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Criar uma nova cultura não significa apenas fazer
individualmente descobertas “originais”; significa
também, e sobre tudo, difundir criticamente
verdades já descobertas, “socializá-las” por assim
se dizer; transformá-las, portanto, em base de
ações vitais, em elemento de coordenação e de
ordem intelectual e moral.
(Gramsci, 1981)
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RESUMO
O presente trabalho é resultado de um estudo acerca do modelo de gerenciamento
adotado pela maioria das escolas públicas e privadas situadas no município de Maringá.
O objetivo do estudo foi identificar e verificar como as escolas de educação básica têm
sido administradas e como se dá o funcionamento delas a partir do momento em que
assumem para si um modelo de gestão escolar. Durante os estudos e entrevistas
realizadas em instituições de educação básica, procuramos identificar as diferenças na
administração escolar entre escolas púbicas e privadas. A metodologia utilizada para a
realização deste trabalho pautou-se em leitura de textos que auxiliaram na análise e na
coleta de dados obtidos por meio de questionários que foram aplicados aos gestores de
cada escola, procurando verificar como a gestão é organizada nessas instituições. Após
as análises do material coletado, observamos que a gestão que se operacionaliza nas
escolas estudadas é a gestão democrática, o que nos possibilitou refletir sobre a
superação da cultura de gestão autoritária e a construção coletiva, ou seja, a participação
de todos nesse processo de gestão educacional.
Palavras-chave: Gestão escolar; organização; gerenciamento.
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ABSTRACT
This work is the result of a study of the management model adopted by most public and
private schools located in Maringá. The objective was to identify and verify how the
basic education schools have been managed and how the two of them running from the
moment they assume to themselves a model of school management. During the studies
and interviews conducted in institutions of basic education, we sought to identify
differences in school administration between pubic and private schools. The
methodology used for this work was based on reading texts that helped in the analysis
and collection of data obtained through questionnaires that were applied to managers at
each school, trying to see how management is organized at these institutions. After
analysis of the collected material, noted that the organization is operationalized in the
schools is the democratic management, which enabled us to reflect on the resilience of
authoritarian management culture and the collective construction, namely the
participation of all in that process management education.
Keywords: School management, organization, management.
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INTRODUÇÃO
O conceito de gestão vem sendo, cada vez mais, considerado de suma importância para
a sociedade. A noção de gestão é imprescindível para que as organizações possam
adaptar-se às constantes mudanças e exigências da sociedade.
Neste trabalho, será abordada a gestão das instituições escolares, visto que nos últimos
anos elas têm enfrentado dificuldades administrativas que fizeram com que houvesse
uma “revolução” nessa área.
Procuramos analisar as questões fundamentais e os novos desafios relacionados à gestão
escolar, em face as novas demandas que a escola enfrenta, no contexto de uma
sociedade que se democratiza e se transforma.
À medida que fomos coletando dados através das pesquisas, maior era a nossa
preocupação a respeito do processo de gestão e suas consequências no setor educacional
público e privado.

E, é nesse contexto que o nosso trabalho aborda os assuntos

relacionados a administração escolar e seus aspectos, fornecendo contribuições teóricas
e práticas para uma forma democrático-participativa de gestão.
Gestão, seus conceitos e lideranças aqui abordados, são oriundos da evolução desses
termos que ocorreram na administração, por haver medidas fundamentais relacionadas
ao fator humano. Os processos que vêm ocorrendo no Brasil como estratégia para a
democratização do ensino, mostra a gestão como uma realidade e fator em discussão.
Para atingirmos um conhecimento teórico-prático, este trabalho abordará também uma
pesquisa de campo, na qual propomos buscar dados consistentes e concretos, que
permeiam a função da gestão escolar envolvendo os aspectos estruturais (físicos) e
funcionais (humanos).
No Capítulo I apresentaremos um breve histórico sobre gestão educacional na
perspectiva da Gestão Democrática. Abordaremos a administração escolar com o seu
campo de relevância e seus aspectos, bem como a gestão educacional, tema gerador do
nosso trabalho.
No capítulo II procuramos apresentar os passos realizados durante nossos estudos, bem
como o resultado de entrevistas realizadas com profissionais da área de educação;
procurando com isso, demonstrar como as equipes diretivas das escolas púbicas e
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privadas têm entendido e vivenciado esse modelo de gestão presente nas escolas. Com
este capítulo, pretendemos uma confrontação da teoria com a realidade praticada na
escola, abrangendo uma discussão sobre o processo de gestão, os instrumentos, métodos
e procedimentos utilizados para as diferentes atitudes e decisões tomadas nesse
processo.
Em nossas considerações finais procuramos realizar apontamentos quanto as
consequências desse gerenciamento no processo educativo e nas relações internas tanto
na escola pública, quanto na privada.
E, para finalizar, as referências bibliográficas que serviram como alicerce para o êxito
alcançado neste trabalho. Assim sendo, convidamos os profissionais da educação e
gestores a examinar suas próprias ideias a respeito do que significa liderar uma equipe
na perspectiva da Gestão Democrática.
Com este trabalho, foi possível perceber porque a essência da liderança está na
comunicação direta e constante com os docentes e outros profissionais, ou seja, é assim
que as pessoas podem expor suas ideias e, dialogando com novos conceitos, evoluirem
na sua maneira de pensar, e ao mudar a mentalidade, consequentemente, mudam a sua
prática.
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1 A GESTÃO DA ESCOLA BRASILEIRA NA CONTEMPORANEIDADE
Apresentaremos neste capítulo um panorama atual das principais questões que estão
sendo discutidas no campo da gestão democrática e autogestão, de forma a contribuir
para uma reflexão a respeito da gestão escolar contemporânea. Para tanto, iniciaremos
com uma descrição da gestão nos diferentes contextos históricos. A seguir enfocaremos
o conceito e as especificidades da gestão escolar a partir dos aspectos relativos às
formas de participação e democratização desses ambientes.
1.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE GESTÃO
As profundas transformações ocorridas no mundo do trabalho trazem novos desafios
para a educação. O capitalismo vive um novo padrão de acumulação decorrente da
globalização econômica e da reestruturação produtiva, que determinam novas formas de
relação entre o Estado e a sociedade.
Em resposta às novas exigências de competitividade que marcam o mercado
globalizado, exigindo cada vez mais qualidade com menor custo - a base técnica da
produção fordista - que dominou o ciclo de crescimento das economias capitalistas na
Pós–Segunda Guerra1 até o final dos anos 60, vai sendo substituída por um processo de
trabalho que resultou de um “novo paradigma tecnológico” (KUENZER, 2003, p. 30)
cuja característica principal é a flexibilidade.
Diante desse contexto histórico e econômico, o autor acima, ressalta:
Este movimento, embora não seja novo, uma vez que se constitui na
intensificação do processo histórico de internacionalização da
economia, reverte-se de novas características, posto que está assentado
nas transformações tecnológicas, na descoberta de novos materiais e
nas novas formas de organização e gestão do trabalho. (KUENZER,
2003, p. 33-34).

Ainda de acordo com este autor, a sociedade nesta etapa é marcada por novos
paradigmas econômicos e socioculturais, marcados pela incorporação de “culturas
hegemônicas”. Kuenzer (2003, p. 34).
Com esse novo contexto, estabelecem-se novas relações entre trabalho, ciência e
cultura, a partir das quais se constitui historicamente um novo princípio educativo, ou
seja, um novo projeto pedagógico por meio do qual a sociedade pretende formar os inte__________________________
1

Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945).
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lectuais/ trabalhadores; os cidadãos/produtores para que atendessem às novas demandas
postas pela globalização da economia e pela reestruturação produtiva.
O velho princípio educativo decorrente da base técnica da produção taylorista/fordista
vai sendo substituído por outro projeto pedagógico, determinado pelas mudanças
ocorridas no trabalho.
A pedagogia orgânica, base do taylorismo/fordismo – proposta pedagógica cujo modo
dominante era uma rigorosa divisão entre as tarefas intelectuais (dirigentes) e as
operacionais - atendia às demandas de uma sociedade que tinha por finalidade atender a
uma divisão social e técnica do trabalho marcada pela “definição de fronteiras entre as
ações intelectuais e instrumentais”. (KUENZER, 2001, p. 34).
Esse princípio educativo que determinou o projeto pedagógico da educação escolar para
atender a demandas da organização do trabalho de base taylorista/fordista deu origem a
novas formas de organização dentro das instituições escolares.
A relação da educação com o setor produtivo e administrativo inicia-se desde o final da
Segunda Guerra Mundial, pois a educação começa a ser percebida como meio de
desenvolvimento. Surge nessa época, nos currículos escolares de formação de
professores, disciplinas como Economia da Educação, na qual é difundida a Teoria do
Capital Humano2. Segundo essa teoria, se houvesse um aumento no nível de instrução,
ocorreria um aumento na produtividade dos trabalhadores e isto significaria que ao
investir em capital humano, seria muito rentável tanto nos níveis empresarial, industrial
e do próprio Estado.
No Brasil, com a Concepção Tecnicista3, formulada nos Estados Unidos, houve um
resgate da teoria do Capital Humano com o intuito de inserir a escola no modelo de
racionalidade e produtividade capitalista, quanto de promover a separação entre a
concepção e a execução.
_________________________
2

Sua origem está ligada ao surgimento da disciplina Economia da Educação, nos Estados
Unidos, em meados dos anos 1950 pelo professor Theodore W. Schultz. Aplicada ao campo
educacional, a ideia de Capital Humano gerou toda uma concepção tecnicista sobre o ensino e
sobre a organização da educação.
3

Concepção formulada nos Estados Unidos na década de 50 do século passado, liderado por
Theodore Schutz, que ficou conhecido pela descoberta do “fator H” (homem) como essencial
para o desenvolvimento das empresas.
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Diante do contexto acima, Cruz (2005, p. 66) afirma: “Assim, passam a ser
privilegiados os técnicos e os especialistas, a quem é atribuída à tarefa de elaborar o
planejamento racional do trabalho educativo”.
A partir do final dos anos de 1980, o vínculo da escola com o setor produtivo se torna
acirrado devido à globalização, aos aportes do neoliberalismo, das novas tecnologias
que provocaram profundas transformações nos setores produtivos e da sociedade em
geral.
Ao final do século XX, prestes a adentrar-se ao novo milênio, aconteceram às
transformações mais notáveis e radicais do capitalismo, em todo o mundo. Sob esse
novo cenário capitalista, a educação passa ser vista como meio para se alcançar a
utópica pós-modernidade, “[...] entendida como progresso econômico, avanço técnicocientífico, se transfigurando em síntese, em uma mercadoria num mercado cada vez
mais competitivo”. (CRUZ, 2005, p. 66).
Diante dessa perspectiva, a qualidade do ensino passa a ser compreendida na dimensão
custo-benefício, passando a ser identificada com o alcance de índices crescentes de
produtividade, obtidos devido à adoção de técnicas eficientes de gestão.
Nesse novo cenário, Oliveira (1998) apud Cruz (2005) ressalta:
O gerenciamento se torna, então em sintonia com a ótica da Qualidade
Total, o caminho seguro para garantir a qualidade de ensino,
consubstanciada, reitera-se, na produtividade e conseqüentemente
eliminação do fracasso escolar. (OLIVEIRA, 1998, apud CRUZ,
2005, p. 66).

