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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo compreender os processos na gestão democrática escolar 

presentes no funcionamento das unidades educacionais. A proposta é dialogar, debater, 

compreender com os profissionais da educação, os processos da gestão escolar, tendo como 

base os referenciais teóricos e os dados resultantes da pesquisa. Esta pesquisa ocorreu com o 

compromisso de responder ao seguinte questionamento: quais são as expectativas e os desafios 

a serem apontados e as possíveis soluções que poderão provocar novas reflexões e ações de 

todos os profissionais envolvidos no processo de Gestão Democrática Escolar? Para que isso 

aconteça efetivamente, é necessário que cada um tenha conhecimento e entenda o seu papel 

enquanto integrante da comunidade ou das instâncias colegiadas. Trata-se de uma pesquisa na 

qual busca-se ampliar os conhecimentos sobre o funcionamento da escola pública quanto aos 

aspectos políticos, administrativos, financeiros, tecnológicos, culturais, artísticos e 

pedagógicos. Foi efetuada uma coleta de dados em unidades educacionais, Escolas e Creches, 

de uma região do município de Cuiabá e algumas informações junto aos assessores pedagógicos 

da Secretaria Municipal de Educação. Esta foi uma pesquisa qualitativa, na qual foram 

utilizados questionários nas entrevistas semi-estruturadas de acordo com Minayo (2010), 

Lakatos e Marconi (2010), bem como foram efetuadas análises dos discursos presentes nas 

respostas, conforme metodologia de Bardin (2001). Todas as reflexões e construções nesta 

dissertação foram elaboradas ao longo desta pesquisa, sempre respaldadas por diversos 

pesquisadores, tais como: Luck  (2000), Libâneo (2004), Paro (1986), Chiavenato (2003), 

Arroyo (1999), Focault (2004), Bauman (2001), Gardener (1983).Os resultados desta pesquisa 

apontam que a gestão democrática escolar tem um longo caminho a seguir, muitas expectativas 

e diversos desafios, conforme resultados aqui apresentados,e desta forma sugere-se a realização 

de novas e constantes pesquisas para contribuir com o aprimoramento dos processos da Gestão 

Democrática Escolar. 
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ABSTRACT 
 

 

 

The present work aims to understand the processes in the democratic school management 

present in the functioning of the educational units. The proposal is to discuss, discuss, 

understand with education professionals, the processes of school management, based on the 

theoretical references and data resulting from the research. This research was carried out with 

the commitment to answer the following question: what are the expectations and challenges to 

be pointed out and the possible solutions that could provoke new reflections and actions of all 

professionals involved in the process of Democratic School Management? For this to happen 

effectively, it is necessary for each to have knowledge and understand their role as a member 

of the community or collegial bodies. It is a research that seeks to expand knowledge about the 

functioning of the public school in terms of political, administrative, financial, technological, 

cultural, artistic and pedagogical aspects. We collected data in educational units, schools and 

day care centers in a region of the city of Cuiabá and some information with the pedagogical 

advisors of the Municipal Department of Education. This was a qualitative research, in which 

questionnaires were used in the semi-structured interviews according to Minayo (2010), 

Lakatos and Marconi (2010), as well as analyzes of the discourses present in the answers, 

according to Bardin's methodology (2001). All the reflections and constructions in this 

dissertation were elaborated throughout this research, always supported by several researchers 

such as: Luck (2000), Libâneo (2004), Paro (1986), Chiavenato (2003), Arroyo (1999), Focault 

2004), Bauman (2001), Gardener (1983). The results of this research point out that democratic 

school management has a long way to go, many expectations and several challenges, according 

to the results presented here, and it is suggested that new and constant research to contribute to 

the improvement of the processes of Democratic School Management. 

 

 

Palavras-chave: Teaching; participation; management. 
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INTRODUÇÃO 

 

O momento atual do cenário educacional no pais tem tirado o sono de muitos 

especialistas da área. Problemas que se transformam em grandes desafios sempre estão 

presentes nos debates dos profissionais da educação, setores diversos da sociedade e do 

governo. Iniciativas e políticas têm despendido uma quantidade de recursos consideráveis para 

tentar equacionar as fragilidades que a educação vem apresentando nos últimos anos.  

Porém estas ações vêm demonstrando pouca eficácia na prática, mediante aos inúmeros 

desafios da escola pública. Tais constatações ficam evidentes quando se analisa os resultados 

das avaliações externas, conforme IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). São 

frágeis os resultados práticos em construir instituições fortes e de produzir cidadãos críticos e 

preparados para enfrentar os desafios de um mundo globalizado, com todos os avanços 

tecnológicos e exigências do mercado de trabalho. 

Mediante estas perspectivas, na qualidade de Profissional da educação, atuando  

algumas décadas como pedagogo, matemático, administrador de empresas, especialista em 

gestão escolar, professor da educação básica e da graduação, militante na área da gestão escolar 

do sistema municipal de educação de Cuiabá, este pesquisador considera a gestão dos espaços 

educacionais, como um campo representativo e propício às reflexões e ao debate sobre a gestão, 

seus modelos e suas funções, numa concepção mais ampla e mais acadêmica, conforme Luck 

(2005). 

E na continuidade da pesquisa, verifica-se que, conforme a visão dos teóricos que tratam 

da temática da educação e suas implicações políticas, sociais econômicas, para subsidiar estas 

iniciativas, necessário se faz dialogar com especialistas no estudo sobre administração e gestão 

escolar, que abordam em suas obras estes processos, ao longo da história da educação brasileira. 

Líbano (2006) considera que, para se compreender as implicações existentes nos 

processos da gestão democrática escolar, é imprescindível que se entenda as complexidades 

que compõem as sociedades, o estado, as políticas, a democracia, a escola, o conhecimento, a 

aprendizagem e todas as forças que envolvem as pessoas nestes contextos.  

Quando se analisa esta temática, percebe-se que os espaços educacionais se apresentam 

como uma forma de o Estado introduzir, difundir suas ideologias e programar, organizar e 

executar suas políticas. Nesta perspectiva, é representativo o diálogo sobre a gestão democrática 

numa análise histórica, cultural e política, conforme a visão dos pesquisadores que abordam o 

tema com muita propriedade. 
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Conforme Bastos (2001), é imprescindível o debate sobre o processo de democratização 

no Brasil, que somente teve início nas últimas décadas do século XX, contagiando nessa época 

a escola pública brasileira. A partir dessas transformações políticas e sociais e com o avanço 

das tecnologias e a globalização no país, é que surgem, no meio dos profissionais da educação, 

pesquisadores e sindicalistas com o desejo de flexibilizar os modelos de administração escolar 

mediante aos praticados, bem como adequá-los aos anseios populares e às necessidades de 

melhoria na qualidade do ensino ofertado nas escolas públicas.  

 Aconteceram alguns avanços, os anos foram passando e o processo de gestão 

democrática escolar foi sendo implantado nas redes oficiais de ensino por todo o país. 

Juntamente com as transformações aconteceram fatos benéficos, como a melhoria da qualidade 

de ensino e também situações que necessitam novas investigações e intervenções das 

autoridades educacionais, dos pesquisadores e estudiosos da educação.  

O tema a ser abordado nesta pesquisa, "Gestão Democrática Escolar: expectativas e 

desafios", reveste-se de sua importância, uma vez que, mesmo se utilizando dos processos de 

escolha do gestor escolar através de eleição direta, com a participação dos segmentos das 

comunidades escolares, os problemas decorrentes destes processos, modelos e pessoas 

continuam acontecendo e influenciando negativamente nos resultados de análises de todo o 

processo ensino aprendizagem.  

Partindo dessa premissa, Paro (2002) afirma que a gestão democrática, para obter 

sucesso, deve estar alicerçada na participação efetiva da comunidade pois, segundo o autor, a 

democracia só se efetiva por atos e relações que se dão no nível da realidade concreta 

Além disso, na continuidade do debate sobre o tema, Paro (2002) reafirma que a 

democracia é um valor universal e prática de colaboração recíproca entre grupos e pessoas, é 

um processo globalizante que, tendencialmente, deve envolver cada indivíduo, na plenitude de 

sua personalidade. 

A gestão das unidades educacionais é um componente propulsor dos resultados que ela 

apresenta, não só por ela mesma. Como afirma Freire (2000), a escola deve ser vista como 

espaço vivo e dinâmico que, fazendo parte de um contexto social, econômico, político e cultural 

mais amplo, influencia e é por ele influenciada. 

Neste contexto é que se destaca a importância da construção de uma Gestão 

Democrática Escolar com uma concepção democrático-participativa que se adapte em busca da 

democratização plena e efetiva da escola, e que tenha como característica a relação orgânica 

existente entre os diversos segmentos da unidade educacional.  
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Neste sentido, é que se dá muita importância na busca de objetivos comuns a todos e 

também que defendem uma forma de tomada de decisão coletiva, em que cada membro assume 

sua parte e responsabilidade no trabalho. Outra característica importante dessa concepção é a 

ênfase nas relações humanas.  

A gestão participativa escolar vem contribuindo para os processos de redemocratização 

do país em diversos momentos da história da sociedade brasileira. Estas iniciativas foram e são 

fundamentais para combater e resistir às formas conservadoras de organização política que tanto 

influenciam na gestão escolar. Sobre essa consideração, Libâneo (2006) propõe: 

 

Os objetivos sócio políticos da ação dos educadores voltados para as lutas pela 

transformação social e da ação da própria escola de promover a apropriação do saber 

para a instrumentação científica e cultural da população, é possível não só resistir às 

formas conservadoras de organização e gestão como também adotar formas 

alternativas, criativas, que contribuam para uma escola democrática a serviço da 

formação de cidadãos críticos e participativos e da transformação das relações sociais 

presentes. (LIBÂNEO, 2006, p. 328). 

