há outros líderes, considerando apenas o gestor escolar 

com esse atributo específico. 

Diante das concepções apresentadas pelos funcionários e professores, pode-se destacar 

que os mesmos concebem a figura do gestor escolar como um grande líder na escola. Desta 

forma, entendemos ser sua posição de destaque no comando das ações centrais da escola, não 

se identificando com relações autoritárias, mas como direcionador de tomadas de decisão 

coletivas.  

Botler (2004) destaca que a “liderança é diferente de gestão, que autoridade é diferente 

de liderança e, ainda, que liderança não se situa exclusivamente nas posições elevadas da 

organização” (p. 55). Assim, a percepção que os segmentos têm a respeito do gestor escolar é 

que o mesmo exerce uma liderança democrática, não sendo citada a questão de uma liderança 

pautada apenas nas questões burocráticas e/ou autoritária. No entanto, não é observado que 

haja na escola diversas lideranças, dando destaque que a própria coordenadora pedagógica 

não é vista uniformemente entre os funcionários e professores como outra liderança na escola.  

 

 6.2.5 Autonomia: projeto próprio da escola 

  

A discussão sobre a autonomia faz parte indissociável do novo paradigma de gestão 
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escolar, mesmo considerando que a autonomia da escola, seja pedagógica, financeira ou 

administrativa, está atrelada, na prática, a um projeto maior de definições dos sistemas 

educacionais. No entanto, o processo de autonomia no interior escolar é definitivamente um 

indicador, um princípio do processo de gestão escolar democrática. 

Nesse contexto, quando indagada se a escola que gerenciava é uma escola autônoma, a 

gestora entrevistada diz:  

 Em parte, pois ainda recebemos da Secretaria de Educação atividades pedagógicas 
para serem desenvolvidas na escola. Até acho bom, mas a escola precisa muitas 
vezes desenvolver seus projetos próprios. (G) 

 

A gestão da escola nesse viés consiste justamente na articulação que deve existir no 

planejamento das suas atividades internas de acordo com as necessidades e características de 

cada escola, não deixando de lado as orientações maiores do sistema educacional, já que a 

autonomia da escola pública é sempre relativa, no sentido de que ela não é um organismo 

isolado, mas integra um sistema. Consideramos, ainda, que há uma tendência dos sistemas de 

ensino de transferirem competências do centro para as unidades, mas sem perder o controle do 

sistema como um todo (ALONSO, 1999). 

A vivência da autonomia pode ser bem observada durante a preparação e realização do 

2º Plantão Pedagógico na escola. Nesse dia, especificamente, os alunos saem mais cedo e os 

professores ficam atendendo os pais/responsáveis informando os resultados do processo 

ensino-aprendizagem da turma. Essa é uma ação planejada e coordenada pela própria escola. 

Vale frisar que essa data não consta do calendário da rede municipal, mas é percebido que a 

escola não abre mão desse espaço de socialização com os pais/responsáveis, caracterizando 

como um espaço de interação família-escola, a fim de estabelecer a cultura de 

acompanhamento pedagógico dos alunos. 

Os pais são avisados dessa ação através de bilhetes preparados pelas professoras, onde 

é dada a opção para que as mesmas se organizem individualmente na forma de chamada aos 

pais. A gestora escolar oferece algumas orientações aos professores na realização dessa ação, 

esclarecendo que esse é o momento de receberem os pais de uma forma dinâmica e é uma 

oportunidade para falarem como é o trabalho da escola, como a turma está se desenvolvendo 

no tocante ao ensino-aprendizagem. Espera-se que com essa ação a família do aluno 

compreenda a dinâmica escolar, as metas que devem ser alcançadas e que a escola cumpra a 

sua finalidade maior: a oferta de uma educação de qualidade. A gestora escolar, no entanto, 
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acentua que ainda sente que alguns professores resistem a compreender a importância desse 

momento, apesar de perceber que grande parte do grupo já assimilou a idéia.  

Para a operacionalização do Plantão Pedagógico, foi observado que existe toda uma 

rotina administrativa que acompanha o pedagógico, pois os pais são orientados que, ao 

chegarem à escola, deverão dirigir-se à secretaria a fim de assinar um livro de presença. Após 

esse procedimento, os mesmos dirigem-se à sala de aula do aluno para conversar com a 

professora. Ao chegar à sala de aula, os pais recebem um boletim do seu filho, constando os 

dados de avaliação do processo ensino-aprendizagem. Destacamos nesse momento que alguns 

procedimentos burocráticos foram exigidos para a efetivação desse momento, configurando-

se como apoio à ação pedagógica realizada, compreendidas como atos organizativos, a fim de 

operacionalizar e implementar essa autonomia. Nestes termos, compreendemos que a escola 

contrapõe-se à concepção de organização com cunho estritamente burocrático que, segundo 

Paro (2003), seria provenientes concepção da administração empresarial capitalista. 

Vale destacar que na rede municipal de Camaragibe, são utilizadas notas para a 

verificação dos resultados escolares. Os pais assinam o boletim e a professora conversa e 

orienta as medidas necessárias para que todos consigam um bom desempenho. É importante 

destacar que esse boletim foi criado coletivamente pelo grupo de professores nas reuniões 

quinzenais, inclusive foram acrescentados pontos observados no que diz respeito a aspectos 

emocionais dos alunos. Nesse aspecto, existe no boletim elaborado pelos professores da 

escola um espaço para que seja assinalado se o aluno tem, por exemplo, “atenção e 

concentração; distrai-se facilmente; relaciona-se bem com o professor e colegas; não espera a 

sua vez de falar... Nesse caso não são notas, o professor marca um X nesses espaços caso o 

aluno desenvolva esses pontos e, no momento desses encontros, além de entregar o boletim 

aos pais, os professores conversam individualmente sobre os pontos marcados. 

Não podemos deixar de considerar que o sistema público de educação como um todo 

deve ser o responsável pela organização e manutenção do processo de ensino-aprendizagem, 

mas é no interior escolar que decisões podem ser tomadas com objetivos únicos e, nessa 

perspectiva, a coordenadora pedagógica pontua que “na medida do possível” considera que a 

escola em que trabalha pode ser considerada uma escola autônoma, já que planeja e realiza 

projetos que visam proporcionar um ensino de qualidade.  