Para o autor acima citado, o gerenciamento e as novas técnicas de gestão seria a solução
possível para a garantia da qualidade de ensino e assim, a eliminação do fracasso
escolar. Quando o autor refere - se à Qualidade Total, está mencionando à Gestão da
Qualidade Total – GQT, ou seja, uma opção para a reorientação gerencial das
organizações e tem como pontos básicos: foco no cliente, trabalho em equipe
permeando toda a organização, decisões baseadas em fatos e dados e a busca constante
da solução de problemas e diminuição de erros.
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1.2 A GESTÃO NOS DIFERENTES CONTEXTOS HISTÓRICOS
As transformações que vêm ocorrendo no mundo contemporâneo, consequência dos
processos de globalização, afeta a sociedade mundial e o nosso país. Os nexos entre
essas transformações e a administração escolar apontam para os novos desafios frente
aos gestores educacionais para o exercício da prática competente e reflexiva. Por isso, a
necessidade

de

repensarmos

um

novo

modelo

de

gestão

escolar

participativo/democrático.
Os termos organização e gestão são utilizados, geralmente, associados à ideia de
administração, de governo, de modos para o funcionamento de determinada instituição
social, como: família, empresa, órgão público, escola, sempre com o intuito de alcançar
seus objetivos.
Organizar significa dispor de forma ordenada, estruturar, planejar uma ação e prover as
condições necessárias para realizá-la, visando alcançar os objetivos esperados. Ainda
sobre organização e gestão escolar, Libâneo et. al. (2003, p. 293) ressalta que: “A
organização e a gestão constituem o conjunto das condições e dos meios utilizados para
assegurar o bom funcionamento da instituição escolar, de modo que alcance os
objetivos educacionais esperados.”
As escolas são organizações sociais, que segundo Chiavenato (1989) apud Libâneo et.
al. (2003) são constituídas de pessoas que trabalham juntas destinadas a atingir
determinados objetivos.
A instituição escolar como sistema de relações humanas e sociais, difere-se das
empresas convencionais. A organização e a gestão na escola referem-se ao conjunto de
normas, diretrizes, estrutura organizacional, ações e procedimentos que asseguram a
racionalização dos recursos materiais, humanos, financeiros e intelectuais, assim como a
coordenação do trabalho de pessoas.
A respeito do modo de organização e gestão adotado na instituição escolar, Libâneo et.
al. (2003), relata:
Por racionalização do uso de recursos compreende-se a escolha
racional de meios compatíveis com os fins visados e adequada
utilização desses recursos [...] Por coordenação e acompanhamento
compreende-se as ações e procedimentos destinados a reunir, a
articular e a integrar as atividades das pessoas que atuam na escola,
para alcançar os objetivos comuns. [destaques do autor] (LIBÂNEO
et. al., 2003, p. 293).
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A organização escolar imprescindível é a que melhor ajuda no trabalho do professor,
existindo uma interdependência entre os objetivos e as funções da escola, na qual a
organização e a gestão contribuem para se alcançar as finalidades do ensino.
Baseados no entendimento de que as organizações escolares se caracterizam como
unidades sociais em que destaca a interação entre pessoas e sua participação ativa na
formulação de objetivos e de modos de funcionamento da comunidade escolar, é
importante ressaltar os aspectos informais da organização escolar, introduzindo o
conceito de cultura organizacional.
As organizações sofrem forte impacto dos elementos informais. Os aspectos da
organização informal têm sido denominados de cultura organizacional, que diz respeito
aos comportamentos, às opiniões, às ações e às formas de relacionamento que surgem
espontaneamente entre os membros do grupo.
Cruz (2005), a respeito da cultura organizacional destaca:
Originária da área da administração de empresas, a mencionada
cultura organizacional vem ganhando espaço entre os teóricos que
priorizam um modelo de gestão mais participativo, personalizado,
integrado e humanizado e que leva em conta os valores, as
necessidades, as especificidades e o cotidiano de uma instituição de
ensino. Além disso, a abordagem cultural se adapta, perfeitamente à
escola pela natureza sociocultural que a caracteriza e a distingue.
(CRUZ, 2005, p. 67).

Destacar a cultura organizacional como um conceito central na análise da organização
das escolas significa, segundo Libâneo et. al. (2003, p. 318), “[...] buscar a relação das
práticas culturais dos indivíduos e sua subjetividade com sua influência nas formas de
organização e de gestão escolar”.
A escola, de acordo com Cruz (2005), enquanto espaço sociocultural é um lócus
adequado para a utilização da cultura organizacional, visando à necessidade do
conhecimento dos seus traços culturais, de suas múltiplas linguagens e de seus rituais
cotidianos. Ou seja, a cultura organizacional pode ser considerada como uma maneira
de facilitar a compreensão do cotidiano da escola, do modo como as coisas são feitas,
preservadas e construídas, enfatizando que a cultura organizacional vai sendo construída
através da contribuição de cada um dos membros da comunidade escolar.
A ilustração a seguir mostra a cultura organizacional como ponto de ligação com áreas
de atuação da organização e da gestão da escola.
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PROJETO
PEDAGÓGICO CURRICULAR

CURRÍCULO

GESTÃO
CULTURA
ORGANIZACIONAL
O

DESENVOLVIOMENTO
PROFISSIONAL

AVALIAÇÃO

Fonte: LIBÂNEO et. al. (2005, p. 321).

O esquema acima significa, portanto, que ao se considerar a cultura organizacional da
escola, seria exigência prévia à formulação, ao desenvolvimento e à avaliação do
projeto pedagógico-curricular e, também, às atividades que envolvem tomadas de
decisão como: o currículo, a estrutura organizacional, as relações humanas, as ações de
formação continuada e as práticas de avaliação, que afetam o bom andamento do
processo de gestão escolar.

1.3 CONCEPÇÕES DE ORGANIZAÇÃO
A organização e os processos de gestão assumem diferentes modalidades, de acordo
com a concepção das finalidades sociais e políticas da educação em relação à sociedade
e a formação dos alunos. Situaremos agora as principais características de cada
concepção de organização e gestão escolar apresentado por Libâneo et. al. (2003, p.
323-325).
Na concepção técnico-científica prevalece a visão burocrática e tecnicista da escola, na
qual a direção é centralizada em uma pessoa, as decisões são tomadas de cima para
baixo sem a participação de professores, alunos e funcionários. A organização escolar é
tomada como uma realidade objetiva, neutra, técnica, com mais ênfase nas tarefas do
que nas pessoas.
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Na concepção sociocrítica a organização escolar é concebida como um sistema que
agrega pessoas, considerando o caráter intencional de suas ações e as interações sociais
e políticas nas formas democráticas de tomadas de decisões que se dão coletivamente,
possibilitando aos membros do grupo discutir e deliberar, em uma relação de
colaboração.
Na concepção autogestionária, as decisões são coletivas (assembléias, reuniões), nas
quais são eliminadas todas as formas de exercício de autoridade e de poder e a ênfase
dá-se através da auto-organização do grupo de pessoas da instituição, por meio de
eleições e de alternância no exercício de funções. Destaque nas inter–relações, mais do
que nas tarefas.
A concepção interpretativa privilegia menos o ato de organizar e mais a ação
organizadora, com valores e práticas compartilhados. Essa ação valoriza muito as
interpretações, os valores, as percepções e os significados subjetivos, destacando o
caráter humano e desprezando o caráter formal, estrutural, normativo.
A concepção democrático-participativa baseia-se na relação orgânica entre a direção e a
participação dos membros da equipe. Defende uma forma coletiva de tomada de
decisões, mas advoga que cada membro da equipe assuma sua parte no trabalho, com
acompanhamento e avaliação sistemática com finalidade pedagógica: diagnóstico,
acompanhamento dos trabalhos, reorientação de rumos e ações, tomada de decisões.
Essas concepções nos possibilitam a análise da estrutura e da dinâmica organizativa de
uma escola.
Nos últimos anos, a gestão democrática se destaca como tema básico nas discussões e
nas proposições de medidas relativas ao projeto de modernização da administração.
Nesse cenário, a descentralização4 é indicada como um requisito essencial à
democratização. Por isso, a partir desse momento, o trabalho irá se fixar nesse modelo
de gerenciamento adotado pelo sistema de ensino brasileiro.
1.4 GESTÃO PARTICIPATIVA
Participar significa “partilhar com”. A participação é o principal meio de assegurar a
gestão democrática, pois possibilita o envolvimento de todos os integrantes da escola no
___________________
4

Descentralização aqui referida no sentido de disseminar as administrações, que se encontravam
agrupadas no mesmo lugar.
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processo de tomada de decisões e no funcionamento da organização escolar.
Nessa perspectiva, Libâneo et. al. (2003) afirma:
A participação proporciona melhor conhecimento dos objetivos e das
metas da escola, de sua estrutura organizacional e de sua dinâmica, de
suas relações com a comunidade, e propicia um clima de trabalho
favorável a maior aproximação entre professores, alunos e pais
(LIBÂNEO et. al., 2003, p. 328).

A participação nas decisões nas empresas é quase sempre estratégia em busca de
aumento de produtividade. Já nas escolas, também se buscam atingir bons resultados,
mas há nelas um sentido mais forte de prática da democracia, de adoção de métodos não
autoritários de prática do poder, de oportunizar professores para intervenção nas
decisões da organização e definir coletivamente o direcionamento dos trabalhos.
A participação ganhou destaque a partir de 1968, juntamente com a discussão a respeito
das formas de administrar. Significou uma revisão dos pressupostos teóricos do
taylorismo e a sua substituição, muito lentamente, por valores contemporâneos:
flexibilidade, tolerância com as diferenças, relações mais igualitárias, justiça e
cidadania. Houve uma mudança do relacionamento autocrático, hierárquico e formalista
do taylorismo que nunca mais recuperou seu prestígio.
Após a Segunda Grande Guerra, o mundo passou por significativas mudanças culturais,
atingindo seu clímax com as manifestações de 68. Tudo era questionado: o
comportamento individual, a estrutura familiar, a sexualidade e as instituições. Foi
preciso que as organizações reagissem a esse processo e um dos resultados palpáveis foi
à introdução da ideia de participação como alternativa estratégica e administrativa.
Baseando-se numa análise empobrecida e mecânica do marxicismo, Gutierrez (2003)
ressalta:
[...] pode-se perceber a participação como uma seqüência de conflitos
no campo da produção que, iniciando-se nas lutas sindicais, passaria
pelas comissões de fábrica, conselhos, co-gestão, chegando até a
autogestão generalizada. (GUTIERREZ, 2003, p. 60).