 

 Nesta perspectiva, a gestão escolar é tarefa que deve ser compartilhada com todos os 

segmentos que compõe a comunidade escolar. Segundo Luck (2005), os dirigentes educacionais 

e demais profissionais da educação desempenham funções estratégicas e importantes no seio 

da comunidade, pois são os responsáveis em proporcionar o acesso das pessoas ao 

conhecimento que deveria ser de qualidade.  

Entretanto, depara-se com uma unidade escolar fragilizada por inúmeros fatores, dentre 

os quais a falta de eficácia da gestão escolar. Com esta conotação, não se poderá deixar de 

destacar a importância da equipe gestora, em especial o dirigente escolar, que é peça 

fundamental nesse processo de oportunizar a participação de todos na gestão da estrutura 

econômica, financeira e de recursos humanos e demais componentes da administração das 

unidades escolares. 

Desta forma, a unidade de ensino público, ao considerar este princípio democrático, que 

envolve todos os profissionais inseridos no processo com os mesmos objetivos e metas, 

necessita ter clareza que uma das primeiras missões do coletivo é, sem sombra de dúvidas, uma 

mudança de mentalidade de todos os envolvidos na melhoria da gestão escolar.  

 Conforme Gadotti (1998), a maioria das vezes, essas mudanças geram instabilidades, 

pois implicam em deixar de lado o conceito obsoleto de que a escola é apenas um aparelho do 

Estado para difundir seus ideais e não uma conquista a ser concretizada da comunidade.  

De acordo com Luck (1981), outro aspecto a ser considerado nas reflexões são as 

relações do dia a dia entre os diferentes profissionais envolvidos no processo de gestão 

democrática, onde poderá ocorrer a ressonância dialética em um grupo que busca a unificação, 
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a partir dos possíveis conflitos que surgirão com os debates, com o assumir de responsabilidades 

e frequentes reconstruções em uma perspectiva dialógica, em busca do bem comum. 

É preciso considerar as condições do ambiente e o clima no interior da escola, para o 

início dessas possíveis transformações, uma vez que devem ocorrer por etapas, para se evitar 

rupturas abruptas e consequentemente atrasos e complicações na conquista maior, que é a de 

um espaço democrático com a participação de pessoas preparadas e motivadas que se envolvam 

por completo. Entretanto, os processos que viabilizam a Gestão Democrática Escolar não se 

restringem apenas aos indicadores internos da escola.  

É imprescindível a análise da organização, aplicação, acompanhamento e avaliação de 

todas as políticas que têm por finalidade viabilizar os preceitos legais. Nesse aspecto, a 

participação dos profissionais da educação tem grande relevância.  

Para Luck (2000), a gestão escolar possui como foco a observação da escola e dos 

problemas educacionais gerais, através de uma visão estratégica e de conjunto, bem como pelas 

ações interligadas, tal como uma rede. O funcionamento acontece em uma sintonia entre os 

níveis estratégicos governamentais e a escola. 

Desta forma, acreditando-se em uma gestão democrática como condição de 

aprimoramento dos processos de aprendizagens em uma unidade educacional, é que se projeta 

uma organização que esteja preparada para vencer os desafios do mundo moderno, seus 

conflitos, bem como o bom uso das tecnologias.  

De acordo com paro (2005), a necessidade de entendimento da implantação do processo 

de Gestão democrática indica que se pretende agir na escola, como de resto em qualquer 

instância na sociedade, com vistas a transformação social, não se pode acreditar que estejam já 

presentes condições ideais, que só poderão existir como decorrência dessa transformação. 

A partir dessas reflexões e com a experiência de ter exercido as funções de Dirigente 

escolar nomeado, eleito, e de Assessor da Coordenadoria de Gestão da Secretaria Municipal de 

Educação, é que se percebe que a Gestão Democrática Escolar, mesmo com todas as pesquisas 

existentes, possui inúmeros pontos de fragilidades a serem pesquisados devido a existência de 

problemas que persistem nas unidades educacionais. 

Ao se deparar com estas perspectivas, fica evidente a necessidade de se pesquisar sobre 

o assunto, com a finalidade de ajudar a responder à seguinte questão: "Quais são as 

expectativas e os desafios a serem apontados e as possíveis soluções que poderão provocar 

novas reflexões e ações de todos os profissionais envolvidos no processo de Gestão 

Democrática Escolar?" 
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Procedeu-se o levantamento de dados e informações através de análise documental e 

entrevistas, sobre a atuação das equipes gestoras, dos representantes dos segmentos das 

unidades a serem pesquisadas, bem como o levantamento de informações na Secretaria 

Municipal de Educação de Cuiabá sobre o tema, e suas principais implicações ocorridas nos 

últimos anos. 

Os objetivos desta pesquisa é compreender e analisar os processos que envolvem a 

Gestão Democrática Escolar, frente aos desafios de melhora dos resultados das avaliações 

institucionais nas unidades educacionais da educação básica. Pois somente desta forma que foi 

possível identificar as causas dos problemas que vem influenciando nos resultados negativos 

da gestão democrática escolar, bem como conhecer, através das entrevistas e das respectivas 

análises de documentos, a opinião dos profissionais da unidade escolar sobre a gestão 

democrática.  

Além destes objetivos especificados anteriormente, verificou-se, também, a organização 

político-administrativa e pedagógica das unidades educacionais, bem como a operacionalização 

da autonomia administrativa/pedagógica e também se investigou as estratégias, metodologias 

que norteiam a equipe gestora escolar e que visem à retomada de sua destacada importância na 

construção de um currículo escolar que venha ao encontro dos anseios da comunidade escolar. 
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CAPÍTULO 1 - RESUMO DA HISTORICIDADE E CONCEITOS SOBRE GESTÃO 

DEMOCRÁTICA ESCOLAR 

 

Conforme já foi mencionado, é de suma importância dialogar sobre os aspectos 

históricos e conceituais, com a finalidade de maior compreensão dos fatos e fenômenos que 

ocorrem na rotina escolar. Estas necessidades foram determinantes para se construir o modelo 

de roteiro, contendo a fundamentação teórica a seguir. 

 

1.1 - Breve retrospecto histórico do Estado Brasileiro e a Educação 

 

Conforme Avellar (1965), no Brasil a figura de um Estado Brasileiro surge apenas com 

o advento da independência, em 1822, sendo que anterior a esta data, 1500 a 1822, todos os 

representantes governamentais eram nomeados por Portugal. As Políticas de administração e 

as Leis vigentes na colônia, influenciadas pelos acontecimentos da Europa nos séculos XVI, 

XVII e XVIII, eram determinadas pelo rei, pela nobreza portuguesa e seus comandados da elite, 

que geralmente eram grandes proprietários de terras, grandes comerciantes. Nesse período as 

atividades comerciais, econômicas e sociais atendiam aos interesses da coroa portuguesa.  

Segundo Saviani (2010), os primeiros missionários a desembarcarem na frota de Cabral 

foram os Franciscanos, que realizaram a primeira missa em território brasileiro, indo embora 

no mesmo ano de 1500. Somente com a chegada dos primeiros jesuítas no Brasil, em 1549, é 

que inicia o processo de construção das primeiras iniciativas educacionais, sob o comando do 

Padre Manoel da Nóbrega.  

Quinze dias após o desembarque, os missionários criaram a primeira escola elementar, 

em Salvador. A atuação dos jesuítas no Brasil foi dividida entre o anúncio da fé católica, por 

meio da catequese dos índios e a atividade educativa, feita com base nas orientações do 

RatioStudiorum, documento este escrito por Inácio de Loiola que possuía um programa de um 

curso de humanidades, filosofia e por último a teologia. 

De acordo com Saviani (2010), já em 1570 a obra jesuítica era composta por cinco 

escolas de instrução elementar (Porto Seguro, Ilhéus, São Vicente, Espírito Santo e São Paulo 

de Piratininga) e três colégios (Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia). 

O funcionamento do ensino nessas escolas iniciava com a aprendizagem do português 

e obrigatoriamente passava pela doutrina cristã, seu maior objetivo. Somente posterior a esta 

fase, os alunos eram encaminhados a escolas para aprender a ler e escrever. Os alunos que 
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pudessem ampliar seus estudos, além dos existentes na colônia, deveriam fazê-lo em Portugal 

e França.  

Com Saviani (2010), é possível perceber que o início da educação brasileira é marcado 

pelo processo de aculturação, catequização dos índios na fé cristã, através de técnicas que 

forçavam os índios à submissão da cultura européia.  

Ainda segundo Saviani (2010), diversos grupos de missionários atuaram no Brasil 

colônia, dentre os quais destacam-se os Jesuítas, Franciscanos e os Beneditinos. Cada um com 

suas obras importantes e específicas, sendo que o destaque da história da educação brasileira, 

nesse período, fica por conta dos Jesuítas, que possuíam maior apoio da Coroa Portuguesa para 

cumprir suas finalidades.  

O primeiro estágio do Estado Brasileiro, de um governo local, foi de um modelo de 

Império monárquico que compreendeu entre 1822 a 1889. Os Grupos que controlavam o Brasil 

imperial, formados pelas elites, grandes proprietários de terras, comerciantes, traficantes de 

escravos, davam sustentação ao regime e mantinham a unidade nacional à base da força, das 

armas e pela violência contra os pobres, negros e revoltosos. 