Atrelando a relação entre uma escola autônoma e um ensino de qualidade, a gestora 

define os elementos constituintes de uma escola de qualidade: “Quando se tem a maior 

participação de todos e o envolvimento das pessoas por um fim em comum: a aprendizagem 
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dos alunos” (G.) Assim, ela enfatiza que “em parte” faz uma relação entre a qualidade da 

escola e a existência de uma maior autonomia, no sentido de entender que, como líder de um 

processo educativo, procura espaços na escola em que planeja conjuntamente com os 

professores e coordenação pedagógica ações que efetivem uma educação de qualidade. A este 

respeito, Botler (2007) destaca que a política educacional presume a autonomia escolar, 

confirmando a importância da realização e condução das ações para o interior das escolas e 

com isso espera-se que sejam promovidos espaços de decisão coletiva e práticas de grupo nas 

escolas. 

A escola pesquisada, então, tem autonomia para definir seu planejamento, sua 

organização e diretrizes internas, mas precisa se adequar às diretrizes dos níveis superiores de 

gestão dos sistemas de ensino, já que de acordo com Hidalgo (2003), a discussão sobre 

autonomia recebe influências externas ao longo da história.  

Vale destacar que historicamente o processo de burocratização dos sistemas de ensino 

ocorrido ao longo do tempo favoreceu o entendimento da escola como apenas um elemento 

do cenário educacional (TEIXEIRA, 1999), considerando que todas as decisões eram tomadas 

fora da escola. No entanto, hoje não se concebe a escola como apenas uma unidade executora 

escolar, mas sim autora de tomada de decisões internas. 

Levando-se em conta, então, que as escolas institucionalmente dotadas de autonomia 

possam se organizar internamente, vale destacar que na escola pesquisada uma decisão 

coletiva é tomada no tocante aos alunos que são destaques negativamente pelo 

comportamento na sala de aula e conseqüentemente na escola. Nesse caso, os mesmos são 

orientados a entrar na escola somente com os responsáveis e, quando a situação torna-se 

grave, o Conselho Tutelar é acionado. Em várias situações observadas na escola, pôde-se 

perceber que alguns alunos só entravam na escola com o responsável ao lado, pois essa era 

uma maneira que a gestora encontrava de dividir com a família a discussão sobre o 

comportamento de determinado aluno.  

No entanto, numa dessas situações em que o aluno tinha sido avisado antecipadamente 

que só poderia assistir aula se estivesse acompanhado do responsável, foi observado que esse 

mesmo aluno tinha vindo sozinho para a escola, não podendo ficar na mesma. Nesse contexto, 

a presença do aluno na escola e a situação posterior de não poder ficar, pode ser analisada a 

partir das conseqüências desse ato para a escola, pois o aluno naquele determinado horário 

tinha como responsável a escola e o fato de não ter vindo com os responsáveis foi o 

impeditivo do mesmo não poder assistir as aulas. 
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Nesse contexto, a “autonomia” defendida pela gestora nessa questão esbarra em 

preceitos relacionados aos direitos dos alunos em permanecer na escola, conforme rege o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e a LDB e assim vale considerar que ações específicas 

da escola, as quais necessitam serem analisadas em todos os aspectos, não podem ser 

confundidas com a autonomia nas decisões visando uma educação de qualidade. O conflito 

inerente à autonomização da escola a coloca, freqüentemente, em situações de oposição e 

risco, desafiando a organização escolar. O impedimento de entrada do aluno foi mantido como 

respeito à norma interna, em contraposição à regra maior, do Direito e Dever à escolarização. 

No entanto, não pudemos verificar se a gestora averiguou exatamente a justificativa dada pelo 

aluno em relação à ausência do acompanhamento dos pais à escola.  

Nessa situação, a tomada de decisão da gestora escolar, em conformidade com a 

professora do aluno, trás um dilema notável no contexto interno da escola e esbarra na busca 

da autonomia da escola. Por um lado, encontra-se a escola como propulsora de normas e 

encaminhamentos quanto à disciplina e a organização interna e por outro lado, a existência de 

situações reais que acabam evidenciando um paradoxo no tocante a autonomia escolar. 

A autonomia defendida pela gestora apóia-se na idéia de que, no interior da escola, as 

decisões sobre a orientação e o planejamento do trabalho interno fortalecem o processo de 

democratização do processo pedagógico, objetivando resultados educacionais significativos, 

sendo, então, a autonomia construída com o outro, com o coletivo. Denota-se, assim, uma 

relação direta entre autonomia e participação. Essa visão é reforçada por Sales (2004), no que 

concerne a importância da delegação da autonomia para a escola, objetivando que cada 

unidade escolar possa construir seu projeto pedagógico. 

 

6.2.6 Aprendizagem: intervenção do gestor escolar nas ações pedagógicas 

 

Pensar num trabalho de gestão escolar diz respeito, também, a pensar numa escola 

com clima organizacional focalizado na própria intencionalidade educativa. Portanto, 

procuramos verificar na escola pesquisada a concepção de aprendizagem inerente ao trabalho 

do gestor escolar e aos outros sujeitos do universo escolar. 

A coordenadora pedagógica ressalta que gerenciar uma escola não diz respeito a 

pensar somente administrativamente, ou seja, não basta apenas o gestor se preocupar com 

questões administrativas, mas o aspecto administrativo deve estar a serviço do pedagógico: 
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As questões administrativas demandam do gestor tempo, preocupação e muita 
dedicação, pois são estes meios para que as questões pedagógicas aconteçam com 
qualidade. (C.P.) 

 

 Sanbauer (1995) destaca que é preciso que a escola não tenha uma gestão escolar 

baseada no autoritarismo e práticas estritamente burocráticas, sendo o foco da gestão a 

melhoria dos processos gerenciais e a efetiva eliminação de procedimentos burocráticos 

estanques, prevalecendo a busca pela qualidade nas aprendizagens dos alunos expressas nos 

resultados educacionais. 