Mas na realidade, não aconteceu um desenvolvimento assim linear e previsível,
tornando-se assim a participação “multifacetada e surpreendente” (GUTIERREZ, 2003,
p. 60).
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Para Libâneo et. al. (2003, p. 329): “o conceito de participação fundamenta-se no
princípio da autonomia”. Isto significa que as pessoas têm capacidade para livre
determinação de si próprias, ou seja, de conduzir a própria vida.
A efetiva tomada de decisões se concretiza pela participação na livre escolha de
objetivos e processos de trabalho e na construção coletiva do ambiente de trabalho.
Portanto, essa participação significa que os profissionais da educação e os usuários
(alunos e pais) possam intervir na gestão da escola.
Há dois tipos de participação articulados entre si: a de caráter mais interno como meio
de conquista da autonomia da escola, dos professores e dos alunos que constitui a
prática formativa, ou seja, elemento pedagógico, curricular, organizacional. E a de
caráter mais externo, em que os profissionais da escola: alunos e pais compartilham,
institucionalmente, certos processos de tomada de decisão.
A participação influencia na democratização da gestão e na melhoria da qualidade de
ensino, isso se todos os segmentos da comunidade compreenderem melhor o
funcionamento da escola, conhecerem a fundo os que nela estudam e trabalham,
intensificar seu envolvimento e consequentemente, acompanhar melhor a educação que
nela se oferta.
O primeiro aspecto a ser destacado para evidenciar a especificidade da escola pública é
a sua relação forte e intensa com a comunidade. Quando falamos em gestão
participativa no âmbito de escola pública, estamos nos referindo a uma relação entre
desigualdades tanto financeiramente ao enfrentar os crescentes desafios aos quais se
apresentam, como também uma comunidade que não está preparada para a prática da
gestão participativa.
A participação na administração da escola está, pelo menos teoricamente, garantida por
intermédio do Conselho de Escola5, com sentido de dar a escola autonomia para poder
elaborar e executar seu projeto educativo.
Segundo o art. 206 da Constituição Federal de 1988, a gestão democrática da escola e
dos sistemas é um dos princípios constitucionais do ensino público.
________________________
5

Conselho de Escola, cuja forma atual é resultado de uma longa e dura luta política que data do
início da década de 80. (GUTIERREZ, 2003, p. 69).
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A respeito disso, Cury (2005) nos apresenta:
Certamente, o pleno desenvolvimento da pessoa, marca da educação
como dever de Estado e direito do cidadão, conforme o art.205 da
mesma Constituição, ficará incompleto e truncado se tal princípio não

se efetivar em práticas concretas nos sistemas e no chão da
escola. (CURY, 2005, p. 15).
As políticas educacionais também contribuem em muito com a democratização da
gestão. As políticas educacionais no Brasil vêm passando por importantes mudanças,
em destaque as de ordem legal e institucional. A aprovação da nova Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional de 1996 – LDB nº 9394/96 foi um passo decisivo nessas
mudanças para as políticas de democratização e da gestão escolar.
O art. 3º da referida lei – LDB nº 9394/96, reconhece o princípio federativo e repassou
aos sistemas de ensino a definição das normas da gestão democrática do ensino próprio
- inciso VIII: “gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação
dos sistemas de ensino”. (CURY, 2005 p.16).
Essas discussões a cerca da democratização da gestão escolar implica num
questionamento quanto ao papel e função social da educação e escolarização, e em
particular da gestão educacional, decorrente das profundas transformações vivenciadas
pelo mundo do trabalho e da produção, resultantes das macropolíticas, em
consequência, dentre outras causas, “do redimensionamento, automação e modernização
do processo educativo” (DOURADO, 2003, p. 78), que produz os postos de trabalho, na
exigência de qualificação e formação continuada.
Diante da análise a cerca das políticas de educação no Brasil e das discussões sobre a
gestão democrática, Dourado (2003) nos aponta que:
[...] a gestão democrática é entendida como processo de aprendizado e
de luta política que não se circunscreve aos limites da prática
educativa, mas vislumbra, nas especificidades dessa prática social e de
sua relativa autonomia, a possibilidade de criação de canais de efetiva
participação e de aprendizado do „jogo‟ democrático e,
conseqüentemente, do repensar das estruturas de poder autoritário que
permeiam as relações sociais e, no seio dessas, as práticas educativas.
(DOURADO, 2003, p. 79).

Considerando a educação enquanto prática social, ou seja, a que não se atém apenas à
escolarização, prática educativa institucionalizada, mas que tem na escola o seu lócus
privilegiado. É importante que essas políticas não sejam entendidas a partir da
submissão “à lógica utilitarista, de vinculação irrestrita às demandas do processo

21
produtivo” (DOURADO, 2003, p. 79). Isto significa dizer que a escola, principalmente
a pública, não deve ter vínculo apenas com a lógica do mercado de trabalho, ou seja,
precisa desempenhar o seu papel político-institucional, resgatando, assim, a sua função
social.
As políticas que se voltem para a democratização das relações escolares devem
considerar o contexto em que elas se inserem, suas necessidades decorrentes e as
condições objetivas em que elas se efetivam.
A gestão democrática como princípio da educação nacional, presença obrigatória em
instituições escolares, é a forma não violenta que faz com que a comunidade
educacional se capacite para levar um projeto pedagógico de qualidade e possa gerar
cidadãos participantes da sociedade como profissionais compromissados. Em função
disso, ou por conta desses objetivos é que os sistemas públicos de ensino aderem à essa
forma de gerenciamento. Sendo assim, se faz necessário conhecermos os princípios e
características desse modelo de gestão.

1.5

PRINCÍPIOS

E

CARACTERÍSTICAS

DA

GESTÃO

ESCOLAR

DEMOCRÁTICA
O conceito do termo direção no contexto escolar é diferente de outros processos
direcionais, especialmente os empresariais, ou seja, vai além da mobilização das pessoas
para a realização eficaz das atividades.
Os objetivos políticos e pedagógicos são imprescindíveis quando a escola cumpre sua
função social de mediação, porque influi significativamente na formação da
personalidade humana. Essa particularidade das instituições escolares é decorrente do
“caráter de intencionalidade”, pois se projeta nos objetivos, que por sua vez, orientam a
atividade humana, “dando rumo à direção da ação”. (LIBÂNEO et. al., 2003, p. 331),
por isso se torna imprescindível para o bom direcionamento da qual faz parte um
conjunto de pessoas rumo aos objetivos.
Na escola isso proporciona à equipe escolar a busca deliberada, consciente, planejada,
de integração e unidade de objetivos e ações, além de consenso sobre normas e
atividades comuns.
Com base no princípio significativo do papel do diretor da escola na gestão da
organização do trabalho escolar, Libâneo et. al. (2003) destaca:

22
A participação, o diálogo, a discussão coletiva, a autonomia são
práticas indispensáveis da gestão democrática, mas o exercício da
democracia não significa ausência de responsabilidades. Uma vez
tomadas as decisões coletivamente, participativamente, é preciso pôlas em prática. Para isso, a escola deve estar bem coordenada e
administrada. (LIBÂNEO et. al., 2003, p. 332-333).

Mas isso não significa que o sucesso da escola se deva unicamente a pessoa do diretor.
A este cabe-lhe uma visão de conjunto e uma atuação que ampare a escola em seus
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros e culturais.
Segundo Libâneo et. al. (2003), a organização e a gestão escolar requerem
conhecimento e a adoção de alguns princípios básicos dentro da concepção
democrático–participativa:
[...] autonomia da escola e da comunidade – educativa; relação
orgânica entre a direção e a participação dos membros da equipe
escolar; envolvimento da comunidade no processo escolar;
planejamento de atividades; formação continuada para o
desenvolvimento pessoal e profissional dos integrantes da comunidade
escolar; utilização de informações concretas e análise de cada
problema em seus múltiplos aspectos, com ampla democratização das
informações, avaliação compartilhadas; relações humanas produtivas
e criativas, assentadas em uma busca de objetivos comuns (LIBÂNEO
et. al., 2003, p. 333).

A autonomia faz parte da concepção democrático–participativa da gestão escolar,
“razão de ser do projeto pedagógico”. (LIBÂNEO et. al., 2003, p. 333). Define-se como
a capacidade das pessoas decidirem sua própria vida, de autogovernar-se.
É considerado instituição autônoma a que tem poder de decidir sobre seus objetivos e
suas formas de organização, se mantém independente do poder central e administra seus
recursos financeiros livremente. Dessa forma, essas instituições traçam seu próprio
caminho, envolvendo, assim, professores, alunos, funcionários e pais que se tornam coresponsáveis pelo êxito da instituição.
Em relação às escolas públicas, essa autonomia é relativa, porque elas não são
organismos isolados, são integradas a um sistema escolar e dependem das políticas e da
gestão pública, isto é, os recursos que mantém as condições de trabalho, os salários, a
formação continuada não são originados na própria instituição.
Toda instituição escolar possui uma estrutura de organização interna, prevista
geralmente no regimento escolar ou em legislação específica do Estado ou do
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Município. Para atingir suas finalidades, as instituições determinam papéis,
responsabilidades e o relacionamento entre os vários setores que definem a estrutura
organizacional.
A respeito do termo estrutura aqui utilizado, Libâneo et. al. (2003, p. 339) ressalta: “O
termo estrutura tem aqui o sentido de ordenamento e de disposição de setores e funções
que asseguram o funcionamento de um todo – no caso, a escola”.
Essa estrutura é comumente representada graficamente em um organograma – desenho
que mostra as inter-relações entre os vários setores e funções de uma organização ou
serviço.
Veremos logo abaixo os elementos que compõem a estrutura organizacional básica, com
os setores e as funções típicas de uma escola, de acordo com Libâneo.

Conselho de Escola

Direção
Assistente de Direção ou
Setor técnico-administrativo

Coordenador de Turno

-Secretaria escolar

Setor pedagógico
-Conselho de Classe

-Serviço de zeladoria

-Coordenação Pedagógica

limpeza, vigilância
Professores - Alunos
-Multimeios (biblioteca,
videoteca, etc)

-Orientação Educacional

Pais e Comunidade
- APM -

Fonte: Libâneo et. al. (2003, p. 340).