Conforme Saviani (2010), o modelo de Estado desse período não se sentia responsável 

pelo desenvolvimento do país, não garantia direitos fundamentais, não interferia na vida 

cotidiana e nem regulamentava as atividades comerciais e econômicas do Império. O poder em 

cada localidade era exercido pelos grandes proprietários de terra que comandavam os cargos de 

juiz, delegado e prefeito.  

O Estado do Império Brasileiro tinha, basicamente, duas finalidades: a primeira de evitar 

o surgimento de sentimentos separatistas nas diversas regiões; e a segunda era a da manutenção 

do sistema escravista. 

Segundo Almeida (1989), em 1823, com a preocupação de alfabetizar um maior número 

de pessoas, foi criado no país o método Lancaster, o qual consistia em que o aluno treinado 

ensinava a grupos de até dez alunos, sob a vigilância de um professor-inspetor. Esse método 

ainda é utilizado nos dias de hoje, com a denominação de Monitoria.  

Somente em 1824, D. Pedro I outorga a 1ª constituição brasileira, sendo que essa pouco 

rezava sobre direitos sociais fundamentais. Ainda conforme Almeida (1989), a maior 

preocupação era a manutenção da propriedade privada e as garantias do poder imperial sobre 

os demais poderes. Entretanto, essa mesma constituição estabelecia que a educação primária 

seria gratuita para todos os cidadãos do país, uma vez que até então somente frequentava a 

escola alguns privilegiados da época. 
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Segundo Saviani (2010), o fim da escravidão em 1888 e o fim do Império e a 

Proclamação da República em 1889 proporcionaram grandes mudanças no Estado e na 

Sociedade Brasileira.Grandes alterações foram marcadas pela expansão do trabalho assalariado 

e o incentivo à imigração européia. Com isto, milhões de imigrantes atravessaram o atlântico 

em busca de empregos e oportunidades, e somaram-se a estes os ex-escravos que 

proporcionaram um crescimento anormal a diversas cidades brasileiras, modificando todo o 

processo de desenvolvimento econômico e social do modelo de Estado anterior. 

O fim do século XIX e início do século XX é marcado por fenômenos da urbanização e 

industrialização da sociedade brasileira e também com a promulgação da segunda constituição 

brasileira, em 1891. A principal mudança em seu conteúdo era a extinção do poder moderador, 

que permitia o Imperador de intervir nos outros poderes. Determinava apenas a existência dos 

três Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário, sendo que os dois primeiros deveriam ser 

eleitos a cada determinado período de tempo e por eleitores que tivessem uma renda mínima. 

Outras mudanças importantes: o Presidente e seu vice seriam eleitos e também foi determinada 

a dissociação entre Estado e Igreja.  

Enfim, todos os fenômenos econômicos e sociais que ocorreram na sociedade brasileira 

da época motivaram a circulação de mais dinheiro, entretanto as oportunidades não eram para 

todos, gerando grande insatisfação com as políticas implementadas pelo governo, conduzidas 

pelas elites. Através do Estado Republicano, as manifestações de insatisfação eram controladas 

com muita violência, abafando qualquer possibilidade de oposição.  

Conforme Almeida (1989), com o passar do tempo, os problemas sociais e as 

desigualdades aumentavam consideravelmente.  O campo educacional foi marcado pela 

Reforma de Benjamin Constant, em 1890, que como republicano convicto, defendia o ensino 

leigo e livre em todos os graus, sendo o primário gratuito. As mudanças deveriam abranger 

todos os níveis, com montagem de uma diretriz educacional com preparação mais científica em 

contraposição à literária. Princípios estes já baseados no positivismo.  

No Brasil pós proclamação, os Republicanos liberais buscaram respostas aos atrasos da 

educação brasileira nos princípios básicos da ideologia positivista de Augusto Conte (1798-

1857), que têm a ciência como investigação do real. Já no social e no político, o positivismo 

passaria o poder espiritual para o controle dos filósofos positivos, conforme Oliveira (2010).  

Ainda conforme Oliveira (2010), o objetivo destes que se colocavam como positivistas 

era o de promover o progresso das ciências experimentais, propondo uma reforma 

conservadora, autoritária e ao mesmo tempo inovadora para um período da história cheio de 

conturbações e transformações sociais, políticas, econômicas, tecnológicas provocadas pela 
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consolidação do capitalismo em uma época de proliferação das atividades industriais em toda 

a Europa. E a partir desses ideais, foram promovidas diversas reformas educacionais para 

melhorar e estruturar o ensino primário e o secundário.  

De acordo com Saviani (2000), este é um ciclo importante da história da educação, pois 

é nessa época que se implantaram os grupos escolares, responsáveis pelo ensino primário, com 

proposta curricular e administrativa própria, sob a orientação de um professor e com o 

surgimento da figura do diretor escolar. Essas medidas fizeram surgir novas relações de poder 

no interior das escolas.  

Em 1900 o Estado Brasileiro é fortemente influenciado pela "política dos governadores 

ou dos estados", modelo este que reforçaria a troca de favores entre e para grupos oligárquicos 

que serviriam para perpetuar forças políticas, representadas por famílias oligarcas por todo o 

interior do Brasil.  

Conforme Romanelli (1991), outras medidas nessa década também chamam atenção, 

como por exemplo a implantação do Código Epitácio Pessoa, em 1901, que tinha como objetivo 

incluir a lógica e retirar biologia, sociologia e a moral, acentuando, desta forma, a parte literária 

em detrimento da científica. Outro movimento que merece destaque na época é o da Reforma 

Rivadávia Correa, de 1911, que retomava a orientação positivista: entendia a formação do curso 

secundário como essencial na formação cidadã e não mais apenas promotor a um nível seguinte.  

Ainda segundo Romanelli (1991), os resultados desta reforma foram desastrosos para a 

educação brasileira. Posteriormente aconteceu a Reforma de Carlos Maximiliano, em 1915, que 

em posição contrária a Reforma Rivadávia, reorganizou de forma oficial o ensino no Brasil. 

Enfim, a década de 20 foi marcada por diversas mudanças e fatos importantes na 

sociedade brasileira, dentre alguns destacam-se os seguintes: a Semana de Arte Moderna 

(1922), Revolta tenentista (1924) e a Coluna Prestes (1924 a 1927). E para confirmar a 

influência dos governadores, percebe-se nesta época diversas reformas no âmbito estadual, 

realizadas em estados diferentes, conforme indica Romanelli (1991). 

Conforme destaca Niskier (1989), houve as reformas de Lourenço Filho, no Ceará 

(1923), a de Anísio Teixeira, na Bahia (1925), a de Francisco Campos e Mario Casassanta, em 

Minas (1927), a de Fernando de Azevedo, no Rio de Janeiro (1928) e a de Carneiro Leão, em 

Pernambuco (1928). 

Entretanto, o destaque pontual fica por conta de Texeira (1997), que foi o pioneiro da 

implantação de escolas públicas de todos os níveis, que refletiam seus objetivos de oferecer 

educação gratuita para todos. Com o avançar do tempo, o ano de1930 foi marcado com o 
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agravamento da crise econômica, rompimento dos acordos entre a classe política dominante, e 

posteriormente o golpe de Estado que levou Getúlio Vargas ao poder.  

Segundo Texeira (1997), o período foi marcado por intensos protestos. Inclusive 

revoluções, devido principalmente a indicações equivocadas para as presidências dos estados. 

O novo momento político do Estado Brasileiro exigiu medidas que pudessem alavancar 

políticas desenvolvimentistas, e dentre as mesmas, investimentos em educação, pois o país 

necessitava de mão de obra especializada.  

Ainda conforme Neskier (1989), mediante a estas mudanças profundas, foi criado, em 

1930, o Ministério da Educação e Saúde Pública, que através do governo provisório sancionou 

importantes decretos organizando o ensino secundário e criando as universidades ainda 

inexistentes. Já em 1932 é lançado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, redigido por 

Fernando Azevedo e assinado por educadores conceituados da época.  

Em consequência da pressão popular, é aprovada uma nova constituição em 1934, que 

tinha como finalidade maior um ajuste nas políticas a serem implementadas no sentido de 

minimizar as grandes necessidades econômicas e sociais que o governo da época considerava 

como prioridade. No campo educacional, destaca-se, em 1934, a criação da Universidade de 

São Paulo, por Armando Salles, e em 1935 a criação da universidade do Distrito Federal, por 

Anísio Teixeira. 

Conforme Texeira (1997), já em 1937, Getúlio Vargas decreta uma nova constituição 

que instaura o Estado Novo, que durou de 1937 até 1945. Esta última constituição tinha como 

principal objetivo travar a radicalização da revolução articulada pelos comunistas, porém, com 

o passar dos anos, as iniciativas de uma política desenvolvimentista estimulam a expansão das 

atividades urbanas e começa o deslocamento de uma economia baseada na agricultura para a 

indústria, nas grandes cidades da época, e consequentemente todo uma complexidade de 

problemas sociais e econômicos oriunda dessas grandes mudanças. 

De acordo com Romanelli (1993), ao se enfatizar as discussões sobre educação, o debate 

entra em uma espécie de hibernação. O autor considera que, uma vez que no período anterior 

as discussões eram profundamente ricas e com a aprovação da nova constituição de 1937, os 

debates e conquistas foram enfraquecidos. Sendo que a marca registrada para este pensamento 

está na distinção entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, sendo o primeiro para as elites 

e o segundo para grande massa. 