Esse posicionamento é compactuado pelos funcionários, que dizem na sua maioria, 

que a preocupação do gestor é com o pedagógico da escola. Um deles destaca: 

 

O foco da escola é a formação dos sujeitos críticos, que só será possível através da 
educação. Sendo assim, é necessário que o gestor tenha uma visão voltada para o 
pedagógico também. (F.5) 

 

Os professores mantêm o mesmo discurso quanto a essa questão e todos são unânimes 

em afirmar que as questões pedagógicas devem ser o centro de atenção do trabalho do gestor 

e destacam as suas concepções sobre esse ponto: 

  

Com o papel que a escola se presta, que é de formar cidadãos conscientes e 
operantes, não se consegue isso apenas resolvendo as questões administrativas da 
escola. (P.4) 
O gestor deve ter uma visão global e participar, bem como intervir em todas as ações 
pedagógicas que possibilitem um resultado significativo para seus assistidos em 
busca da inserção social dos mesmos. (P.9)  
 
 

Como outras instituições de uma maneira geral, a instituição escolar requer o 

planejamento de ações organizacionais em que as experiências de aprendizagem sejam 

recorrentes e factíveis. A postura do gestor escolar e a sua forma de atuação no contexto 

interno da escola, principalmente no aspecto cognitivo dos alunos, diz muito sobre a 

concepção que o mesmo tem do seu papel articulador do processo pedagógico.  

Nesse sentido, Mezomo (1994) destaca uma série de condições necessárias para que a 

gestão escolar tenha como resultado a qualidade nas aprendizagens, relacionando dentre essas 

condições, a importância de a escola ter uma identidade definida, baseada na ética, como 

também conhecer os seus “clientes” e as necessidades dos mesmos, sendo criada “uma 

estrutura adequada” para execução das atividades previstas, bem como o comprometimento 
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“em obter os resultados“, sendo os mesmos avaliados permanentemente. 

 A este respeito, observamos que a escola pesquisada caracteriza-se por apresentar 

algumas condições propostas por Mezomo (1994), principalmente observando-se o 

comprometimento da gestora em obter os melhores resultados escolares, articulando o seu 

trabalho com as demais dimensões da escola. Nesse contexto, a gestora escolar entrevistada 

acredita que a sua forma de gestão interfere na aprendizagem dos alunos e enumera um 

princípio no que concerne a isso: ”procuro estar atento a tudo que se refere ao pedagógico, 

financeiro e administrativo e estou sempre presente na escola” (G.)  

Essa visão do todo da escola e nas especificidades da sua atuação revela que o gestor 

tem como eixo norteador a concepção de gestão escolar alicerçada não somente nas questões 

burocráticas, pontualmente administrativas da escola, mas atrela a essas questões a 

necessidade do olhar do gestor no aspecto pedagógico. O debate atual sobre a gestão escolar 

focaliza não só a função do gestor nas questões administrativas em si mesmas, mas traz como 

evidência a preocupação com a aprendizagem dos alunos, remetendo-nos a intencionalidade 

da função social da escola. Nesse sentido, a gestora entrevistada assinala que realiza na escola 

um trabalho com o foco na aprendizagem dos alunos e a mesma pontua algumas de suas ações 

em relação a isso: 

 

Organização de um caderno de experiências dos professores, realização do programa 
ESCOLA ABERTA com várias oficinas pedagógicas, inclusão dos cantinhos de 
leituras em cada sala de aula, ações pedagógicas contidas no PDE, realização de 
reforço escolar e plantão pedagógico, entre outras ações.(G) 

 

Percebe-se que o estabelecimento de uma relação entre a gestão escolar e o aspecto da 

aprendizagem dos alunos torna-se primordial, principalmente se tivermos como parâmetro as 

discussões atuais no que diz respeito à qualidade do ensino. Esse entendimento é destacado 

por Santos (2008) no que se refere à existência de alguns pressupostos para a obtenção da 

melhor qualidade da escola, sendo apontado como um desses pressupostos que o trabalho 

fundamental da escola são as atividades-fim, referentes ao ensino e aprendizagem.  

Na escola pesquisada, segundo a ótica da coordenadora pedagógica, o gestor escolar 

tem uma relação direta com a aprendizagem dos alunos, sendo o grande articulador para que 

as atividades-fins da escola aconteçam e afirma a necessidade de um gestor escolar ”com 

compromisso, participativo e que desempenha suas atividades com organização, sendo 
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facilitador de todo um processo” (C.P.) 

A coordenadora pedagógica destaca, também, que na escola em que trabalha é 

proporcionada uma educação de qualidade e diz: 

  

... realizamos um trabalho com muito compromisso, empenho e seriedade, driblando 
adversidades e buscando bons caminhos para fazer acontecer uma educação com 
qualidade. (C.P.) 

 

Essa tomada de posição é também relatada pelos professores entrevistados, sendo 

percebido que a grande maioria concorda com a coordenadora pedagógica no que diz respeito 

à educação da escola ser de qualidade. Os professores listam várias razões que identificam a 

qualidade presente nas ações educativas da escola pesquisada e dizem que a escola tem uma 

“equipe de profissionais qualificados” (P.1), “a gestora é uma boa administradora e todos os 

outros funcionários são responsáveis” (P.5). 

Os professores estabelecem uma relação entre o trabalho do gestor escolar e a 

aprendizagem dos alunos na escola em que gerencia e dizem, na sua maioria, que o 

posicionamento do gestor analisado contribui para que todos busquem o melhor para os 

alunos. Os professores entrevistados posicionam-se quanto a essa questão: 

 

 Uma gestão descentralizada que nos dá autonomia para tomada de decisões, nos 
permite trabalhar com prazer e realmente buscar o melhor para nossos alunos. (P.3) 

A gestão escolar tem influenciado muito na aprendizagem dos alunos, no incentivo a 
participação nas aulas, sempre tem proporcionado encontros com a família (p. 5) 

A gestão escolar procura criar meios para a compreensão da realidade do aluno 
(família, contexto social), facilitando assim a aprendizagem dos mesmos (p. 8) 

Um gestor presente, participativo, fortalecerá a equipe que consequentemente 
apresentará um trabalho de qualidade culminando em um resultado bastante 
significativo (p. 9) 

 
 

 Vale ressaltar a fala de outra professora que destaca o trabalho em equipe 

proporcionado pela gestora na escola pesquisada, o qual contribui para a qualidade do ensino. 