A forma do desenho reflete a concepção de organização e gestão, baseados na legislação
dos Estados e Municípios ou na sua própria concepção, quando esta conta com o poder
de formular suas próprias formas de gestão, no caso, as instituições particulares.
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Vejamos agora algumas atribuições e aspectos dos setores que compõe a estrutura
organizacional das instituições escolares, baseados nas definições de Libâneo et. al.
(2003, p. 340-341).
O conselho da escola tem atribuições consultivas, deliberativas e fiscais em questões
que envolvem aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros, definidas na
legislação Estadual ou Municipal e no regimento escolar. É composto pela participação
dos docentes, dos especialistas em educação, dos funcionários, dos alunos e dos pais.
O diretor coordena, organiza e gerencia todas as atividades da escola, auxiliado pelos
demais participantes do corpo técnico-administrativo e do corpo de especialistas.
Atende às leis, aos regulamentos e às determinações dos órgãos superiores do sistema
de ensino e às decisões no âmbito da escola assumidas pela equipe escolar e pela
comunidade.
O setor técnico-administrativo é responsável pelos meios de trabalho que asseguram o
atendimento dos objetivos e das funções da escola. Responde, também, pelos serviços
auxiliares de zeladoria, vigilância e atendimento ao público e pelo setor de multimeios
biblioteca, laboratórios, videoteca, entre outros.
A secretaria escolar é responsável pela documentação, escrituração e correspondência
da escola, dos docentes, demais funcionários e dos alunos. Presta também atendimento à
comunidade. Para a execução desses serviços, a escola conta geralmente, com um
secretário (a), com escriturário (a) ou auxiliares de secretaria, dependendo de cada
instituição.
A zeladoria cuida da manutenção, da conservação da limpeza do prédio, da guarda das
dependências, das instalações e dos equipamentos da cozinha e da organização.
A vigilância cuida do acompanhamento dos alunos em todas as dependências do
edifício, exceto na sala de aula, orientando-os em caso de acidente ou de enfermidade.
Atende às solicitações dos professores e encaminha alunos à direção, quando
necessário.
O setor pedagógico compreende as atividades de coordenação pedagógica e de
orientação educacional. Em alguns lugares, suas atribuições são unificadas em apenas
uma pessoa, recomenda-se que seus ocupantes sejam formados em cursos específicos de
Pedagogia, por envolverem habilidades bastante especializadas.
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O coordenador pedagógico coordena, acompanha assessora, apóia e avalia as atividades
pedagógico-curriculares. Sua prioridade é prestar assistência pedagógico-didática aos
professores em suas respectivas disciplinas, no que diz respeito ao trabalho interativo
com os alunos. Outra atribuição pertinente ao coordenador pedagógico é o
relacionamento com os pais e com a comunidade, no que se refere ao funcionamento
pedagógico-curricular e didático da escola, à comunicação das avaliações dos alunos e à
interpretação feita delas.
O orientador educacional, quando existente essa função, cuida do atendimento e do
acompanhamento individual dos alunos em suas dificuldades pessoais e escolares, do
relacionamento escola-pais.
O conselho de classe é o órgão de natureza deliberativa acerca da avaliação discente,
resolvendo quanto a ações preventivas e corretivas sobre o comportamento deles, sobre
promoções e reprovações e outras medidas quanto à melhoria da qualidade da oferta dos
serviços educacionais e ao melhor desempenho escolar dos alunos.
Paralelamente à estrutura organizacional, as escolas mantêm outras instâncias
colegiadas, como a Associação de Pais, Mestres e Funcionários, o Grêmio Estudantil,
outras contam, ainda, com a Caixa Escolar.
A Associação de Pais, Mestres e Funcionários - APMF reúne pais de alunos, docentes,
técnico-administrativos e os alunos maiores de 18 anos.
O Grêmio Estudantil, entidade criada pela Lei Federal 7398/85, oferece aos alunos
autonomia para se organizarem em torno de seus interesses, com finalidades
educacionais, culturais, cívicas e sociais.
A Caixa Escolar, quando existente, tem a finalidade de organização da assistência
social, econômica, alimentar, médica e odontológica aos alunos carentes ou ainda,
utilização de recursos financeiros recebidos pela instituição.
O corpo docente é o conjunto dos professores em exercício na escola, cuja função
básica consiste em contribuir para o objetivo prioritário da instituição, o processo de
ensino e aprendizagem. Os professores de todas as disciplinas formam juntamente com
a direção e os especialistas, a equipe escolar. O corpo discente inclui os alunos e suas
instâncias de representatividade.
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Com essa definição apresentada por Libâneo et. al. (2003) a respeito dos elementos que
compõe a estrutura organizacional da escola, encerramos este capítulo que procurou de
maneira sucinta mostrar o histórico da gestão, o conceito de gestão democrática, de que
maneira ocorreu a transição do processo de gestão – modelo organizacional adotado nas
empresas e como este se processa no ambiente escolar. Cuja intenção foi traçar um
panorama geral sobre o modelo de gerenciamento adotado pelo sistema de ensino
público brasileiro.
A partir desse panorama, pretendemos expor nesse trabalho as funções constitutivas do
sistema de organização e de gestão da escola, procurando evidenciar, por meio da
opinião de profissionais da área educacional, o conceito e a execução da gestão escolar
nas unidades escolares públicas e privadas.
Com isso, pretende-se apresentar como a gestão democrática tem sido entendida e
operacionalizada nas escolas brasileiras de região pertencente ao Núcleo Regional de
Maringá, bem como, as diferenças entre a organização do trabalho pedagógico do
sistema público e privado.
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2 UMA NOVA ABORDAGEM PARA A GESTÃO ESCOLAR
O mundo encontra-se hoje na era da globalização, da economia e da comunicação e,
dentro desse contexto, está inserida a escola, onde encontra cada vez mais desafios a
serem superados, onde há necessidade de uma reconstrução do conhecimento, assim
como uma postura renovada do gestor escolar, ou seja, deixa-se a ideia de um poder
centralizado, autocrático, controlador e sim uma administração que envolva todas as
pessoas que compõem essa estrutura, concentrando os seus esforços na construção de
uma gestão participativa.
Diante desse cenário globalizado, Paro (1997) afirma:
Nessa relação, entretanto, é necessário uma visão crítica do processo
da administração escolar, a qual exige um conhecimento mais ou
menos preciso da estrutura sócio-econômico da sociedade capitalista
que vivemos. A gestão escolar precisa ser entendida no âmbito da
sociedade política comprometida com a própria transformação social.
(PARO, 1997, p. 149).

Os aspectos empresariais passaram a ser levantados após sucessivo histórico de crises e
planos econômicos, verificados anteriormente no primeiro capítulo deste trabalho. Com
isso, a própria sociedade buscou a discussão de que a gestão escolar deve ser
considerada em dois âmbitos: educacional e empresarial.
Portanto, para a realização deste trabalho, devemos considerar a escola com algumas
características de uma entidade empresarial, tendo como base uma instituição de ensino
que possui clientes (pais e alunos), empregados (funcionários e professores) e divisão
do trabalho em níveis hierárquicos, podendo ou não haver fins lucrativos.
Podemos observar esta distinção baseadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação LDB nº 9394/96. Segundo o Art. 19 da referida lei, as instituições de ensino podem ser
classificadas administrativamente em escolas públicas e privadas. Na primeira, o
Governo é responsável pela fixação de cotas no orçamento geral, destinadas aos
serviços educacionais, pois é quem analisa as necessidades a serem atendidas de
imediato e estabelece os atributos suficientes para satisfazê-las.
O Art. 20 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB nº 9394/96 acrescenta que as
instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias: particulares,
comunitárias, confessionais e filantrópicas. As instituições privadas caracterizam-se por
serem administradas ou mantidas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.
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Ressalta-se, ainda que, pode haver a conciliação da gestão empresarial com o foco base:
a educação.
O gestor escolar necessita criar situações para romper as barreiras entre a teoria e a
prática, ou seja, repensar sua forma de administrar. O ponta pé inicial para que ocorram
mudanças significativas no modelo educacional é o de uma gestão mais democrática, na
qual todos participam desse processo, opinam com ideias coerentes, de acordo com as
prioridades de cada estabelecimento, na qual essa participação aconteça de modo
efetivo, tanto nas soluções de problemas, quanto na tomada de decisões que influenciam
diretamente a escola.
Segundo Paro (1997), todos os envolvidos nesse processo de gestão devem atuar
efetivamente. Para ele:
[...] cabe aos profissionais da educação fazerem valer o seu papel de
educador, dando ênfase a um ensino mais democrático, com diálogos
abertos, com informações que provoquem reflexões a respeito dos
fatos sociais existentes. É importante que se trabalhe sempre com o
concreto, assim o educando se sentirá estimulado a criar situações
como todo o processo democrático, que é um caminho que se faz ao
caminhar, o que não elimina a necessidade de refletir previamente a
respeito dos obstáculos e potencialidades que a realidade apresenta
para a ação.” (PARO, 1997, p. 17).

O processo de gestão democrática e participativa não é uma função “exclusiva” do
gestor escolar, mas da realização de um trabalho participativo, que envolve todos os
segmentos sociais que compõem a escola. [destaque nosso]. Portanto, consideramos o
processo de gestão dentro das instituições escolares nos aspectos positivos e negativos.
A descentralização dos processos de gestão escolar e a democratização na escola trazem
o desenvolvimento do espírito em equipe, decisões compartilhadas independentemente
do nível hierárquico que ocupam dentro da organização, mobilidade das pessoas para a
realização de trabalhos, incentivar alocar ideias em prática, contribuindo assim, com a
escola na solução de problemas. Isto significa dizer que a gestão democrática vem com
o propósito de substituir o paradigma autoritário pelo democrático, dar oportunidade
dos indivíduos que estão envolvidos nesse processo para mostrarem seu potencial, seus
talentos e sua criatividade na solução de problemas cotidianos, ou seja, na gestão
democrática, a participação de cada pessoa é fundamental.
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Para a realização deste trabalho foram escolhidas três escolas particulares e três escolas
públicas Estaduais, da cidade de Maringá PR. A pesquisa foi realizada em setembro e
outubro de 2010.
Para a coleta de dados, foram aplicados questionários abertos com questões semiestruturadas que permitiram maior flexibilidade de respostas. Os entrevistados
consistiam em profissionais da área pedagógica e de direção.
A gestão escolar caracteriza-se como instrumento de dinamismo, ou seja, possibilita a
conciliação entre os dados da realidade e a rigidez estrutural da organização. Diante
desse contexto, procuramos caracterizar o modelo de gerenciamento existente nas
escolas pesquisadas. Os temas analisados estão abaixo relatados:
1) O saber dos profissionais
Verificamos que cerca de 73,33%

- correspondente a 11 respostas, nas quais os

entrevistados disseram entender que gestão, na pergunta referida ao seu conceito, é
vista como um termo novo, utilizado para designar aquele que lidera, toma decisões e
organiza o trabalho dentro de uma instituição escolar. E 26,67% correspondente a 4
respostas dos entrevistados, entendem que o conceito de gestão se designa do termo
administração de empresas ou instituição qualquer.
Com isso, pudemos verificar a complexidade desse conceito até mesmo para os
profissionais que atuam bastante tempo nessa área. Tanto os investigados das escolas
públicas ou privadas consideram que o principal conceito de gestão é administrar, mas
sua principal divergência é a origem desse conceito, na qual os profissionais das escolas
privadas consideram que o termo advém do setor empresarial. Já os profissionais das
áreas públicas consideram um termo novo, porém, relacionada ao aspecto humano e
educacional.
Para melhor entendermos o conceito do termo gestão, podemos considerar a definição
estabelecida pela autora Lück et. al. (2001):
O entendimento do conceito de gestão já pressupõe, em si, a idéia de
participação, isto é, do trabalho associado de pessoas analisando
situações, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas
em conjunto. (LÜCK et. al., 2001, p. 15).