Na sequência dos mais importantes acontecimentos para educação em 1942, destaca-se 

a iniciativa do Ministro Gustavo Capanema que promove, através de decretos, reformas em 
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diversos ramos do ensino, que ficaram conhecidas como Lei Orgânica do Ensino, de acordo 

com Texeira (1997). 

Conforme Pilleti (1996), a organização do ensino nesta época ficou composta de cinco 

anos do curso primário, quatro do curso ginasial e três do colegial, sendo que o ensino colegial 

deixou de ser apenas propedêutico e passou a se preocupar mais com a formação geral. Contudo, 

em 1945 acontece o fim da ditadura de Getúlio Vargas, e o Estado Brasileiro vive um modelo 

que ficou conhecido como República Populista, constituído por um processo de democracia 

liberal representativa que perdurou até 1964.  

Segundo Texeira (1997), nesse período, a economia nacional sofre ainda os efeitos das 

crises mundiais pós Segunda Guerra. No Brasil os problemas se acumulam: a grande 

concentração de terras e rendas nas mãos de poucos, a intensa exploração do trabalho, processos 

de urbanização desorganizados e principalmente a miséria da maioria da população fomentam 

nessa época grande sentimento de revolta e pesadas manifestações políticas de partidos da 

oposição e de sindicatos. 

Ainda de acordo com Teixeira (1997), com a aprovação da Constituição de 1946, 

renasce um novo período na educação brasileira. A obrigatoriedade de se cumprir o ensino 

primário passa a ser de competência da União, que irá legislar sobre as diretrizes e bases da 

educação nacional. A nova carta magna faz renascer o preceito de que a educação é direito de 

todos, princípio este difundido no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932. 

Em 1962 acontecem fatos importantes tais como a criação do Conselho Federal de 

Educação, o Plano Nacional de Educação e o Programa Nacional de Alfabetização, inspirado 

no método Paulo Freire. 

Enfim, no intervalo de tempo de 1945 a 1964, o Estado Brasileiro, através de algumas 

políticas populares que buscavam melhorar as condições de vida da maioria da população, 

provocara grandes insatisfações das elites, porque algumas medidas diminuíam privilégios e 

tentavam diminuir os excessos de poder das oligarquias existentes nos mais diversos pontos do 

país, atingindo inclusive a autoridade dos militares. Isto aconteceu após a renúncia de Janio 

Quadros e a posse do João Goulart, conforme indicado por Fausto (1995). 

Segundo Fausto (1995), estes fatos, além do decreto de João Goulart, nacionalizando as 

refinarias de petróleo e a desapropriação de terras para fins de reforma agrária, elevaram os 

níveis de insatisfações e desconfianças. Isto provocou diversas reações, que culminaram com a 

intervenção militar e o golpe em 31 de março de 1964. 

A partir desta data, período que compreende de 1964 a 1985, o Estado Brasileiro assume 

uma política desenvolvimentista a qualquer custo, sem se preocupar com a situação social, e 
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mantêm uma grande investida agressiva contra a liberdade de expressão, promovendo enorme 

repreensão política, torturas e mortes aos considerados opositores ao regime e principalmente 

aos comunistas. 

De acordo com Fausto (1995), com a aprovação da Constituição de 1967, ampliaram-se 

as atribuições do poder executivo federal, enfraquecendo o federalismo com a redução da 

autonomia político-administrativo dos municípios e estados. Com relação à educação, a nova 

constituição manteve a estrutura organizacional da educação nacional, fortalecendo algumas 

ações e disciplinas que tinham caráter de formação cívica, limitando a liberdade acadêmica.  

Outro detalhe marcante nessa época foi o fortalecimento do ensino privado, criando-se 

a possibilidade de os alunos bem-sucedidos conquistarem e manterem-se nessas escolas, com 

uso de bolsas de estudos. 

Na década de 1970, depara-se com período mais cruel da ditadura militar. Na educação, 

institui-se a lei de Diretrizes e bases da Educação 5.692/71, que tinha objetivo claro de dar um 

cunho profissionalizante na formação educacional, que tentava atingir a uma meta maior que 

era o de aumento da produção brasileira. Saviani, (2008) assegura que:  

 

[...]visando atender à formação de mão-de-obra qualificada para o mercado de 

trabalho", O governo da ditadura militar aprovou a Lei 5.692/71, que justificava sua 

necessidade através da formação urgente de técnicos de nível médio para ocupar as 

mais diversas frentes de trabalho. Com o passar dos anos, no fim dos anos 1970 

acontece o aumento gradativo das manifestações das insatisfações políticas no Brasil. 

Os debates da Gestão escolar ganham destaques no cenário nacional no fim dos anos 

70 e início de 80. Uma movimentação frenética de luta pela educação pública e 

gratuita toma força em todo território nacional. (SAVIANI, 2008.p.298). 

 

No início dos anos 80, a pressão popular aumenta na direção da redemocratização do 

Estado Brasileiro e o governo militar inicia o processo de transição, com a finalidade de colocar 

fim na ditadura militar. Então, em 1985, o congresso realiza a eleição indireta, elegendo o 

primeiro Presidente Civil, Tancredo Neves, após 21 anos de governo militar. O presidente eleito 

morreu, quem toma posse é José Sarney, seu vice.  

Conforme Saviani (1995), foi com eleição direta que foram eleitos os demais presidentes 

que sucederam a Jose Sarney. Houve fatos importantes que influenciaram nos contextos 

histórico-cultural e educacional da sociedade brasileira, dentre os quais destacam-se: a 

promulgação da constituição de 1988 e a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases 9394/96. 

O Brasil é um país que possui uma jovem democracia, e é neste cenário de jovialidade 

política que alguns direitos democráticos foram sendo conquistados ao longo de 

aproximadamente 30 anos. O histórico de lutas sociais, travadas durante as últimas décadas, 

traduz a ineficácia da participação popular em todos os processos de escolhas de seus dirigentes.  



25 
 

O avanço mencionado, da democracia no campo político, ecoou em todas as instituições 

sociais, mesmo que de forma tímida, chegando à educação com os movimentos reivindicatórios 

da participação na gestão da escola pública, de acordo com Saviani (1995). 

Segundo Paro (2003), esses debates têm como primeira referência Anísio Teixeira 

(1969), que como Administrador relacionou a democracia com uma nova forma de administrar: 

a gestão da educação. Neste contexto histórico, político e cultural, as discussões na sociedade 

iniciavam a dar os seus primeiros passos.  

São muitas pesquisas, hipóteses e uma diversidade de experiências na gestão escolar. 

Entretanto, é necessária a construção de conhecimentos científicos para referendar as reflexões 

que ocorrerão no entendimento das diversas situações, bem como ter o preparo acadêmico para 

analisar os dados coletados das pesquisas.  

 

1.2 - Gestão democrática Escolar no Brasil: Fatos, Conceitos e tendências 

 

Alguns acontecimentos antecederam ao surgimento dos primeiros debates sobre a 

Gestão Democrática escolar e foram fundamentais para dar base e formatar as indagações sobre 

o funcionamento e as diferentes iniciativas de administrar uma escola. Estes fatos históricos 

referentes às preocupações com a administração escolar aparecem a princípio nos 20. 

Nas décadas seguintes, segundo Ribeiro(1978), a busca por uma construção 

epistemológica da administração escolar, no período especificado, deve-se ao fato de que 

existia, nestes tempos, uma forte influência das teorias da administração que era implementada 

nas empresas, em que os principais objetivos tinham o foco na racionalização e na divisão do 

trabalho.As comparações entre uma empresa e a escola era inevitável, devido a alguns 

profissionais considerarem que ambas possuíam complexidades similares. Ribeiro (1978), 

apesar de considerar o ambiente escolar com características próprias, defendia e considerava 

necessária a utilização das teorias da administração defendidas por Taylor e Fayol no campo 

educacional.  

Conforme Paiva (1985), surge em uma perspectiva contrária a esta posição, na mesma 

época, o Profº. AnisioTexeira, empenhando-se da defesa dos ideais democráticos e defendendo 

os significados antagônicos de empresa e escola. E com o desenrolar da história política 

brasileira nas décadas seguintes, esses ideais apresentaram-se destoantes dos debates 

educacionais.  

A partir dos anos 60 e 70, devido à ditadura militar, retornam os princípios fortemente 

de que a escola deveria buscar a eficiência escolar através da racionalização, do tecnicismo, da 
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cientificidade e da profissionalização, para atender ao mercado de trabalho e diminuir a 

demanda pelo ensino superior.  

A aprovação da Lei nº 5692/71 representa a intenção do estado a ser difundida nas suas 

políticas educacionais: tinha por finalidade obter maior produtividade, através da economia de 

recursos e oferecer o máximo de formação técnica a curto prazo. 

Com o avanço do tempo, nos meados dos anos 80 mais especificamente, os movimentos 

populares, partidos políticos, sindicalistas e educadores pressionam pela defesa de um novo 

modelo de administração escolar. Algumas experiências de gestão democrática foram 

implementadas em algumas cidades pelo país, inclusive em Cuiabá-MT. 