Esta questão relacionada-se com o trabalho em equipe ressaltado por Moscovici (2002), 

considerando principalmente se as relações interpessoais no trabalho convergem para uma 

sinergia, aglutinado energias e esforços para determinados objetivos em comum, nesse caso a 

busca pela qualidade do ensino e aprendizagem. 
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É importante salientar que a condução pedagógica da gestora escolar em prol da 

qualidade do ensino depende, também, do envolvimento da família com o processo 

educacional. Nesse sentido Vieira (2004) aponta que a gestão escolar necessita conhecer a 

demanda da escola em que gerencia, ou seja, precisa conhecer toda a interface 

correspondente, como a vizinhança, as condições sociais e as suas necessidades.  

Assim, no tocante à participação da família no contexto da escola pesquisada, outra 

ação considerada muito importante e que tem como objetivo aproximar a família da escola, 

diz respeito à realização da Festa da Família. Essa é uma festa organizada por todo o coletivo 

da escola e vem substituir as festas padrões que a escola, em geral, realizava que seriam as 

festas do dias das mães e do dia dos pais.  

Foi observado que no livro de ponto dos professores e funcionário tinha fixado um 

informativo sobre a Festa da Família, a qual seria realizada em seguida. Nesse informativo 

tem uma listagem para ser preenchida com os materiais que os professores e funcionários 

iriam disponibilizar, pois um dos atrativos dessa festa é o sorteio de cestas básicas e de outros 

brindes. 

Os professores antecipadamente organizam apresentações dos alunos de acordo com 

uma temática escolhida, sendo, então um espaço de socialização e de interação. Essa festa não 

é realizada na própria escola, por conta do espaço físico não ser apropriado e costuma utilizar 

o espaço físico de uma igreja próxima à escola. Essa é uma oportunidade que os professores 

têm de socializar com as famílias dos alunos as ações desenvolvidas no tocante ao ensino-

aprendizagem, pois os alunos demonstram nas apresentações atividades lúdicas referentes aos 

conteúdos vivenciados na escola. 

Essa forma de perceber a qualidade do ensino atrelada ao planejamento das ações da 

escola reflete a importância de favorecer a circulação do saber e da experiência docente, 

favorecendo a análise dos resultados da escola e remetendo aos objetivos do que a escola 

pretende almejar. Nesse sentido, a Festa da Família, realizada pela escola, tem como objetivo 

mobilizar os pais, alunos, funcionários, professores, a fim de se sensibilizarem para o objetivo 

maior da escola. O coletivo escolar mobilizado contribuirá certamente para a melhoria do 

produto, referindo-se ao ensino de qualidade almejado pela escola. 

Uma das professoras destaca que há na escola uma cultura de planejamento em prol de 

se alcançar a finalidade da escola, que é a melhoria do ensino e afirma: “Estamos sempre 

tentando traçar objetivos e metas para que os alunos consigam se apropriar dos conhecimentos” (P.3) 

Na análise que os professores fazem em relação à qualidade do processo ensino-
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aprendizagem, uma professora pontua que um dos parâmetros para se avaliar essa qualidade 

está expresso no próprio resultado do IDEB da escola e destaca as causas desse resultado tão 

favorável: 

 
O corpo docente é bastante gabaritado e apresenta uma dinâmica pedagógica que 
possibilita o resultado apresentado; trabalhamos com o objetivo de suprir o déficit de 
aprendizagem de nossos alunos. (P.9) 
 
 

É necessário destacar que a escola pesquisada teve o índice do IDEB elevado de 2.6 

para 3.5, num período de dois anos, sendo o maior aumento desse índice na rede municipal de 

Camaragibe. Por conta disso, perguntamos aos professores quais teriam sido os motivos para 

que a escola pudesse se destacar das demais escolas do município com essa elevação do 

indicador. Os professores citam vários motivos para a consecução desse índice, como a 

existência de uma equipe educacional compromissada e qualificada e trabalho diversificado 

de atividades para os alunos. Mas os professores citam outros motivos de extrema importância 

que impulsionaram a elevação do IDEB da escola:  

  

 Com certeza ao trabalho coletivo que vem sendo desenvolvido. Aqui o aluno não é 
visto como propriedade de um único professor. Todas as dificuldades são discutidas 
nas reuniões pedagógicas e encontros quinzenais. Também acredito que o 
investimento em formação tem contribuído para ampliarmos nossa visão em relação 
à aprendizagem dos alunos e as estratégias metodológicas. Os espaços abertos pra as 
socializações de experiências também podem ser citados como um fator. (P.3) 
Esse resultado é fruto de uma ação conjunta entre escola, professores, alunos e 
família e contarmos também, com a colaboração da Formação Continuada do CEEL, 
que abordou temas relevantes pra nossa prática pedagógica, oferecida pela Prefeitura 
de Camaragibe. (P.8) 
 Fortalecimento do grupo, planejamento estratégico, sistematização das atividades, 
ações avaliativas diagnósticas e processuais, intervenções na ação pedagógica em 
busca de um resultado satisfatório, socialização de experiências, vivência de projetos 
didáticos de maneira contextualizada. (P.9) 

 
 

Observamos que há por parte da gestora toda uma preocupação em facilitar a 

participação dos professores nos momentos de formação continuada. Uma das situações 

verificadas quanto a essa questão foi identificada na organização da escola em relação à 

realização de uma formação sobre Seqüência Didática para os professores, o que ocorreu em 

dias diferentes e com públicos participantes de acordo com as séries. Nessa formação, os 

gestores e coordenadores pedagógicos foram convidados também a participarem e, na escola, 

a gestora já tinha combinado com a coordenadora que iram participar, mas teriam a 

oportunidade de participar em datas diferentes. 
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No entanto, houve uma orientação da Secretaria Municipal de Educação em manter 

aulas nesses dias de formação, a fim de zelar pelo cumprimento dos dias letivos. Essa, então, 

tornou-se uma grande preocupação da gestora e da coordenadora pedagógica, pois o grande 

desafio era justamente facilitar a participação dos professores na formação e garantir que os 

alunos tivessem aulas nesses dias, sabendo que a escola contava com poucos estagiários que 

pudessem contribuir nesse direcionamento. 

As informações sobre a formação continuada estavam detalhadas num ofício emitido 

pela Secretaria Municipal de Educação e o mesmo ficava disponível para os professores no 

livro de ponto, como também havia anexado ao ofício uma folha, onde deveria constar o 

nome de quem está ciente dessa informação. Para tanto, a gestora dirigia-se a cada professora 

divulgando essa ação formativa. 