Pela definição apresentada pela autora acima, consideramos como sendo a ideal, por ser
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a base do mundo da globalização e a escola inserida nesse contexto, atuando frente a
desafios que o gestor do século XXI terá que enfrentar. Por isso, surge a necessidade de
uma nova forma de administrar do gestor escolar.
2) Perspectiva teórica
Em relação a pergunta referente à perspectiva teórica das instituições escolares, 100%
dos profissionais investigados - correspondente a 15 respostas - tanto das escolas
públicas, quanto das escolas particulares, responderam que o modelo de gestão
praticado (pelo menos na tentativa) é o de gestão democrática, ou seja, há um grande
avanço em se efetivar uma gestão na qual todos participam ativamente.
Segundo Cury (1997), essa perspectiva teórica, extrapola os seguimentos escolares. Para
ele:
Na gestão democrática, a educação é tarefa de todos, família, governo
e sociedade, mas para que ocorra essa sintonia é necessária à
participação de todos os segmentos que compõem o processo
educacional, de um trabalho coletivo que busque ações concretas. Para
que se efetive essa gestão democrática, faz-se necessário vivenciar, no
dia-a-dia, incorporar ao cotidiano da escola e tornar essencial para a
vida organizacional da escola, assim como é fundamental a presença
do professor e do aluno. (CURY, 1997, p. 27).

Esse modelo de gestão democrática - participativa implica numa maior participação de
todos os interessados no processo de tomada de decisões da escola, envolvendo-os na
realização de tarefas relativas ao gerenciamento/gestão escolar.
3) Cotidiano escolar
As indagações envolveram as ações operacionais do cotidiano escolar e suas
prioridades. Obtivemos 80% - correspondente a 12 respostas que enfatizaram as ações
que priorizavam os alunos, as ocorrências e imprevistos que interferiam na sua
aprendizagem e 20% dos profissionais entrevistados - correspondente a 3 respostas,
disseram que a ênfase da rotina escolar acontece por meio de tomada de decisões
coletivas que facilitam suas ações.
De acordo com Libâneo et. al. (2003),
O funcionamento da escola e, sobretudo, a qualidade da aprendizagem
dos alunos dependem de boa direção e de formas democráticas e
eficazes de gestão do trabalho escolar. É preciso estar claro que a
direção e a administração da escola são meios para garantir os
objetivos educacionais. (LIBÂNEO et. al., 2003, p. 371).
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Uma escola bem organizada, administra com eficácia tanto seus recursos materiais
quanto o trabalho humano, empregando métodos de gestão que propicia as condições
favoráveis às atividades de ensino e aprendizagem.
4) Instâncias colegiadas
De acordo com as respostas dos entrevistados, pudemos perceber que na maioria das
escolas nas quais aplicamos os questionários – 46,67% - correspondente a 7 respostas,
disseram haver a presença de instâncias colegiadas: Associação de Pais, Mestres e
Funcionários - APMF, Conselho Escolar, Grêmio Estudantil.
Obtivemos também como respostas 20% das pessoas - correspondente a 3 respostas,
que têm em suas escolas como instâncias auxiliares: reuniões pedagógicas e conselhos
de classe. Apresentaram também: 20% - correspondente a 3 respostas disseram não
haver presença de quaisquer instâncias que auxiliam no processo de gestão e 13,33% correspondente a 2 respostas não opinaram a respeito da pergunta.
Pelas respostas obtidas, percebemos a diferença entre as instituições públicas e as
privadas. As escolas públicas investigadas contam com as instâncias de apoio citadas
anteriormente. Algumas escolas particulares têm como colegiados: reuniões
pedagógicas e o conselho de classe. Outras disseram não haver presença nenhuma.
Essas instituições auxiliares costumam ser regulamentadas no regimento escolar,
variando sua composição e estrutura organizacional.
5) Obstáculos e desafios
De acordo com as respostas dos entrevistados, em relação aos principais obstáculos
encontrados para efetivar uma gestão de qualidade nas escolas. Obtivemos os seguintes
percentuais: 53,33% - correspondente a 8 respostas dos entrevistados, revelaram que
entre os principais desafios estão relacionados: falta de comprometimento, iniciativa e a
má organização. Verificamos também que 26,67% dos profissionais - correspondente a
4 respostas nos relataram que os principais obstáculos são as dificuldades de
relacionamento entre os membros que compõem a gestão das instituições investigadas e
20% - correspondente a 3 respostas nos relatou ter como principais obstáculos a
centralização de poder nas mãos do (a) Diretor (a).
Pelas principais respostas dos entrevistados, podemos ter como base que a gestão
participativa aumenta as chances das tarefas serem executadas com eficácia, ou seja, na
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medida em que um grupo unido busca novas oportunidades, há uma troca mútua de
conhecimentos e conseguem detectar os problemas que ocorrem, na escola. Isto
significa dizer que cada indivíduo sente-se comprometido e motivado a resolvê-los da
melhor maneira possível, para bem comum da escola.
6) Ações da equipe pedagógica
Quando indagados quanto às atribuições da Equipe Pedagógica e da Direção, obtivemos
as mais variadas respostas, mas vamos registrar aqui as principais que foram
fragmentadas, ou seja, as ações se efetivam separadamente tanto nas instituições
públicas quanto nas particulares.
Os profissionais, aproximadamente 50% responderam que as principais funções da
equipe pedagógica centram - se nas ações de atendimento aos pais, alunos e professores
nas questões pedagógicas ou até em questões de disciplina de alunos. E 50% dos
entrevistados disseram que compete à direção as funções administrativas e financeiras.
Deixando claro a ruptura dessas duas funções. O que não deveria existir, pois tanto a
equipe diretiva quanto a direção são responsáveis pela sobrevivência e pelo sucesso de
suas organizações.
A liderança eficaz é aquela capaz de influenciar positivamente os demais membros e
inspirá-los a se unirem em ações comuns coordenadas. A respeito disso, Chiavenato
(1994) apud Lück et. al. (2001, p. 35), afirma: “Os líderes reduzem as nossas incertezas
e nos ajudam a cooperar e trabalhar em conjunto para tomarmos decisões acertadas”.
Podemos afirmar, portanto, que dirigir e coordenar significa assumir a responsabilidade
por fazer a escola funcionar mediante ações participativas.
FRAGMENTOS DAS ENTREVISTAS
2.1 SIGNIFICADO DE ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO
1) Para você, integrante da Equipe Diretiva, qual o conceito de gestão?
A indagação é pautada sobre administração escolar, se possui o mesmo significado de
gestão para cada membro que compõe a Equipe Diretiva: Diretor (es), Pedagogo (s),
Professor (es), funcionário (s). Vejamos as respostas:
“- Gestão significa uma forma de administrar a empresa”.
“- Administrar uma empresa ou instituição”.
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“– Para mim gestão é favorecer o bom funcionamento das decisões e tarefas,
contribuindo para o desenvolvimento e interesse da empresa e seus colaboradores”.
“- Gestão a meu ver é o ato de dirigir, de administrar, coordenar um espaço que envolve
pessoas”.
Nas respostas acima, os entrevistados disseram entender que gestão se origina do termo
administração de empresas, isto é, gerir ou administrar uma empresa ou instituição.
Considerando as falas dos investigados, observamos alguns aspectos relevantes quanto
ao conceito de gestão como origem de administração de empresas ou instituição,
conforme declara Libâneo et. al. (2003):
Os termos organização e gestão são, freqüentemente, associados as
idéias de administração, de governo, de provisão de condições de
funcionamento de determinada instituição social - família, empresa,
escola, órgão público, entidades sindicais, culturais, científicas, etc. –
para a realização de seus objetivos. (LIBÂNEO et. al., 2003, p. 293).

Ainda em relação ao modo de organização/administração escolar, Chiavenato (1989, p.
3) apud Libâneo et. al. (2003) distingue dois significados de organização – unidade
social e função administrativa. De acordo com o autor:
As organizações são unidades sociais (e, portanto, constituídas de
pessoas que trabalham juntas) que existem para alcançar determinados
objetivos. Os objetivos podem ser o lucro, as transações comerciais, o
ensino, a prestação de serviços públicos, a caridade, o lazer, etc.
Nossas vidas estão intimamente ligadas às organizações, porque tudo
o que fazemos é feito dentro de organizações. (LIBÂNEO et. al.,
2003, p. 316).