Com a promulgação da Constituição Federal em 1988 e posteriormente a aprovação da 

Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases- LDB), foram criados e ratificados todos os conceitos 

de gestão democrática a serem implantados na rede pública de ensino. As reformas 

educacionais, com os novos parâmetros legais, aconteceriam de maneira a alterar 

definitivamente a estrutura de organização dos sistemas de ensino e deveriam modernizar os 

processos de gestão democrática. 

De acordo com Saviani (2010), algumas correntes pedagógicas que concordavam   com 

essas mudanças, e gostariam de implementar na administração das escolas os sistemas fabris, 

consideram na verdade que a pedagogia tecnicista, ao ensaiar transpor para a escola a forma de 

funcionamento do sistema fabril, perdeu de vista a especificidade da educação, ignorando que 

a articulação entre escola e processo produtivo se dá de modo indireto e através de complexas 

mediações. 

Alguns educadores, na investigação de novos significados e com a finalidade de buscar 

novos modelos que caminhassem em direção as melhores condições nos processos gerenciais 

das escolas, fomentaram inúmeras discussões em torno das tendências pedagógicas, dos 

conceitos e teorias da administração e das diferenças entre administração e gestão. 

Neste sentido, observa-se a contribuição de Chiavenato (2003), que considera que 

administrar significa planejar algo, controlar e dirigir os recursos humanos, materiais e 

financeiros. Em sua concepção, o termo é voltado para o lado técnico, com foco no processo 

administrativo.  

Chiavenato (2003) indica, ainda, que Jules Henri Fayol, fundador da Teoria Clássica da 

Administração, considerava que o administrador é responsável por conduzir a organização, 

sempre levando em consideração a única possibilidade que é a de alcançar os objetivos da 

organização, buscando extrair todas as vantagens possíveis e o máximo de lucros.                        
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Já a gestão tem como princípios fundamentais objetivos bem maiores, que são desde o 

incentivo à participação nas atividades laborais, bem como estimular a autonomia e a 

responsabilidade dos profissionais. Mediante a esta perspectiva, ainda conforme Chiavenato 

(2003), gerir significa atingir os objetivos da organização de maneira eficaz, levando em 

consideração o conhecimento e as habilidades de cada profissional dentro da instituição. 

Em uma afirmação mais contundente, Luck (2006) afirma que o termo gestão surge em 

substituição à administração, que possui um enfoque limitado e também, em uma indicação 

mais ampla, comenta que a substituição de administração por gestão nas escolas incentiva 

necessariamente a adoção de princípios e valores mais democráticos. 

Para Libâneo (2000), o surgimento e evolução do conceito de gestão estão associados à 

democratização dos processos no interior da escola. A participação de todos de forma 

responsável nas decisões administrativas e pedagógicas, mediante um compromisso coletivo na 

busca de resultados qualitativos, fortalece todas as iniciativas em busca do bem comum.  

Ao analisar certas realidades e dentro dessa perspectiva, Paro (1986) argumenta que 

alguns modelos de administração estão baseados no modelo capitalista, que possui função e 

métodos conservadores, tendo em vista suas medidas, que são estabelecidas na exploração do 

trabalho pelo capital, sempre interessado na manutenção do status quo.  

Em contrapartida existe uma forma de organização gerencial, a ser proposta, própria 

para a escola, ao se considerar as especificidades do ato educativo. Estes questionamentos sobre 

o modelo mais adequado de administração ocorrem desde os tempos de Anísio Teixeira, em 

que já se consideravam diferentes os objetivos da escola pública e da empresa.  

Segundo Paro (1986), administrar é utilizar de forma racional os recursos disponíveis 

para realizar determinados fins. Já desenvolver as atividades através da gestão significa ser o 

mediador para os fins, e os meios não podem ir contra os fins. Paro (1986) faz um alerta aos 

profissionais da educação: a administração, de forma equivocada, soa como algo ruim. Segundo 

ele, isso acontece porque a palavra muitas vezes é confundida com a chamada "burocracia", 

com quem os gestores devem tomar muito cuidado. Neste sentido, ao ampliar a análise dos 

indicadores que influenciam na gestão escolar, é preciso estar atento, pois o que está sendo 

trabalhado são os processos que envolvem a educação.  

Em conformidade com paro (2005), quando se fala em educação, pensa-se no homem 

como um ser histórico, que transcende o que é natural, pois ele busca a liberdade com ética em 

suas ações. Ainda segundo o educador, o homem só se faz sujeito quando participa, produzindo 

uma ação e respondendo por ela, e essa ação só é produzida coletivamente, sendo que o homem 

não se faz só.  
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A concepção democrático-participativa se adapta na busca da democratização da escola, 

por ter como característica a relação orgânica existente entre setores da escola, na importância 

que se dá à busca de objetivos comuns a todos e também por defender uma forma de tomada de 

decisão coletiva, em que cada membro assume sua parte e responsabilidade no trabalho.  

Conforme Libâneo (2006), a gestão participativa se propõe como condição para resistir 

às formas conservadoras de organização e gestão escolar.  O autor propõe que: 

 

Os objetivos sociopolíticos da ação dos educadores voltados para as lutas pela 

transformação social e da ação da própria escola de promover a apropriação do saber 

para a instrumentação científica e cultural da população, é possível não só resistir às 

formas conservadoras de organização e gestão como também adotar formas 

alternativas, criativas, que contribuam para uma escola democrática a serviço da 

formação de cidadãos críticos e participativos e da transformação das relações sociais 

presentes. (LIBÂNEO, 2006, p. 328). 

 

Nessa perspectiva, os profissionais da educação que atuam nas unidades educacionais 

têm de estar atentos à toda forma de resistência aos princípios democráticos que garantem a 

participação de todos os atores envolvidos nos processos presentes no ambiente escolar.  

 

 

1.3 - O cenário histórico da Gestão Democrática em Cuiabá. 

 

Quanto aos princípios e aspectos legais, a LDB (BRASIL,1996) estabelece e 

regulamenta as diretrizes gerais para a educação e seus respectivos sistemas de ensino. Com 

esta lei, a educação passa por grandes mudanças e passa por resguardar os princípios 

constitucionais, inclusive de gestão democrática. 

Em Cuiabá, a gestão democrática deu os seus primeiros passos em 1986, na gestão do 

então prefeito Dante Martins de Oliveira, político das “diretas Já” (1983), conforme Maldonado 

(1993). 

Existiram muitos grupos para o e contra a democratização da escola pública. De um 

lado, diversos setores da sociedade favoráveis ao processo de redemocratização, e do outro, os 

políticos e as elites que batalhavam para manter seus cabos eleitorais e seus representantes 

políticos.  

Foram anos de batalha para o aprimoramento e manutenção da gestão democrática da 

escola pública em Cuiabá, até chegar na Lei nº7040/1998, do Estado de Mato Grosso e a Lei 

Municipal nº 5.956, de 26 de junho de 2015. Durante esse período, muitos personagens e fatos 

compuseram a história da conquista da Gestão Democrática nas escolas da rede Estadual de 

Ensino e na rede municipal de Ensino de Cuiabá. 
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Durante esses últimos 20 anos de implementação da Lei de Gestão Democrática, foram 

necessários debates sobre os mais diversos temas que fazem parte da construção de um projeto 

político pedagógico para uma escola pública em busca de qualidade. Dentre os quais será 

destacado, nesta pesquisa, o papel do Dirigente escolar e sua capacidade ou não de influenciar 

nos principais temas que compõem o currículo escolar, bem como participar das diversas 

instâncias de construção da Políticas Públicas no município, no estado e no Brasil. 

Em Cuiabá, na década de 80, assim como no restante do Brasil, havia uma 

movimentação muito forte nos meios educacionais, no sentido de se colocar na pauta de debates 

a luta pela abertura democrática das escolas públicas. Os movimentos políticos, no cenário 

nacional pela democratização do país, nos anos 80, tiveram a participação destacada de um 

político cuiabano, Dante Martins de Oliveira, autor da emenda constitucional denominada 

“diretas já". 

Com a abertura política e com um cenário promissor da jovem e renovada democracia 

brasileira, Dante é eleito prefeito de Cuiabá-MT, em 1985. Juntamente com sua proposta de 

governo na área da educação, ele traz uma inovação para a escola pública de Cuiabá: uma 

proposta de implantação das eleições diretas para diretor escolar. 

Segundo Maldonado (1993), Dante herdara, na década de 80, uma educação, em Cuiabá, 

próximo ao caos, pois nesse decênio, enquanto a população escolarizável cresceu 42%, o 

incremento do número de crianças fora da escola foi de 59%; simultaneamente, a matrícula 

inicial limitou-se à evolução de 31%. Essa situação era agravada, ainda mais, pela ineficiência 

das escolas municipais que possuíam, na época, altos índices de evasão e repetência. 

Além destes fatores aqui mencionados, para Araujo (2001), no início da gestão do então 

prefeito Dante, não havia, segundo a autora, uma referência de prática democrática. As 

dificuldades eram imensuráveis, pois todos nascemos em um país autoritário, vivemos em 

famílias autoritárias, estudamos em escolas autoritárias, trabalhamos em estruturas autoritárias.  

Como agir? Como inovar? Como implementar o processo de gestão democrática frente 

à tamanha diversidade política e cultural? Mediante a estes desafios, não foram poucas as 

resistências entranhadas nas estruturas internas e externas das escolas da rede municipal, as 

quais deveriam ser confrontadas com a equipe de educadores da gestão municipal, que 

assumiram a postura de propor uma nova forma de gestão.  