A gestora telefona várias vezes para a Secretaria Municipal de Educação, para saber 

dos encaminhamentos quanto à realização de aulas nos dias da formação citada. Depois de 

muitas tentativas, não consegue uma resposta satisfatória e então começa a se articular para 

organizar o período da manhã, a fim de que os alunos não fiquem sem aula. A gestora já 

conversa com a secretária da escola e combina para que ela fique com uma das turmas, bem 

como, se inclui na lista de pessoas que iriam ministrar aula nesses dias de formação.  

Vale destacar que a gestora procura uma solução para que os alunos tenham 

assegurados os dias letivos, no entanto, esbarra em questões práticas e operacionais, no 

sentido de contar com poucos funcionários sem a formação pedagógica necessária para o 

atendimento dessa questão. Nesse contexto, há por parte da gestão uma preocupação latente 

em proporcionar que o aluno tenha aula regularmente, mas as suas ações não condizem com a 

autonomia que gostaria de ter nesse momento. E, por outro lado, considera de extrema 

importância os momentos de formação continuada que os professores devem participar, no 

sentido de subsidiá-los para um ensino de qualidade.  

Esse é um ponto de destaque, pois é louvável por parte da gestora escolar a tentativa 

de garantir que os alunos tenham atividades pedagógicas na ausência das professoras, mas 

garantir a qualidade dessas atividades fica em segundo plano. A presença do aluno na escola 

não garante uma qualidade real da ação pedagógica e principalmente da aprendizagem, pois 

garantir uma pessoa na sala de aula no lugar da professora (secretária da escola ou a estagiária 

de secretaria), não levando em conta a necessidade de um planejamento prévio das atividades 

pedagógicas, como a falta de formação pedagógica das mesmas, compromete a eficácia e a 

garantia de uma educação de qualidade. 
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Percebe-se, no entanto, que dois professores entrevistados posicionam-se no sentido 

de não conceberem a escola como possuidora de uma educação de qualidade, destacando os 

fatos que concorrem para isso: ”falta mais comprometimento por parte de alguns professores” 

(P.2) e “precisa-se de mais integração” (P.8).  

A coordenadora pedagógica posiciona-se quanto à elevação do índice do IDEB da 

escola e analisa esse fato considerando que elevar esse índice “è o foco de trabalho de toda 

rede municipal”, no entanto, pontua que a viabilidade de um conjunto de ações contribuíram 

direta e indiretamente para isso e diz: 

 

Penso também que além da formação continuada e em serviço para os professores, o 
apoio das famílias e a reflexão de algumas práticas possam contribuir para o sucesso 
do ensino. As novas tecnologias e a inovação do fazer pedagógico podem garantir 
que as aprendizagens necessárias à construção das competências necessárias para o 
desenvolvimento do aluno se efetivem com qualidade. Apesar de reconhecermos 
que existem ainda práticas resistentes nas quais é preciso muita reflexão. (C.P.) 
 

 

A gestora escolar considera que a elevação do IDEB e o destaque que a escola passou 

a ter em relação a isso têm relação com o compromisso de todos que fazem a escola, 

considerando que ainda precisa motivar um pequeno grupo dentro da escola para contribuir 

ainda mais nesse processo e diz: “Quando todos se unem e compartilham as 

responsabilidades, o sucesso é certo” (G). Ao comparar o resultado do IDEB da escola (3,5) e 

a média nacional (4.2), a gestora acredita que a escola está num nível muito bom e afirma: 

“...porém precisamos melhorar ainda mais e conquistar esse pequeno grupo 

descompromissado” (G.) 

De um modo geral, é observado que a gestora realiza na escola ações em prol de uma 

educação de qualidade, pois na análise da coordenadora pedagógica, dos professores e demais 

funcionários há praticamente um consenso quanto a essa questão. A coordenadora pedagógica 

destaca que a Secretaria de Educação “viabiliza as formações continuadas”, sendo essa ação 

inerente ao seu papel formativo de uma rede municipal, mas ratifica que o gestor em análise: 

 

... busca garantir momentos de reflexão em estudos quinzenais, como também busca 
parcerias para realizar projetos que objetivam atender as necessidades de 
aprendizagem.(C.P.) 
 
 

Os professores afirmam que a gestora escolar, dentro do seu papel articulador, 

desenvolve uma prática alicerçada no planejamento e execução de vários projetos, sendo os 
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projetos do “PDE e PROJETO MAIS EDUCAÇÃO” mais citados, aglutinando, também, a 

realização de projetos como o da “ESCOLA ABERTA”, envolvendo a comunidade no 

contexto escolar e tendo um olhar, também, para as necessidades de melhoria da infra-

instrutora escolar. 

Um dos funcionários percebe positivamente a atuação da gestora escolar relacionada à 

qualidade do ensino na escola, pois vê a atuação da gestora em várias ações pedagógicas 

como a “realização de reunião com os pais, palestras, trabalhos extra-classe, excursão 

pedagógica, reunião quinzenal” (F.6). Essa fala expressa a prioridade que a gestora escolar 

tem em relação ao seu trabalho na escola, onde o foco no pedagógico supera o administrativo-

burocrático, levando-se em conta o que Campos (2009) afirma em relação a um dos graves 

problemas que afeta as escolas em geral, onde as questões administrativas burocráticas 

superam as questões pedagógicas na gestão das escolas. 

Em relação à realização de excursões pedagógicas, foi observado que a gestora escolar 

participou de três dessas excursões acompanhando o professor nessa atividade. A gestora 

considera esse momento importante para o desenvolvimento do ensino para além da sala de 

aula e sempre procura planejar essa ação com a coordenadora pedagógica e o grupo de 

professores, contando com o agendamento do ônibus da Secretaria Municipal de Camaragibe. 

É necessário destacar que na rede municipal de Camaragibe é realizado o mapeamento 

das aprendizagens dos alunos de toda rede municipal, nos aspectos referentes à língua 

portuguesa. Todos os alunos, de todas as modalidades de ensino são avaliados continuamente, 

a fim de que no final do ano letivo possam atingir o perfil de saída, conforme a Proposta 

Curricular da Rede Municipal de Camaragibe. 