Ainda em relação ao conceito de gestão, nas respostas abaixo, observamos que a
maioria dos entrevistados foram apenas mudando a nomenclatura ou ponto de vista, ou
seja, a grande maioria disse entender que gestão escolar é gerir e administrar a
instituição escolar de forma democrática.
“– Gestão é um termo novo utilizado na atualidade para designar todo aquele que atua
na liderança, seja na sala de aula, seja na direção de uma escola e que faz bem feito o
que se prontifica a fazer”.
“– Conceito de gestão se dá por meio de uma função em que se trabalha o coletivo e se
delega funções para que o ensino seja de qualidade”.
“– Gerir, administrar, a proposta de gestão da escola pública e por uma gestão
democrática, participativa”.
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“– É o sinônimo de administração, o controle de todas as ações da escola”.
“- A gestão escolar consiste em traçar estratégias que tem como objetivo principal a
organização e a articulação de condições, tanto humana como material, necessárias para
garantir o processo educacional com um todo”.
“– Gestão para mim é atuar de maneira a atender as necessidades atuais de formar
cidadãos críticos, conscientes e dignos de um futuro melhor”.
“– Gestão para mim significa organização. Tomada de decisões. Vai além do simples
administrar. Envolve aspectos políticos e filosóficos”.
“– É o trabalho direcionado, articulado e que é desenvolvido em equipe, isto é, quando
todos os agentes trabalham de maneira em que as decisões são tomadas pelo coletivo e
que as atribuições não ficam a cargo de uma pessoa”.
“– Na minha função o trabalho está relacionado ao pedagógico diretamente ligado às
professoras. Tenho acesso às questões de orientação das crianças, aprendizado,
dificuldades, disciplina.
“- Uma equipe responsável pela organização do trabalho pedagógico da escola”.
“– Gestão pedagógica é a administração dos setores que envolvem um Colégio (desde o
porteiro, zeladores, secretaria, apoio aos setores pedagógicos: professores, alunos,
pais/responsáveis dos alunos)”.
Considerando as respostas dos entrevistados em relação à Gestão Democrática, Ferreira
(2000) afirma:
A gestão democrática da educação é hoje em dia, um valor já
consagrado no Brasil e no mundo, embora ainda não totalmente
compreendido e incorporado à prática social global e à prática
educacional brasileira e mundial. É indubitável sua importância como
um recurso de participação humana e de formação para a cidadania. É
indubitável sua necessidade para a construção de uma sociedade mais
justa e igualitária. É indubitável sua importância como fonte de
humanização. (FERREIRA, 2000, p. 167).

Considerando os objetivos da ação dos gestores voltados para a transformação social e
da própria escola ao promover a apropriação do conhecimento, Libâneo et. al. (2003)
reforça o conceito de gestão democrática, destacando:
[...] a gestão democrática, por um lado, é atividade coletiva que
implica a participação e objetivos comuns; por outro, depende também
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capacidades e responsabilidades individuais e de uma ação
coordenada e controlada. (LIBÂNEO et. al., 2003, p. 326).

Resumindo nas palavras de Lück et. al (2001):
O entendimento do conceito de gestão já pressupõe, em si, a idéia de
participação, isto é, do trabalho associado de pessoas analisando
situações, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas
em conjunto. (LÜCK et. al., 2001, p. 15).

Observando os relatos dos participantes diretos do processo de gestão escolar,
verificamos que tal conceito é entendido como algo complexo, mas que a complexidade
da organização escolar que abrange ambientes diversos vão além da estrutura formal da
sala de aula, construindo assim um sistema5.
O gráfico abaixo representa a porcentagem dos entrevistados em relação ao conceito de
gestão.

_______________________
5

Sistema é um complexo conjunto de partes que interagem entre si com o ambiente, de modo a
formar um todo organizado.
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2.2 MODELO DE GESTÃO DA ESCOLA
2) Qual a perspectiva teórica de gestão de sua escola? (Ex: gestão democrática,
gestão unitária).
Na pergunta sobre a perspectiva de gestão adotada nas escolas pesquisadas, verificamos
que neste levantamento de dados, todos foram unânimes (tanto os entrevistados das
escolas públicas, quanto das escolas privadas) ao responder que o modelo adotado por
suas escolas é o modelo de gestão democrática.
O que disseram nossos entrevistados:
“– Democrática, no que diz respeito a ouvir sugestões de melhoria, ideias de todos os
setores do Colégio”.
“- Nossa gestão é democrática, buscando sempre o envolvimento coletivo e pelo
diálogo”.
“– Gestão democrática, onde as idéias e decisões são comungadas pelos integrantes da
equipe”.
“– Trabalhamos na gestão democrática, procuramos levar em consideração as ideias dos
nossos colaboradores”.
“- Gestão democrática que busca uma educação de qualidade, com autonomia,
liberdade, participação da comunidade e seus interesses”.
“- A escola desenvolve um trabalho a partir da gestão democrática.
“– Nossa gestão se faz democrática, tendo em vista as reuniões, tanto com o grupo de
profissionais quanto os pais, para que se possa resolver as questões mais urgentes
ligadas a escola”.
“– Teoricamente o discurso é pautado nos princípios de gestão democrática. As decisões
nem sempre são tomadas no coletivo. O Diretor (s) concentra (m) muito poder em suas
mãos”.
“– Estou a pouco tempo na escola, mas acredito que funcione a questão democrática”.
“– Gestão democrática”.
“– Gestão democrática”.
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“– Gestão democrática”.
“– Gestão democrática”.
“– Gestão democrática”.
Nas respostas acima, verificamos que na (s) escola (s) dos entrevistados, prevalece a
perspectiva de gestão democrática, na qual todos podem contribuir, com igualdade de
oportunidade, num consenso coletivo.
Com relação à abordagem democrática para a gestão escolar, Libâneo (2003, p. 333)
relata: “A autonomia é o fundamento da concepção democrático-participativa da gestão
escolar”, ou seja, instituição autônoma é a que tem poder de decisão sobre seus
objetivos e sobre suas formas de organização.
Também em relação à gestão democrática-participativa, Lück et. al. (2001, p. 15)
ressalta: “A gestão participativa é normalmente entendida como uma forma regular e
significante de envolvimento dos funcionários de organização no seu processo
decisório”.
O gráfico representativo mostra a perspectiva teórica adotada na (s) escola (s) pública
(s) e privada (s) das instituições escolares investigadas.
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3) Como se operacionaliza a gestão no cotidiano da escola?
2.3 ROTINA DA (S) ESCOLA (S)
Esta pergunta corresponde ao cotidiano das instituições escolares, como acontecem as
ações pedagógicas e administrativas que envolvem o processo de gestão. Eis as
respostas dos entrevistados:
“- A prioridade é o aluno e as aulas do dia (que devem transcorrer com tranquilidade,
segurança, qualidade) e assim o aprendizado de todos os alunos esteja garantido
diariamente”.
“- As decisões são tomadas em conjunto com a direção e professores, buscando sempre
a melhoria para os nossos alunos. Realizamos juntos os projetos e atividades,
elaborando e tomando decisões plausíveis”.
“- Os imprevistos são resolvidos imediatamente principalmente se diz respeito ao
aluno”.
As respostas acima focam as práticas de gestão nas ações que priorizam o aluno. A
respeito desse assunto, Libâneo et. al. (2003) afirma:
O exercício de práticas de gestão democráticas e participativas a
serviço de uma organização escolar que melhor atenda à
aprendizagem dos alunos requer conhecimentos, habilidades e
procedimentos práticos. (LIBÂNEO et. al., 2003, p. 381).

Continuando ao questionamento das ações que envolvem a rotina escolar, obtivemos as
seguintes respostas:
“–Tomadas de decisões”.
“– As informações e decisões são trocadas e comunicadas a todos;
Há o respeito pela opinião alheia;
Todos „vestem a camisa‟ da escola”.
“– Em virtude de ser uma Escola de Educação Especial, a organização é um pouco
diferenciada. Tem a Direção

Coordenação Pedagógica

Professores/Pedagogos.

Em minha função (professora) tenho total autonomia e participação na organização
pedagógica da escola, só não participamos das questões internas de direção.
“– Os assuntos administrativos cabem a direção resolver. Na questão pedagógica,
marcamos reuniões para discussão e providências urgentes dos principais assuntos que
estão mais emergentes a serem resolvidos”.
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“– Com reuniões quando há necessidade. Quase sempre, para trabalharmos em conjunto
sempre buscando resolver coletivamente problemas e soluções”.
“- Através de discussões à cerca das decisões necessárias. Muitas vezes havendo
votação, as reivindicações são ouvidas e analisadas quanto à viabilidade”.
“– Na resolução de problemas diários, definindo os objetivos da escola, que é uma
melhor qualidade de ensino e elaborar estratégias para a execução de projetos que
levam a esta qualidade”.
“- As ações são elaboradas e executadas de forma não hierarquizada. Todos os
envolvidos no cotidiano escolar participam da gestão: professores, estudantes,
funcionários, pais ou responsáveis, pessoas que participam de projetos na escola. A
transparência é fundamental e qualquer decisão e ação tomada ou implantada na escola
têm que ser de conhecimento de todos”.
“– Atualmente a sua concretização esta caminhando, na tentativa de reunir os
colegiados APMF e Conselho Escolar”.
“– Há uma certa preocupação com o coletivo, mas ainda existe muita política no
cotidiano. Quero dizer, as pessoas não são tratadas da mesma forma (igualdade). Existe
muito protecionismo”.
“- De maneira onde todos os sujeitos envolvidos participam das decisões no coletivo e
para o coletivo”.
“- Ela se apresenta de forma participativa envolvendo funcionários, professoras e pais”.
As respostas acima representa (m) a maioria dos entrevistados que disseram que a rotina
da(s) escola(s) se operacionaliza(m) através de reuniões, com o apoio das instâncias
colegiadas para a efetiva Tomada de Decisão.
Nas falas dos profissionais entrevistados, verificamos que o valor das decisões tomadas
em grupo é vista como uma das mais importantes dimensões de liderança, e ao serem
adotadas coletivamente, descentraliza a responsabilidade dos resultados, ou seja, atribui
maior segurança aos participantes e facilita a realização das ações.
Paradigmaticamente, Ramos (1975) apud Kazmier, (1999) afirma que:
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[...] a habilidade em tomar decisões é a chave para o planejamento
bem sucedido em todos os níveis da gestão. Isto envolve mais que
uma simples seleção de planos de ação que assume pelo menos três
fases: diagnóstico; descobertas de alternativas e análises. (KAZMIER,
1999, p. 87).

O gráfico abaixo mostra como operacionaliza a rotina das escolas nas quais atuam os
entrevistados.

2.4 INSTÂNCIAS COLEGIADAS
4) Há presença de instâncias colegiadas? Como funcionam?
Essa pergunta refere-se aos elementos que compõem a estrutura organizacional básica,
com os setores e as funções típicas de uma escola.
Vejamos o que disseram nossos entrevistados:
“- A Gestão Democrática, abre espaço para que os colegiados - legítimos representantes
da comunidade escolar - tomem parte nas decisões e na gestão da escola. Cada
colegiado tem espaços de participação bem definidos nos documentos que o
regularizam”.
“- Sim. Temos reuniões mensais com o Grêmio Estudantil para buscar melhorias aos
alunos e para a escola. Também fazemos o Conselho Escolar com os professores para
verificar o rendimento de cada aluno e buscar estratégias para agir perante os
obstáculos”.
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“– Sim. Nem sempre conseguimos criar situações de reuniões, mas tudo o que é
resolvido é passado para os integrantes por telefone, e-mail e também por reuniões.
Principalmente as questões financeiras em que APMF e Conselho Escolar tem que estar
cientes”.
“– APMF, Grêmio Estudantil, Conselho Escolar – no modelo da gestão democrática”.
“- Sim, são elas: o Conselho Escolar, Conselho de Classe, APMF – Associação de Pais,
Mestres e Funcionários e o Grêmio Estudantil”.
“– Sim. O Grêmio Estudantil, o Conselho Escolar e a APMF, trabalham com vistas a
enriquecer e contribuir para que se faça notar e acompanhar todo processo escolar”.
“– Sim. Porém, as instâncias colegiadas (APMF, Conselho e Grêmio Estudantil) são
compostas de forma que sofrem muita influência da Direção. O Conselho de Classe não
é participativo e o professor não entende que o momento não é para criticar aluno, mas
principalmente refletir e rever sua prática pedagógica”.
Na respostas acima vemos a presença ativa das instâncias colegiadas nas escolas que
mantêm instituições auxiliares como: APMF – Associação de Pais, Mestres e
Funcionários, Grêmio Estudantil, Conselho Escolar e até mesmo o Conselho de Classe.