Conforme Araújo (2001), muitas dificuldades enfrentadas pelos defensores das idéias 

inovadoras também estão ligadas às formas de poder estabelecidas na composição dos quadros 

dos diretores, professores e funcionários das escolas municipais. Estes profissionais eram frutos 
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de indicações de políticas partidárias, representando forças reacionárias com grande cultura de 

clientelismo. 

Com o objetivo de iniciar a construção do processo de gestão democrática, a Secretaria 

Municipal de Educação de Cuiabá estabeleceu como meta inicial, no ano seguinte à posse do 

prefeito Dante, a montagem dos Conselhos Escolares em todas as escolas, com a finalidade de 

preparar o ambiente escolar para a consumação da escolha dos diretores escolares. Conselhos 

estes representados por todos os segmentos da comunidade de forma paritária. Um dos 

primeiros aprendizados foi o de mobilizar todos os integrantes da comunidade e, em especial, 

os membros do conselho sobre a importância da participação deles em todas as etapas do 

processo de gestão democrática recém iniciado. 

De acordo com Araújo (2001), a proposta das autoridades educacionais da época, com 

relação à atribuição imediata dos conselhos, era de elaborar o próprio regimento e coordenar a 

eleição de diretores, o próximo passo da gestão democrática a ser implementado. Conforme o 

que se pode observar, o início das atividades de implantação da gestão democrática foi bastante 

conturbado, devido à falta de referenciais ou modelos a serem seguidos.  

Conforme Araújo (2001), com a publicação do Decreto, em 1988 aconteceu a primeira 

eleição direta para os diretores escolares. Todos os professores efetivos ou estáveis do quadro 

de profissionais lotados na escola puderam candidatar-se, apresentaram suas candidaturas com 

propostas pré-definidas, fizeram suas campanhas e apresentaram seu plano de ação para a 

comunidade escolar. 

Em conformidade com Araújo (2001), com a posse dos eleitos pode-se afirmar que se 

concluiu o ciclo do que, naqueles três anos, foi estatuído como processo de “ democratização 

das relações de poder”, o terceiro eixo da equipe que, em 1986, assumira a Secretaria Municipal 

de Educação. No ano seguinte, 1989, o prefeito que foi eleito para a gestão 1989 a 1992 era Sr. 

Frederico Campos, do PFL (Partido da Frente Liberal). 

Efetivamente, a comunidade, pretensamente existente, não passou a exercer papel 

relevante na escola e o alunado continuou à margem dos propalados benefícios da 

democratização. Os principais instrumentos de democratização – as eleições dos conselhos e 

de diretores – não lograram a participação de pais e alunos e nem enfraqueceram o autoritarismo 

dos dirigentes; talvez, apenas os tenham trocado.  

No entanto, se não se pode afirmar que as estruturas autoritárias tenham sido abaladas, 

é evidente que naqueles três anos de experimentação de um caminho democrático houve 

aprendizados e, sob este aspecto, houve educação para a democracia. Aprendeu-se, 

principalmente, que legislação e eleições não garantem a democracia, embora sejam seus 
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suportes indispensáveis. Aprendeu-se que a democracia não é objeto que se dá ou se impõe, ela 

é processo que se constrói e se aperfeiçoa. Aprendeu-se que, isoladamente, nenhum instrumento 

democrático assegura a democracia.  

Para Luck (2000), na década de 80, a idéia da democracia política havia se ampliado na 

sociedade brasileira e a tentativa de democratização das escolas municipais de Cuiabá, mesmo 

via decreto, semeou essa idéia em segmentos novos da população cuiabana e, é preciso 

reconhecer que não existe nada mais forte do que uma idéia cujo tempo chegou. Dante de 

Oliveira que fora eleito para o “ mandato tampão” de 1986-1988, foi sucedido, no comando da 

Prefeitura, por seu adversário político, Frederico Campos, no quadriênio 1989-1992.  

Em Cuiabá, assistiam-se as idas e vindas de um projeto que se assentava cada vez mais 

no acirramento político vivido por uma sociedade que se organizava e reivindicava um processo 

mais participativo e democrático. Não só na escolha do diretor, mas também na gestão da 

educação, de um modo geral, haja vista o processo desencadeado na região do bairro Bela Vista, 

em Cuiabá, já entre 1981 e 1986, na tentativa de rompimento com a tradição administrativa de 

Mato Grosso. Tal processo se caracterizou pelo envolvimento da comunidade local, que 

reivindicava um Projeto de Escola Pública correspondente aos interesses populares, para a 

implantação de uma administração colegiada. 

Foram movimentos reivindicatórios como este que acabaram influenciando as decisões 

na administração municipal, na época, que pressionada, levou à criação de espaço de debates 

sobre os colegiados representativos nas unidades escolares, à participação da comunidade 

escolar no processo de escolha do diretor escolar, que até então era nomeado, de acordo com a 

conveniência política de quem ocupava o governo municipal. 

No mandato seguinte, 1993-1996, Dante de Oliveira retornou ao comando da Prefeitura. 

No campo da educação, a oposição política entre ambos se manifestou, ente outros, na 

ordenação da direção das escolas. Se, para Dante, a gestão democrática representava uma 

bandeira política, para Frederico Campos, a divisa era a eficiência, na qual, em sua acepção 

ideológica, a administração privada sobrepunha-se à pública.  

Segundo Maldonado (1993), a gestão democrática das escolas que Dante decretara foi 

anulada pelo sucessor, através da dissolução dos Conselhos Escolares, da nomeação de novos 

diretores para as escolas existentes e da celebração de convênios com a iniciativa privada para 

a administração das escolas construídas em sua gestão.  

Quanto Dante assume a prefeitura, pela segunda vez, em 1993, das 59 escolas urbanas 

que compunham a rede municipal de ensino, seis, mediante contrato, tinham gerenciamento 
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privatizado, com um total de 4.159 alunos, dos quais apenas 265 estavam entre a quinta e oitava 

séries. 

Que a educação se transformara em campo de lutas entre os dois titulares da prefeitura 

transparece, com clareza, em Decreto publicado por Dante, aos 5 de julho de 1993, pelo qual 

instituiu o programa de gestão da qualidade total na escola – Programa Pró-qualidade, a ser 

implantado nas unidades públicas municipais de Cuiabá. Aos olhos do educador pode parecer 

contraditório que o mesmo prefeito, quatro meses depois, tenha enviado à Câmara o projeto de 

lei da gestão democrática.  

Ao final do primeiro ano de governo, foi proposta pelo executivo e aprovada pela 

Câmara Municipal a Lei nº 3.201, de 10 de novembro, que instituiu a gestão democrática do 

ensino na rede pública municipal de Cuiabá, conhecida como lei da gestão democrática. À 

medida que expiravam, os contratos de gestão privada não foram renovados, de tal modo que 

em pouco tempo, todas as escolas municipais puderam realizar a eleição de seus diretores  

Para Mendonça (2000), a lei 3201/93, ao mesmo tempo em que trouxe contribuições 

para o processo de implementação dos espaços de participação política na rede como um todo, 

deu-lhe ênfase organizacional e tecnicista, bem como conduziu-o ao reducionismo normativista 

da busca da eficiência pela racionalização de processos. 

Segundo Maldonado (2001), no ano de 2001, foram reabertos pela administração 

municipal, especialmente na Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, os debates sobre a 

Gestão Democrática do Ensino na Rede Pública Municipal de Cuiabá, que propunham a 

Reformulação da Lei n. 3201/93.  

 

[....] A Lei não mais responde aos anseios e às expectativas da comunidade escolar, 

o que equivale dizer que os novos paradigmas pedagógicos e científicos em curso 

neste início de milênio impõem uma nova razão de ser, de fazer e de pensar os 

fundamentos da gestão no processo educativo. MALDONADO (2001, p.3). 

 

A “ lei da gestão democrática”, Lei nº 3.201, de 1993, foi revogada e substituída pela 

Lei nº 4.120, de 16 de novembro de 2001, pois, para Maldonado (2001), a proposição de uma 

nova lei de gestão democrática surge da necessidade de ampliar e incorporar novos conceitos e 

práticas educacionais, bem como atender às diretrizes da LDB. 

A Secretaria Municipal de Educação tentaria, dois anos depois, alterar o referido artigo 

50 da Lei 4120, de 16 de novembro de 2001, permitindo apenas uma reeleição. Essa tentativa 

de aceleração dos processos democráticos, sem a participação consciente da comunidade 

escolar, pode trazer sequelas num futuro próximo. Este é um período de transição, de crise, de 
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passagem, de tentativas de mudanças de um estado centralizado para um estado democrático e, 

por essa razão, a vigilância é virtude necessária. 

Nestas perspectivas, a gestão democrática foi acontecendo nas escolas públicas de 

Cuiabá sempre com objetivos firmes de caminhar dentro das concepções filosóficas e legais da 

gestão escolar democrática. Segundo Paro (2002), quando se fala em gestão democrática na escola 

pública, as reflexões obrigatoriamente levam a pensar nos princípios da autonomia, participação, 

transparência e cidadania, conforme especificação a seguir: A autonomia que se deseja para a 

escola pública, 

"[...] não significa ausência de leis, normas, regras ou a idéia de que a escola pode 

fazer o que quiser – significa, sim, a possibilidade de a escola ser o centro das decisões, 

traçar seus rumos, buscar seus caminhos, criar condições de vir a ser o que pretende, 

dentro dos parâmetros gerais definidos pelo Estado. [...] com a autonomia, a escola 

torna-se o centro das decisões, ao mesmo tempo que assume a responsabilidade por 

essas decisões. Para que isso aconteça, o Estado precisa assumir a sua 

responsabilidade, ou seja, oferecer à escola os meios para a concretização dessa 

autonomia" (JORNAL DO PROJETO PEDAGÓGICO, 2002, p. 01-02). 