Estes indicadores de avaliação constituem preocupação por parte das escolas 

municipais, o que é reflexo da política educacional deste município, impulsionando, nesse 

sentido, uma busca pela qualidade do ensino em detrimento de uma busca competitiva por 

resultados. A preocupação não se restringe aos resultados finais de cada escola, mas a todo o 

processo de aprendizagem que o aluno deve percorrer objetivando atender aos resultados 

desejados e defendidos pela gestão educacional. 

Na escola observada, foi visto que esse mapeamento das aprendizagens é defendido 

seriamente pela gestora escolar, que acompanha de perto a situação de todas as turmas da 

escola, sendo esse assunto comum no interior escolar. Numa das reuniões realizadas, já 

previamente programada no calendário da rede municipal, sendo intitulada Colegiado de 

Avaliação, foi observado que todos os professores, juntamente com a coordenadora 
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pedagógica e a gestora escolar discutiam a situação de cada turma, destacando progresso ou 

dificuldades em se projetarem no perfil de saída desejado relacionado a uma educação de 

qualidade. 

O envolvimento da gestora escolar nas questões pedagógicas pode ser compreendido, 

também, pelo fato de que a mesma foi professora antes de atuar como gestora, o que implica 

experiência e visão da prática pedagógica. Isso vem acontecendo desde que a LDB 9394/96 

trouxe algumas normatizações para a função de gestão escolar, pois contemplou que a 

formação deste profissional fosse realizada pelo curso de pedagogia e em seu artigo 67, diz 

que os profissionais da educação pública tenham a exclusividade de ingresso no cargo por 

meio do concurso público de provas e títulos, não definindo especificamente os critérios para 

isso, como também, no Parágrafo Único é destacado que “a experiência docente é pré-

requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos 

das normas de cada sistema de ensino”.  

Diante do exposto, verifica-se a pertinência da relação entre o trabalho do gestor 

escolar e a qualidade na aprendizagem dos alunos, sendo essa relação destacada, também, no 

relato da professora abaixo: “Não existe escola sem aluno, então é preciso que haja uma 

gestão voltada realmente para a aprendizagem dos alunos” (P.7) 

De fato, a relação direta estabelecida entre o trabalho da gestão escolar e a 

aprendizagem dos alunos torna-se elemento fecundo de possibilidades de um trabalho de 

gestão necessário na atualidade. O compromisso da escola em garantir que os alunos 

aprendam a pensar, a fazer, a ser e a conviver, tendo acesso a todo tipo de informação e 

conhecimento, no momento certo, com prazer e facilidade, garantem o atendimento relativo à 

função social da escola, sendo esses objetivos, definidos prioritariamente no Projeto Político-

pedagógico. Exige-se, assim, dos gestores escolares uma visão estratégica global, que lhes 

permita gerar mudanças positivas no ambiente escolar, revitalizando suas ações educacionais 

e gerenciais em prol de uma educação como foco na qualidade das aprendizagens dos alunos. 

Considera-se então, que a gestão escolar deve focar sua atenção para os aspectos 

pedagógicos, sem esquecer que o objetivo do fazer administrativo é o pedagógico. Para tanto 

se baseia na construção de mecanismos que viabilizam o fazer pedagógico, o que demanda 

um extenso caminho baseado numa gestão participativa, com foco na qualidade do processo 

educativo. Nestes termos, a responsabilização das decisões e ações compete ao coletivo 

escolar, não restringindo o poder das decisões apenas no âmbito da gestão escolar.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Esta pesquisa teve por objetivo investigar as ações organizacionais que o gestor 

escolar realiza visando atender a função social da escola no que diz respeito à socialização dos 

conhecimentos necessários à participação do indivíduo na sociedade, considerando a relação 

entre a democratização da gestão educacional e escolar e a qualidade do trabalho pedagógico 

realizado na escola, o que, advogamos, encontra ressonância no perfil de atuação do gestor 

escolar. 

Os resultados obtidos com esta pesquisa respondem às nossas indagações, onde 

pontuamos que a gestão escolar não deve ter como foco apenas a dimensão administrativa da 

escola, mas principalmente a dimensão pedagógica, em que o gestor escolar também deve ser 

o gestor do ensino-aprendizagem. Para observar a realidade e buscar elementos que nos 

auxiliassem a compreender melhor esta relação, procuramos através de um estudo de caso 

descrever uma escola pública cujos resultados educacionais se destacaram no contexto 

municipal, utilizando-nos das concepções dos segmentos a respeito do trabalho da gestora, 

bem como de nossas observações no dia-a-dia escolar. Nela, buscávamos identificar as ações 

organizativas que teriam contribuído com os bons resultados educacionais. 

Foi observado que a gestora escolar pesquisada interage e realiza um trabalho 

colaborativo com a coordenadora pedagógica, alinhando o seu trabalho com as ações 

pedagógicas da rede municipal, principalmente tendo como norteador a proposta curricular. 

Constatamos que a escola tem obtido resultados satisfatórios de atendimento qualitativo das 

aprendizagens seja através dos descritores do IDEB, seja no mapeamento das aprendizagens 

da Secretaria Municipal, o que demonstra o resultado da intervenção pedagógica da gestora e 

de todo o coletivo escolar.  

Reconhecemos, por outro lado, que existem vários problemas internos na escola 

pesquisada, no entanto, em toda organização e especificamente a escolar, o universo 

simbólico representado pelos seus rituais expressa o desafio colocado para a liderança, no 

sentido de proporcionar um ambiente reflexivo das práticas consideradas “naturais”. Vários 

são os limites identificados para a gestão escolar como a existência de um ambiente físico 

inapropriado e a equipe pedagógica reduzida. A gestão escolar democrática, no entanto, não 

parece sofrer prejuízos, desde que busca favorecer a qualidade do trabalho pedagógico, na 

medida em que propicia a abertura da participação de toda a equipe escolar na 
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responsabilização dos resultados da escola, assumindo esse compromisso de qualificar o 

trabalho escolar. 

A perspectiva do termo “qualidade” utilizado ao longo da pesquisa não coaduna com a 

concepção amplamente utilizada na perspectiva neoliberal. Neste contexto, a questão da 

qualidade utilizada como referência para a análise da atuação da gestão escolar compreende o 

entendimento que a escola cumpra sua função social no que se refere ao atendimento 

qualitativo do processo de ensino-aprendizagem, considerando que o bom funcionamento da 

escola precisa estar a serviço da aprendizagem dos alunos. 