Toda instituição escolar possui uma estrutura de organização interna, geralmente
prevista no regimento escolar ou em legislação específica Estadual ou Municipal. Em
relação ao termo estrutura aqui utilizado, Libâneo et. al. (2001, p. 339), afirma: “O
termo estrutura tem aqui o sentido de ordenamento e de disposição de setores e funções
que asseguram o funcionamento de um todo – no caso, a escola”. [destaque do autor].
Ainda em relação às instâncias colegiadas, nossos entrevistados disseram:
“- A direção do Colégio é responsabilidade de uma profissional, cada segmento
(Ensino Fundamental e Ensino Médio), subordina-se à direção. A instância acima da
direção são o Reitor e vice-Reitor da mantenedora”.
“– Sim, como já abordei (referindo-se aos colegiados: APMF/Conselho Escolar) há
tentativas, pois ainda não há participação efetiva de todos os componentes, mas os que
participam procuram desempenhar sua função de forma ativa”.
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“– Sim. Temos como exemplo as reuniões pedagógicas e os Conselhos de Classe onde
prevalece a decisão da maioria”.
“– Não há instâncias colegiadas em virtude de ser um centro de educação especial”
“– Não!”.
“– Não”.
Veja o gráfico abaixo com a porcentagem que mostra a presença das instâncias
colegiadas existentes nas instituições investigadas.

2.5 OBSTÁCULOS EXISTENTES NO MODELO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA
5) Quais os obstáculos para se operacionalizar a gestão democrática?
Indagamos aos entrevistados quais eram os obstáculos encontrados na gestão
democrática, obtivemos as seguintes respostas:
“– Aceitar novos desafios”.
“– Pessoas com formação e opiniões diferentes”.
“- Há divergências de ideias e cargos assumidos; algumas vezes, o desrespeito com a
opinião do professor”.
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“– Questões atitudinais de alguns colaboradores, como: falta de iniciativa, falta de
motivação, resistência a algo novo”.
“– Os obstáculos encontrados são as pessoas. Isto é, os integrantes de uma escola, pois
lidar com seres humanos é muito complicado”.
“– Falta de comprometimento dos agentes da educação, não compreensão por muitos
profissionais da função da escola pública”.
“– Para que haja uma gestão democrática na escola, é necessário o controle e ações que
possam envolver os professores, funcionários e toda a equipe pedagógica”.
“- Entre os maiores obstáculos se destacam as questões burocráticas, o distanciamento
entre escola e sociedade, além das dificuldades encontradas junto aos professores, sendo
a maioria de formação tecnicista. Também não podemos deixar de lado os problemas
sociais que se evidenciam no interior da escola, distanciando a escola de seu papel
social”.
“– Falta de participação dos envolvidos, falta de comprometimento, organização e má
distribuição de tarefas entre os envolvidos”.
“– Os obstáculos muitas vezes se deparam na centralização do poder, na manipulação”.
“- Muitos. O Diretor concentra muito poder em suas mãos”.
“- Todas as decisões de melhoria ou resolução de problemas ou projetos pedagógicos
precisam da aprovação da mantenedora (na pessoa do Reitor ou do vice-Reitor)”.
“- Algumas vezes sentimos a falta dos pais em participar mais da vida escolar dos
filhos. Também a falta de iniciativa de alguns professores”.
“- Na maioria das vezes a ausência significativa dos interessados nas reuniões”.
“– Penso que seja o fato de falta de tempo e espaço e também interesse dos grupos que
compõem a comunidade escolar”.
Observamos nas respostas que os maiores obstáculos encontrados para uma efetiva
gestão democrática focam nas relações humanas, falta de interesse e comprometimento
dos profissionais envolvidos.
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Contrapondo a esse descomprometimento, Libâneo et. al. (2003) nos aponta que as
relações humanas produtivas na busca de objetivos comuns são de suma importância
para o sistema de relações interpessoais, para a qualidade do trabalho de cada educador,
para a valorização da experiência individual e para o clima harmonioso de trabalho.
Segundo ele:
A equipe escolar precisa investir sistematicamente na mudança das
relações autoritárias para aquelas baseadas no diálogo e no consenso.
As relações mútuas entre direção e professores, entre estes e seus
alunos, entre direção e funcionários técnicos e administrativos devem
combinar exigência e respeito, severidade e tato humano. (LIBÂNEO
et. al., 2003, p. 338).

O empecilho para efetivar uma gestão democrática é que os profissionais da educação
necessitam dedicar-se mais amor à profissão. Para a efetiva gestão escolar de qualidade,
faz-se necessário conhecer o ambiente de trabalho e os obstáculos que nele se
encontram.
Assim, DALMAS (1994, p. 47) aborda a questão do clima escolar mostrando que não
pode haver na escola um clima de hostilidade, de individualismo, de irresponsabilidade
e de não envolvimento, pois estes comprometem o andamento do planejamento
participativo e que ao invés da construção desse clima deva existir um ambiente de
acolhida, aceitação mútua e interesses um pelo outro.
Vejamos no gráfico os principais obstáculos existentes para se efetivar uma gestão de
qualidade que propicie um ambiente democrático para todos os envolvidos nesse
processo.
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2.6 ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE PEDAGÓGICA
6) Quais as atribuições da Equipe Pedagógica e da Direção?
Para finalizar a pesquisa, perguntamos quais as atribuições da Equipe Pedagógica e da
Direção enquanto participantes ativos do processo de gestão.
As respostas obtidas foram as seguintes:
“- Equipe Pedagógica:
Organizar as rotinas do Colégio (horários de aula, frequência dos professores);
Acompanhar a vida escolar dos alunos e fazer contato com os pais, sempre que
necessário (atrasos, faltas, notas, ocorrências, mudanças de comportamento, sintomas
como: apatia, agitação, rebeldia, brigas constantes, sempre que observados devem ser
relatados aos responsáveis).
Organizar os calendários: de avaliações, recuperação, comemorações, tornando
possível que todos os objetivos do Colégio sejam alcançados.
Direção:
Organizar as equipes de trabalho (coordenações, secretaria, zeladoria, CPD,
psicologia) para que todos trabalhem com um objetivo comum: O MELHOR
ATENDIMENTO DO ALUNO (aprendizado, interação social, crescimento pessoal e
amadurecimento com valores morais e sociais).
Gerenciar a equipe de professores, ajustando-os para que a qualidade da aula, o
cumprimento de prazos (com apostilas, provas, notas) seja obedecido;
Orientar equipes de funcionários dos diversos setores (para que todos possam
executar suas funções com condições) e zelar pela integridade moral/social de todos
os colaboradores em todos os setores envolvidos”.
“– Direção: Reuniões administrativas. Pedagógico: Reuniões para serem tomadas,
decisões sobre a vida escolar do aluno, professores. Atendimento aos pais”.
“– A Coordenação Pedagógica do „meu trabalho‟ é responsável por oferecer apoio aos
professores com orientações individuais, por sua vez, a Direção é responsável pelas
questões financeiras e também legais da instituição”.
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“– Direção: tarefas administrativas. Equipe Pedagógica: atendimento aos pais e
alunos, orientação para os professores no planejamento, organização das atividades
extraclasse”.
“– A Equipe busca orientar professores, alunos, pais ou responsáveis de seus papéis. A
Direção, procura orientar quando há necessidade na parte pedagógica, e, procura estar
sempre atenta quanto a essas questões. Ainda, a direção trabalha com todo financeiro,
merenda, etc... Assim, um gestor se atenta a todas as instâncias de uma escola”.
“– Equipe Pedagógica: colaborar/fazer acontecer o processo ensino-aprendizagem.
Direção: direcionar/administrar as ações da escola”.
“- A equipe pedagógica é responsável pela coordenação, implantação e implementação
das Diretrizes Curriculares definidas no Projeto Político-Pedagógico e no Regimento
Escolar, em consonância com a política educacional e orientações emanadas da
Secretaria de Estado da Educação. O Diretor é responsável pelo funcionamento
administrativo e pedagógico da escola, portanto, precisa de