 

De acordo com Neves (1998), a concretização dessa autonomia depende principalmente 

da possibilidade e capacidade de a escola elaborar e programar um projeto político pedagógico 

que seja relevante à comunidade e à sociedade a que serve. A participação, por sua vez, é 

condição indispensável à realização da gestão democrática em uma escola pública. 

A gestão democrática implica obrigatoriamente na participação intensa e constante 

dos diferentes segmentos sociais nos processos decisórios, no compartilhar as 

responsabilidades, na articulação de interesses, na transparência das ações, em 

mobilização e compromisso social, em controle coletivo" (JORNAL DO PROJETO 

PEDAGÓGICO, 2002, p. 01-02). 

 

Quanto à participação deve-se esclarecer ainda, que embora seja primordial numa gestão 

democrática, não é possível que todo e qualquer partícipe da comunidade escolar, de forma 

pessoal e direta, possa intervir nas ações e projetos da escola. Embora é sabido que, conforme 

afirma Dourado (2006),  

(...) na escola todos têm contribuições e saberes para compartir e que todos os 

processos realizados nos espaços da escola são vivências formativas e cidadãs, numa 

gestão democrática até a participação deve primar pela organização" (DOURADO, 

2006, p.62). 
 

Caso contrário, ao invés de contribuir, ela poderá vir a ser extremamente danosa à vida 

da escola. Até mesmo num grupo de autogestão (grupo que se autogoverna), no qual a 

coletividade exerce os poderes do governo por meio da ação direta, a participação se realiza de 

forma organizada, no mínimo, por meio de assembléias. 

Portanto, também a gestão democrática da escola pública não pode prescindir desse 

princípio universal da organização. Assim, toda a participação dos seus atores deve ocorrer, 
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especial e preferencialmente, por meio dos órgãos colegiados. Com relação à transparência, 

sabe-se que o livre acesso às informações é um dos princípios da democracia. 

Conforme determina a Constituição Federal em seu artigo 27: 

 

[…]a administração pública direta, indireta e fundacional, de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, eficiência (...)" 

(BRASIL, 1998, p.39). 

 

Desse modo, também a escola pública de educação básica, especialmente num contexto 

de gestão democrática, não pode e não deve abrir mão destes princípios, notadamente os da 

publicidade e da transparência. Como todos os envolvidos no cotidiano escolar são chamados 

a participarem de sua gestão, toda e qualquer decisão ou ação tomada ou implantada na escola 

tem que ser do conhecimento da coletividade.  

Não se concebe uma gestão democrática da escola pública sem que todos os 

componentes da comunidade escolar tenham livres acesso a todas as informações importantes 

da escola. É próprio do ser humano não cooperar com o que não entende, com aquilo que não 

lhe esteja claro. 

Dos quatro princípios básicos da gestão democrática da escola pública, a cidadania, por 

sua vez, parece reunir todos os demais, e se apresenta ao mesmo tempo como ação e 

consequência, meio e fim. Entretanto, é preciso atentar bem de que tipo de cidadania se está 

falando, considerando que ela pode ser exercida de mais de uma forma. 

Benevides (1991), discorrendo sobre a questão da cidadania, afirma que: 

 

[...] as classes privilegiadas não têm medo da cidadania quando ela está restrita aos 

direitos do cidadão como eleitor. Pelo contrário, elas desejam esse cidadão. Temem 

apenas a cidadania democrática, a cidadania ativa. Há um grande salto qualitativo 

entre o cidadão meramente eleitor, contribuinte e obediente às leis, e o cidadão que 

exige a igualdade através da participação, da criação de novos direitos, novos espaços 

e da possibilidade de novos sujeitos políticos, novos cidadãos ativos. Distingue-se, 

portanto, a cidadania passiva – aquela que é outorgada pelo Estado, com a idéia moral 

do favor e da tutela – da cidadania ativa, aquela que institui o cidadão como portador 

de direitos e deveres, mas essencialmente, criador de direitos para abrir novos espaços 

de participação política"(BENEVIDES 1991, p.15-16). 

 

Portanto, é essa cidadania ativa, essa participação popular, que intervém no 

planejamento, nas decisões e no controle das políticas públicas, que a gestão democrática da 

escola pública deve buscar e estimular. Esses princípios podem ser desenvolvidos através do 

Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar (CDCE) que: 

 

É o órgão que congrega, além da Direção, participantes dos demais colegiados e 

representantes da comunidade na qual está inserida a escola. Ele representa a 

comunidade escolar e local, atuando nas ações da escola e definindo caminhos para 

tomar as deliberações que são de sua responsabilidade (NAVARRO, 2004, p.33). 
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Estas reflexões e exigências foram se impondo no transcorrer do processo e de gestão 

democrática no município de Cuiabá. Entretanto, alguns problemas pontuais continuaram a 

acontecer. Com a mudança da legislação, que considera obrigatória a educação infantil, bem 

como o assumir das creches municipais, por parte da Secretaria Municipal de Educação, surge 

a necessidade de reformulação da Lei da gestão democrática para inclusão das unidades de 

creches e algumas mudanças nos requisitos de seleção.Surge, no ano de 2015,a Lei nº5.956, de 

26 de junho de 2015, que traz alterações significativas e estende o processo de gestão 

democrática para as creches e Centro de Educação Infantil. 

Mesmo com o avanço da legislação que aborda o tema, os profissionais mantêm-se em 

alerta máxima para garantir o processo. Fato este que se deve à situação de que a escolha do (a) 

diretor (a) foi, durante muito tempo, alvo de muitas críticas, provenientes principalmente do 

próprio Poder Executivo. Um dos interesses, velado por argumentos que chamam à cena 

questões de inconstitucionalidade, é a manutenção de práticas clientelistas (Paro, 2003, p. 13), 

que muito se serviram das facilidades oferecidas pela livre nomeação por autoridade do Poder 

Executivo, sem outros requisitos que não a vontade do agente que indica, na hierarquia 

governamental. 

Embora a eleição de diretor não constitua em si a essência da Gestão Democrática, para 

os profissionais da educação, que se empenharam em persistente luta pela gestão democrática 

nas instituições educacionais, tem valor histórico de dividir o tempo autoritário do tempo 

democrático, conforme Monlevade (1998). 

Destaca-se a importância e procedência dos dados e fatos referenciados nesta pesquisa, 

em que grande parte destes foram vivenciados por este pesquisador, como parte integrante do 

quadro de servidores da SME (Secretaria Municipal de Educação).Ao avançar dos anos 

seguintes, vê-se um sistema municipal de educação que possuía, no ano de 2016, uma realidade 

vivida em um universo em Cuiabá de 80 escolas municipais; 49 creches municipais; 19 

CMEI(Centros Municipais de Educação Infantil) e 08 escolas do campo. 

E na continuidade da pesquisa, durante o levantamento de informações, deparou-se na 

SME com os indicadores da quantidade de procedimentos oficializados junto à coordenadoria 

de gestão educacional, relacionados aos processos gerenciais nas unidades de ensino nos anos 

de 2016 e 2017, demonstrando as fragilidades da rede municipal, conforme quadro 1: 

 

Quadro 1 - Dados referentes ao ano de 2016 
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UNIDADES 

DESCRIÇÃO 
CRECHES CMEI EMEB EMEBC 

Relatório sobre a 

greve nas 

unidades  

educacionais 

Paralisaram 35 18 70 06 

Não 

paralisaram 

08 01 05 02 

Paralisaram 

parcialmente 

00 00 00 00 

Não 

informaram 

06 00 05 00 

Matrícula Sigeduca 06 10 20 04 

Violência contra criança 0 5 02 15 01 

Denuncia vigilante 02 01 07 02 

Denuncia estrutura física 10 03 08 04 

Denúncias contra a equipe 

gestora. 

65 35 215 02 

Contagem de ponto 06 04 08 02 

Roda de conversa 07 05 32 10 

Ata de resultados finais 00 00 51 08 

FREQUÊNCIA 07 12 25 08 

TRANSPORTES 00 00 06 08 

CONTRA FUNCIONÁRIOS 18 28 40 03 

Denúncias contra professores. 18 08 86 05 

Outras 00 00 27 03 

   Total de procedimentos 193 127 610 68 

FONTE: Secretaria. Municipal de Educação de Cuiabá/Departamento de Educação/Coorden.de 

Gestão e Legislação 

 

As informações contidas no quadro 1, referentes aos dados produzidos em 2016, 

revelam, um grande número de denúncias contra a equipe gestora, professores e demais 

profissionais das unidades educacionais. Números estes que maximizam as preocupações com 

todo o processo de gestão democrática escolar. O ambiente de trabalho e o comportamento 

humano são imprevisíveis, podendo ser, em consequência disto, incontroláveis por normas e 

regulamentos. Caso contrário, seria possível garantir uniformidade de políticas.  

Segundo Chiavenato (2003), a incerteza, ambiguidade, tensão, conflito e crise são 

encarados como disfunções e como problemas a serem evitados e reprimidos, e não como 

oportunidades de crescimento e transformação. 