Nestes termos, e a partir das concepções de gestão escolar democrática, procuramos 

analisar a prática do gestor escolar, entendido como o articulador pedagógico da escola em 

prol de uma educação de qualidade, sendo de extrema urgência que o gestor assuma, 

realmente, o trabalho pedagógico como uma tarefa prioritária, sendo as ações pedagógicas e 

didáticas decididas, planejadas e executadas por todo o coletivo escolar e que não compreenda 

o trabalho pedagógico da escola como sendo inerente apenas aos professores como únicos 

executores de uma proposta educacional.  

É aqui, a nosso ver, que reside uma das principais diferenças entre os paradigmas da 

gestão democrática e da administração escolar: a função do administrador, tal qual a tradição 

denota, focava principalmente os aspectos administrativos e financeiros; já a função do gestor 

democrático traz sentido especialmente vinculado ao trabalho coletivo com foco na atividade-

fim da escola, qual seja, a aprendizagem e inserção social do aluno, na medida em que articula 

os aspectos organizativos de forma a estimular e mobilizar o trabalho pedagógico. 

Nesta direção, a análise dos dados revelou que a atuação da gestora escolar na escola 

pesquisada demonstrou exercer influência na condução das ações pedagógicas, liderando 

processos e ações no tocante ao desenvolvimento de um trabalho pedagógico qualificado. Ela 

é considerada, desta forma, como um agente mediador da aprendizagem, sendo essa mediação 

baseada na concepção da prática educativa como uma dimensão política.  

As questões relativas à aprendizagem e ao ensino são discutidas, na escola em questão, 

em vários momentos de planejamento, incluindo a presença constante da gestora: estudos 

quinzenais, reuniões pedagógicas, colegiados de avaliação, dando-se realmente prioridades às 

temáticas educacionais presentes na Proposta Curricular da Rede Municipal, havendo todo um 

trabalho e zelo em privilegiar esses momentos de acordo com o calendário letivo da rede, 

como também, eram realizadas ações pedagógicas por iniciativa local, independentes de 

estarem expressas no calendário municipal, refletindo a autonomia da escola. 
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Assim, observa-se que a gestora escolar assume ser uma gestora pedagógica e não 

somente ser uma técnica com funções burocráticas e gerenciais, mas dando importância à sua 

própria identidade de educadora. 

A partir dos dados coletados na realidade de uma escola municipal, cujos resultados 

educacionais (IDEB) foram satisfatórios, bem como junto aos autores que nos auxiliam a 

compreender melhor os sentidos da gestão escolar, compreendemos que estes resultados 

educacionais são reflexos de um conjunto de fatores que denotam a relação entre uma gestão 

escolar democrática e um trabalho organizativo preocupado com os aspectos pedagógicos.  

Dentre estes, destacamos algumas ações organizacionais da gestora escolar que 

repercutem na qualificação do processo educativo, inspirados no sistema de indicadores 

propostos por Ribeiro, Ribeiro e Gusmão (2003), no que diz respeito às dimensões 

necessárias a uma escola que preza pela qualidade do processo educativo. São elas: 

Ambiente educativo de amizade, o que inclui disciplina, bem como respeito. Nele, o 

planejamento é feito coletivamente, considerando uma diversidade de níveis de participação, 

embora visando a aproximação com a comunidade, bem como com a Secretaria de Educação. 

Prática pedagógica ultrapassa os limites da sala de aula, já que há um suporte 

administrativo que permite aulas-passeio, atividades esportivas, momentos culturais. Isso é 

possível quando o gestor está presente tanto nos diversos momentos do planejamento, como 

na operacionalização dessas ações. 

Avaliação: Os resultados pedagógicos são cuidadosamente analisados ao longo do ano 

letivo pela gestão, numa perspectiva diagnóstica, bem como a responsabilidade pelos 

resultados é dividida com a comunidade escolar. O acompanhamento da freqüência dos 

alunos e participação nas atividades da escola são considerados elementos importantes para a 

qualificação dos resultados da escola. 

Formação e condições de trabalho dos profissionais da escola: Dentre as atenções da 

gestão, a formação continuada encontra espaço central, tanto em momentos internos de 

estudos na escola, como no aproveitamento de oportunidades oferecidas pelo sistema de 

ensino. 

A gestão escolar democrática se consolida, a nosso ver, via liderança do próprio 

Projeto Político-Pedagógico, fomentando um ambiente favorável entre professores para a 

reflexão sobre a prática docente. Dentre as ações organizativas efetivamente encontra-se 

priorização nos aspectos pedagógicos, para os quais são dirigidas as ações administrativas e 

financeiras. 
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Finalmente, a investigação nos oportunizou observar o exemplo de uma escola dita 

“de sucesso” pelo sistema educacional, uma vez que produz resultados de aprendizagem 

favoráveis, baseada na gestão democrático-participativa autêntica. Faz sentido utilizarmos a 

expressão autêntica para designar a gestão democrático-participativa, a nosso ver, uma vez 

que é incorporada pela gestora e equipe, apesar do contexto político educacional divergente 

(baixo nível de investimento por aluno, omissão em aspectos relativos à democratização, 

como as eleições para gestores e outros). O trabalho da gestão escolar nos auxilia a 

compreender que o gestor que assume o papel de coordenador de ações pedagógicas, faz o 

papel de mediação e articulação da proposta pedagógica da escola, buscando construir 

progressivamente processos de participação coletiva através das discussões, reflexões, ações e 

avaliações constantes do seu trabalho. 

Vale destacar que não existem receitas ou modelos acabados sobre a gestão escolar, 

cada escola precisa descobrir as suas potencialidades para que possa construir a sua 

autonomia autenticamente, tomando como referências as condições subjetivas e objetivas 

presentes na sua realidade. É preciso ter presente que as organizações escolares têm 

características próprias que as distinguem das demais organizações, e, como tais, devem 

propiciar aos alunos espaços de formação e reflexão sobre o seu papel social. Espera-se, 

portanto, que a escola vise seu propósito maior: garantir que o processo ensino-aprendizagem 

se realize com plenitude, sendo a atuação do gestor escolar fundamental na mediação e 

articulação da qualificação do processo educativo no interior da escola.  
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ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS: 

 

 GESTORA ESCOLAR 

Caracterização do perfil do gestor: 

• Qual a sua formação? 