conhecimento

administrativo e pedagógico. Compreender e aplicar as normas administrativas; gerir
recursos físicos, materiais didáticos e financeiros, entre outros”.
“–A equipe pedagógica em sua função tem que ter um olhar pedagógico com os
professores e alunos e não estar socorrendo problemas indisciplinares o tempo todo,
deixando de lado sua principal função. A direção enquanto gestora tem que administrar
todas as questões pertinentes à escola para que tenha um ensino de qualidade”.
“– A Direção geral envolve-se apenas em questões administrativas, a Direção auxiliar
envolve-se mais com o pedagógico. A equipe pedagógica faz de tudo um pouco,
prejudicando sua verdadeira função”.
“ – Direção é direcionar, dirigir, organizar o trabalho pedagógico, junto com a equipe
pedagógica, que além de todas essas atribuições comuns a direção tem que dar suporte
ao professor no seu trabalho. No entanto, o que acontece na realidade é que ficamos
apagando incêndio (atendendo alunos que brigam) e não conseguimos realizar nossa
verdadeira função, que além de pedagógica é também política”.
“–A Equipe Pedagógica é responsável juntamente com a Direção por todo
desenvolvimento e articulação do trabalho pedagógico”.
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“- A equipe pedagógica juntamente com a direção é responsável pela orientação aos
pais e professores, pelo cumprimento e elaboração do Projeto Político Pedagógico,
organização de atividades extracurriculares e culturais, elaboração do regimento escolar,
enfim, do bom funcionamento, em todos os aspectos do ensino proposto pela escola”.
“– Participação nos projetos, planos e atividades das professoras. Tratamento direto com
os pais, envolvimento com os eventos da escola em geral. Promoções de cursos
capacitadores para o grupo de regentes”.
“– Orientar e coordenar a comunidade escolar na efetivação das propostas pedagógicas
da escola”.
“– São muitas e não caberiam nestas linhas. Mas de modo geral, eu diria que é gerenciar
bem todos os aspectos pedagógicos e administrativos a fim de pensar a escola como um
microsistema inserido num macrosistema, ou seja, a sociedade.
As respostas acima nos mostra como acontece à fragmentação do trabalho da Direção e
da Equipe Pedagógica, pois nos parece haver uma ruptura de ambas as funções.
Considerando as falas dos investigados, verificamos a relação dessas funções, como nos
aponta Libâneo et. al. (2003, p. 330-331): “A direção da escola, além de uma das
funções do processo organizacional, é um imperativo social e pedagógico”.
Ainda em relação ao assunto, o autor nos esclarece que o termo direção no contexto
escolar, difere dos demais processos direcionais, especialmente os empresariais, pois vai
além da mobilização das pessoas para a realização das atividades.
Quanto à função da equipe pedagógica, Libâneo et. al., (2003, p. 331), esclarece: “Sob
supervisão e responsabilidade do diretor, a equipe escolar formula o plano ou projeto
pedagógico, toma decisões por meio da discussão com a comunidade escolar mais
ampla [...]”.
Quanto ao desenvolvimento de uma boa equipe de gerenciamento Lück et. al. (2001)
ressalta:
O diretor eficaz é um líder que trabalha para desenvolver uma equipe
composta por pessoas que conjuntamente são responsáveis por
garantir o sucesso da escola. A ênfase principal da liderança está no
papel do ensino, pois o líder deve ajudar a desenvolver as habilidades
nos outros, para que compartilhem a gestão da unidade (LÜCK et. al.,
2001, p. 45).
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A Equipe Pedagógica juntamente com a Direção corresponde a tarefas agrupadas sob o
termo gestão. Dirigir e coordenar significa assumir a responsabilidade por fazer a escola
funcionar mediante o trabalho coletivo.
Dentre as muitas funções da equipe pedagógica e da direção, veremos no gráfico abaixo
as principais citadas pelos nossos entrevistados.

Através desta pesquisa podemos observar a gestão operacionalizada nas instituições
escolares investigadas. Analisamos a gestão democrática como uma prática cotidiana
que contém o princípio da reflexão, da compreensão e da transformação que envolve as
práticas da escola, tendo como intenção refletir sobre a superação da cultura de gestão
autoritária e a construção coletiva com a participação efetiva de todos.
2.7 CONSIDERAÇÕES A CERCA DO TEMA
Neste momento do trabalho passaremos a realizar uma análise a respeito do modelo de
gestão adotado nas instituições escolares investigadas.
No processo de gestão de um administrador escolar existe mais envolvimento do que
um empresário, pois o produto das decisões escolares “é o homem” e a sua produção. A
mesma compreensão se coloca a serviço da educação, assumindo uma postura de
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dirigente e não dominante, que orientará o trabalho do administrador escolar. [destaque
nosso].
Do ponto de vista ideal, gestão escolar está associada ao fortalecimento da
democratização do processo pedagógico e a participação responsável por todos nesse
processo.
Em nossos estudos, observou-se que o administrador não é a razão da existência da
escola e nem a garantia do sucesso de uma gestão escolar. Portanto, caminhar em
direção a uma democracia na escola, exige uma organização que envolva a participação
de todos os seus membros. Portanto, é preciso firmeza nas tomadas de decisões
rompendo com as estruturas organizacionais fragmentadas, envolvendo a vontade
política da comunidade, afastando-se assim do individualismo para se chegar ao
diálogo, pois só assim cria-se uma consciência coletiva, dando a escola oportunidade de
cumprir sua missão que é de desenvolver, construir e reconstruir o saber dentro do
processo dinâmico. Ainda diante desse contexto, a gestão escolar, tenta responder que
as escolas, como setores sociais, são organismos vivos e dinâmicos e, portanto, devem
ser organizadas e entendidas como tal.
Dentro do aspecto sócio-cultural, constatamos que os gestores investigados são pessoas
com largas experiências no processo educacional, o que respalda os mesmos quanto a
suas colocações. Entretanto, gestão nas escolas de maneira geral, nem sempre ocorre
dentro de um clima de equipe, na qual é valorizado o diálogo, caracterizando
principalmente no gestor público o lado teórico empregado na execução das tarefas,
enquanto que os gestores da rede particular concentram suas ações na incidência prática
para o atendimento das exigências do sistema capitalista, na qual presta serviço.
Pela crescente complexidade dos processos sociais, caracterizado principalmente pela
pluralidade de interesses que envolvem essa dinâmica, é necessário que se fale de gestão
voltada para uma participação coletiva o que tornará mais abrangente a sua efetivação
rumo a uma democratização da gestão escolar.
Neste contexto, os autores que consultamos dizem que a gestão escolar ganhou destaque
no contexto educacional em razão das mudanças de paradigmas que ocorreram nas
questões desta área, reconhecendo a importância da participação consciente e
esclarecida das pessoas nas tomadas de decisões sobre a administração escolar.
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O significado da gestão perpassa na ideia dos gestores, com exigências burocráticas,
nomenclaturas, normas estabelecidas em legislação, na qual muda-se os termos, as
responsabilidades, mas o administrador enquanto gestor, busca discutir a relação do
trabalho através do diálogo, reunindo as ações e buscando métodos para efetivar sua
prática.
Considerando então que esse processo é de grande importância no início de uma jornada
transformadora, é preciso antes de mais nada que essa mudança ocorra em um ambiente
favorável de pessoas motivadas e capacitadas a buscar a apropriação coletiva, pois em
uma gestão democrática é tarefa de todos. Para tanto, é necessário o envolvimento geral
dos sujeitos participantes do processo educacional.
Nesta perspectiva convém lembrar que a participação não é um resultado de processo
automático e espontâneo, mais sim, da conquista diária e da consequência do
fortalecimento do sentido de responsabilidade dos indivíduos. Sem dúvida é grande o
desafio para mudar os modelos de gestão atual para os moldes em discussão. Cabe
lembrar nesta oportunidade também que, democracia se aprende em várias instâncias
sociais, mas é tarefa da escola promover este aprendizado.
Em relação às responsabilidades compartilhadas, Lück et. al. (2001) esclarece:
Aos responsáveis pela gestão escolar compete, portanto, promover a
criação e a sustentação de um ambiente propício à participação plena,
no processo social escolar, dos seus profissionais, de alunos e de seus
pais, uma vez que se entende que é por essa participação que os
mesmos desenvolvem consciência social crítica e sentido de
cidadania. (LÜCK et. al., 2001, p. 18).

Os bons gestores compreendem que mudanças na prática de gerenciamento não podem
ser impostas. Somente quando estes se derem conta dessa realidade é que eles começam
a se transformar em “mestres da mudança”. (EDNIR et. al., 2006, p. 15).
Nas escolas com uma gestão adequada, os diretores agem como líderes no apoio e não
há fragmentação entre direção e equipe pedagógica, isto é, os diretores agem como
líderes pedagógicos: apóia as prioridades, avalia os programas pedagógicos,
organizando e participando dos programas de desenvolvimento de funcionários e
também enfatizando a importância dos resultados alcançados pelos alunos. Também
agem como líderes em relações humanas, enfatizando a criação e a manutenção de um
clima escolar positivo e a solução de conflitos, que segundo Lück et. al. (2001, p. 25):
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“[...] inclui promover o consenso quanto aos objetivos e métodos, mantendo uma
disciplina eficaz na escola e administrando disputas pessoais”.
Ainda, de acordo com a autora acima, para se efetivar de fato uma gestão participativa,
devemos tomar como base algumas iniciativas como: compartilhamento de autoridade,
delegação de poder, responsabilidades assumidas em conjunto, valorização e
mobilização da sinergia de equipe, canalização de talentos e iniciativa em todos os
seguimentos da organização e compartilhamento constante e aberto de informações.
Podemos então dizer que a liderança participativa é uma estratégia empregada para
aperfeiçoar a qualidade educacional. Conforme afirma Lück et. al. (2001, p. 37): “A
liderança participativa é uma estratégia empregada para aperfeiçoar a qualidade
educacional. É a chave para liderar a riqueza do ser humano que está presa dentro do
sistema de ensino”.
Com base no bom senso, a delegação de autoridade daqueles que estão envolvidos nas
instituições escolares, é construída a partir de modelos de liderança compartilhada, que
são os padrões de funcionamento de organizações ao redor do mundo, com alto grau de
desempenho.
Por isso, a nossa intenção em investigar o processo de gerenciamento das instituições
públicas e privadas, não foi aleatória e não esgota-se com este trabalho, pelo contrário
permanecerá aberta para revisões e aprimoramento, por se tratar de um tema necessário
para as grandes decisões a serem tomadas no processo administrativo quando o gestor
executa sua tarefa de gerir.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muito se tem estudado, pesquisado e escrito sobre o modelo de organização da escola.
No entanto, as práticas inovadoras de gestão pouco contribuem para o alcance da
melhoria da qualidade do trabalho da escola. No nosso entendimento, essas reflexões
são feitas somente a partir de enfoques macroestruturais, quando a grande necessidade é
que esses estudos não só dêem conta das questões macro, mas priorizem a explicitação
dos problemas do cotidiano escolar, o que pressupõe, por sua vez, uma análise da
dimensão sociocultural da escola.
Para se adaptarem às constantes mudanças e exigências da sociedade, as organizações
precisam investir em melhoria contínua dos produtos e serviços e, aliada à melhoria,
deve-se combinar qualidade com valores acessíveis. As instituições de ensino, a partir
do momento em que são encaradas como tendo algumas características de empresas,
precisam adaptar-se a esses novos paradigmas.
Conforme observado neste trabalho, a utilização de ferramentas de gestão na
administração das escolas analisadas, ainda está no seu princípio. No entanto, verificouse que a escola particular está mais bem adaptada às novas tendências da sociedade.
Ainda assim não é possível afirmar que ela esteja sendo realmente bem administrada. Já
a escola pública, por não ter muita autonomia sobre seus recursos financeiros, ainda
encontra-se distante da administração propriamente dita.
Dessa forma, é imprescindível relatar a importância do desenvolvimento da ideia da
escola com algumas características de empresa, pois através dessa concepção, as
instituições de ensino poderão ficar mais preparadas para enfrentar os desafios do
mercado atual, fortalecendo, assim, a educação e a gestão.
Em síntese, esperamos ter evidenciado que, para se compreender os fatores impeditivos
da construção de um modelo de gestão escolar de caráter democrático, não é suficiente
entendermos apenas os seus aspectos estruturais e funcionais. É necessário
entendermos, também, o caráter educativo desse modelo de gestão, o sentido e o
significado de suas instâncias democratizantes e, a partir desse entendimento, a relação
desse modelo com a função central da escola.
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