• Comente sobre sua carreira, até chegar ao cargo de gestor escolar. 

• Qual o seu tempo de trabalho como gestor escolar? 

• Há quanto está nessa escola como gestor escolar? 

• Faz parte da rede municipal de educação de Camaragibe? 

• Que processo lhe tornou gestor escolar? 

 

Concepções de gestão, liderança, autonomia, aprendizagem, participação: 

• O que você entende por gestão escolar? 

• Qual a formação que você considera fundamental para o trabalho do gestor 

escolar? 

• Liste as atividades que você mais desenvolve no cotidiano escolar? 

• Dessa lista de atividades, quais você prioriza no seu dia-a-dia na escola?  

• Que outras atividades você desenvolve em 2º plano?  

• Você considera que a eleição direta para a escolha do gestor escolar tem uma 

relação direta com a educação de qualidade?  

• Como você poderia comparar a gestão da escola à gestão de uma empresa? Quais 

as semelhanças? Quais as diferenças? 

• Quais os principais desafios que vem enfrentando no exercício da sua função? 

• A que você atribui a sua escola ter elevado o índice do IDEB, passando de 2.6 

para 3.5, totalizando um elevação de 09 pontos, sendo o maior aumento desse 

índice na rede municipal?  

• Comparando o resultado do IDEB da escola (3,5) com o IDEB nacional (4,2), 

como você acha que está a qualidade desta escola? 

• O que é uma escola de qualidade? 

• Você relaciona a qualidade da escola a uma maior autonomia? 

• A escola que você gerencia é uma escola autônoma? 
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• A participação é um elemento importante no gerenciamento de uma escola? 

Por quê? 

• Como a comunidade tem participado da gestão escolar?  

• Qual o conceito de liderança em educação? 

• Liderança pode ser desenvolvida? Como? 

• A forma de ingresso como gestor escolar influencia uma postura de liderança 

do gestor?  

• A sua forma de ingresso como gestor escolar tem relação com a sua liderança 

na escola? 

• Existem outras lideranças na escola em que você gerencia? 

• Como se organizam essas lideranças dentro da escola? 

• Como estas lideranças da escola influenciam na qualidade do trabalho 

pedagógico? 

• Que ações organizacionais você tem realizado na escola com o foco na 

aprendizagem dos alunos? 

• Liderança participativa e democrática em educação pode melhorar o 

desempenho educacional? Por quê?  

• Quais as características que você acha que um líder na escola deve ter? 

• Você acha que sua forma de gestão interfere na aprendizagem dos alunos? 

Como? 
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COORDENADORA PEDAGÓGICA   

 

 

• Você participou da escolha do gestor escolar da sua escola? 

• Qual a sua concepção de gestão escolar? 

• Como você vê a prática do gestor escolar de sua escola? 

� A que você atribui a sua escola ter elevado o índice do IDEB, passando de 2.6 para 

3.5, totalizando um elevação de 09 pontos, sendo o maior aumento desse índice na 

rede municipal?  

• Você considera que na sua escola se efetiva uma gestão participativa?De que forma? 

• O gestor escolar da sua escola pode ser comparado a um líder? Por quê? 

• Existem outras lideranças na escola? 

• Você acha que o gestor escolar deve se preocupar somente com questões 

administrativas? 

• Quais as formas de interferência do gestor escolar na sua prática pedagógica e 

profissional? 

• Se você fosse o gestor escolar, a sua forma de atuação seria diferente? 

• Você acha que a educação proporcionada por sua escola é considerada de qualidade? 

Por quê? 

• Que ações organizacionais o gestor escolar vem realizando na escola, em prol de uma 

educação de qualidade? 

• Qual o seu nível de participação nas decisões da escola? 

• Qual a relação você estabelece entre a gestão escolar e aprendizagem dos alunos? 

• Como se caracteriza a relação entre o gestor escolar e a coordenação pedagógica? 

• A escola que você trabalha pode ser considerada uma escola autônoma? 

• Qual o papel da coordenação pedagógica no plano de trabalho do gestor escolar? 

• O gestor escolar tem uma relação direta e atuante com a coordenação pedagógica? 
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PROFESSOR  

 

 

� Você participou da escolha do gestor escolar da sua escola? 

� Qual a sua concepção de gestão escolar? 

� Como você vê a prática do gestor escolar de sua escola? 

� A que você atribui a sua escola ter elevado o índice do IDEB, passando de 2.6 para 

3.5, totalizando um elevação de 09 pontos, sendo o maior aumento desse índice na 

rede municipal?  

� Você considera que na sua escola se efetiva uma gestão participativa?De que forma? 

� O gestor escolar da sua escola pode ser comparado a um líder? Por quê? 

� Existem outras lideranças na escola? 

� Você acha que o gestor escolar deve se preocupar somente com questões 

administrativas? Por quê? 

� Quais as formas de interferência do gestor escolar na sua prática pedagógica? 

� Se você fosse o gestor escolar, a sua forma de atuação seria diferente? 

� Você acha que a educação proporcionada por sua escola é considerada de qualidade? 

Por quê? 

� Que ações organizacionais o gestor escolar vem realizando na escola, em prol de uma 

educação de qualidade? 

� Qual o seu nível de participação nas decisões da escola? 

� Qual a relação você estabelece entre a gestão escolar e aprendizagem dos alunos? 

 



  

  

160

 FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA  

   

 

• Você participou da escolha do gestor escolar da sua escola? 

• O que você compreende por gestão escolar? 

• Como você vê a prática do gestor escolar de sua escola? 

• Você considera que na sua escola se realiza uma gestão onde todos participam? Como 

é essa participação? 

• O gestor escolar da sua escola pode ser comparado a um líder? Por quê? 

• Existem outras lideranças na escola? 

• Você acha que o gestor escolar deve se preocupar somente com questões 

administrativas (merenda, limpeza, segurança..)? 

• Como o gestor escolar interfere no seu trabalho diário? 

• Se você fosse o gestor escolar de sua escola como seria sua forma de atuação? 

• Quais as ações o gestor escolar vem realizando na escola a favor de uma educação de 

qualidade? 

 
 
 