Quadro 2 - Dados referentes ao ano de 2017 

UNIDADES 

DESCRIÇÃO 

CRECHES CMEI  EMEB EMEBC 

Relatório 

sobre a greve nas 

Paralisaram 49 18 70 06 

Não 

paralisaram 

02 02 10 02 
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unidades  

educacionais 

Paralisaram 

parcialmente 

00 00 01 00 

Não 

informaram 

39 08 09 31 

Matrícula Sigeduca 08 11 30 6 

Violência contra criança 08 04 25 02 

Denuncia vigilante 03 03 06 01 

Denuncia estrutura física 12 04 06 02 

Denúncias contra c equipe 

gestora. 

52 41 175 00 

Contagem de ponto 03 05 06 01 

Roda de conversa 05 03 12 05 

Ata de resultados finais 00 00 31 06 

FREQUÊNCIA 09 09 15 00 

TRANSPORTES 00 00 04 02 

CONTRA FUNCIONÁRIOS 08 08 10 01 

Denúncias contra professores. 12 04 50 02 

Outras 01 00 17 01 

   Total de procedimentos 219 126 345 69 

FONTE: Secretaria. Municipal. De Educação de Cuiabá/Departamento de Educação/Coorden. De 

Gestão e legislação 

 

Os números presentes do quadro 2 indicam que ocorreram 759 denúncias, em um 

universo de 81 escolas municipais urbanas; 51 creches; 20 CMEI´s e 08 escolas do campo, 

demonstrando o agravamento dos diversos conflitos nas unidades educacionais. 

Os dados projetados nos quadros 1 e 2 desencadearam uma série de debates junto aos 

profissionais da educação, fazendo com que se buscassem alternativas de soluções aos 

problemas apresentados. 

De acordo com Foucaut (2004), nestas situações percebe-se que os conflitos vivenciados 

pela equipe gestora e demais profissionais da educação representam, efetivamente, as relações 

de poder que se manifestam no interior da escola, de forma que permite aproximar ou distanciar 

a comunidade escolar de uma perspectiva de participação coletiva. 

A partir de 2018, os números parciais demonstraram uma tendência de queda, devido as 

denúncias terem obrigatoriamente, como ponte de partida, a própria unidade de ensino, evitando 

desta forma, a famosa "chuva de denúncias" muitas vezes desnecessárias. 

Conforme a pesquisa foi avançando, foram aparecendo indicadores que redirecionaram 

a aprofundar em outras pesquisas, capazes de ampliar a capacidade de entendimento dos 

diversos motivos que afetam o trabalho dos profissionais da educação, em especial a equipe 

gestora das unidades educacionais.  
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Portanto, na sequência abordar-se-á um tema fundamental para ampliar o entendimento 

das reais necessidades dos processos de gestão escolar: formação profissional dos integrantes 

da equipe gestora. 

 

1.4 - O Conhecimento E a importância da formação profissional 

 

Discorrer sobre formação profissional necessariamente requer um diálogo sobre o 

conhecimento e seus efeitos para aqueles que buscam sempre ampliá-lo, bem como para outros 

que não consideram fundamental para o entendimento dos diversos processos existentes na 

complexidade, que é universo ensino-aprendizagem. 

Pensando nesta perspectiva é que se pode afirmar que o conhecimento vem sendo uma 

conquista da humanidade durante a sua historicidade. As grandes descobertas sempre foram 

acompanhadas de pesquisas sistematizadas, baseadas em teorias que foram evoluindo com o 

passar dos tempos. Ele transformou-se numa prática constante, procurando afastar as crenças 

supersticiosas e a ignorância, através de métodos rigorosos, para produzir um conhecimento 

sistemático, preciso e objetivo que garanta prever acontecimento e agir de forma mais segura. 

Nos tempos atuais, tem-se que o conceito de escola vem evoluindo e se transformando 

em uma instituição, onde se constroem conhecimentos necessários para preparar o aluno com 

uma visão crítica e com preparo suficiente para vencer os desafios das sociedades modernas.  

Nesta direção, Gadotti (2000) afirma que:  

 

Neste começo de um novo milênio, a educação apresenta-se numa dupla encruzilhada: 

de um lado, o desempenho do sistema escolar não tem dado conta da universalização 

da educação básica de qualidade; de outro, as novas matrizes teóricas não apresentam 

ainda a consistência global necessária para indicar caminhos realmente seguros numa 

época de profundas e rápidas transformações. (Gadotti, 2000, p.6) 

 

Mediante a esta perspectiva, os profissionais que atuam em uma escola são peças 

fundamentais na melhoria de todo o processo ensino aprendizagem. Pensando nestas reflexões 

é que esta pesquisa abordou a importância do conhecimento na formação destes profissionais.   

E com relação à construção desses conhecimentos necessários no ambiente da 

coletividade da escola, é que esta reflexão se reporta à teoria de desenvolvimento intelectual de 

Vygotsky (1984), em que sustenta que todo conhecimento é construído socialmente, no âmbito 

das relações humanas.Essa teoria tem por base o desenvolvimento do indivíduo como resultado 

de um processo sócio-histórico, enfatizando o papel da linguagem e da aprendizagem nesse 

desenvolvimento,sendo essa teoria considerada, histórico social.  
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O conhecimento que permite o desenvolvimento mental se dá na relação com os outros. 

Nessa perspectiva, os profissionais constroem as formações, fortalecem e enriquecem seus 

aprendizados. Portanto, é importante ver a pessoa do profissional e valorizar o saber de sua 

experiência.  

Nesse sentido, para Nóvoa (1997) a troca de experiências e a partilha de saberes 

consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada profissional é chamado a desempenhar 

simultaneamente, o papel de formador e de formando. Para o autor, a formação dos 

profissionais da educação tem ignorado, sistematicamente, o desenvolvimento pessoal, 

confundindo “formar e formar-se”, não compreendendo que a lógica da atividade educativa 

nem sempre coincide com as dimensões próprias da formação. E mediante a esta reflexão, pode-

se considerar que não se tem valorizado uma articulação entre a formação e os projetos das 

escolas, consideradas como organizações dotadas de margens de autonomia e de decisão de dia 

para dia mais importantes. Estes dois “esquecimentos” têm inviabilizado para que a formação 

tenha como eixo de referência o desenvolvimento profissional de todos que atuam na escola, 

em uma dupla perspectiva do profissional individual e do coletivo também. 

Ainda conforme Nóvoa (1995), é preciso avançar nos espaços escolares, no sentido de 

perceber que a formação dos atores que compõem o ambiente escolar não se constrói por 

acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de 

reflexividade crítica sobre as práticas e de (re) construção permanente de uma identidade 

pessoal. Por isso é tão importante investir na pessoa, bem como dar estatuto ao saber da 

experiência.  

Com relação a essa prática, Gadotti (2000) afirma que:  

 

O educador é um mediador do conhecimento, diante do aluno que é o sujeito da sua 

própria formação. Ele precisa construir conhecimento a partir do que faz e, para isso, 

também precisa ser curioso, buscar sentido para o que faz e apontar novos sentidos 

para o que fazer dos seus alunos. (Gadotti, 2000, p.9). 
 

Neste aspecto, a construção do conhecimento no ambiente escolar é fundamental para 

superar fragilidades na capacidade técnica e no entendimento dos profissionais envolvidos no 

trabalho escolar, pois são as principais causas de conflitos no ambiente educacional.  

Em uma análise mais contemporânea é que Bauman (2000) considera que estas 

oscilações do homem moderno, muitas vezes causas dos diversos conflitos, projetam uma 

diversidade de comportamentos, instáveis e que ele denomina de modernidade líquida, 

responsável pelas transformações da sociabilidade humana. O autor comenta ainda sobre a 

afirmação do espaço social do indivíduo, a responsabilidade por eventuais fracassos, o fim do 

planejamento a longo prazo e o enfraquecimento de sistemas. 
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Segundo Bauman (2000), a sociedade líquida é a sociedade das relações fluidas, das 

relações frágeis, é a sociedade em que a fixidez de uma amizade em que ambas as partes 

matariam e morreriam pela outra já não existe mais. Não se trata mais de uma sociedade em 

que os indivíduos sabem o seu destino desde o nascimento, agora se está imerso em um espaço 

social onde teoricamente escolhe-se o futuro, opta-se pelo destino, se é responsável pelo 

fracasso. Não é mais necessário ser asiático para ser um legítimo budista, basta comprar os 

livros certos e assistir às aulas certas. Ninguém é, e sim está. 

Bauman (2000) procura chamar a atenção para um fenômeno novo. Para o autor, o termo 

ideologia teria sofrido uma nova reconfiguração, nos tempos atuais, em sua conceitualização 

que a difere das anteriores. Trata-se do conceito positivo de ideologia. Para essa corrente, a 

ideologia não é fruto de uma visão de classe específica, mas sim, é uma pré-condição 

fundamental para todo conhecimento, mesmo o conhecimento científico.  

A ideologia funcionaria como uma espécie de moldura que daria sentido aos fragmentos 

da experiência humana. Há, neste conceito, um aplainamento dos conflitos e, o que antes era 

considerado um vício, passa a ser visto como um mecanismo normal. Como coloca Bauman 

(2000), o conceito positivo de ideologia é, em última análise, fundado na analogia linguística.  

E assim, como a existência de uma infinidade de línguas não constitui um defeito da 

condição humana, também a pluralidade de ideologias é uma característica do mundo humano 

(BAUMAN, 2000). 

Para Bauman (2000), esse novo conceito de ideologia está ligado a uma nova concepção 

de mundo que tornou redundante todo e qualquer engajamento. Todas as noções anteriores de 

“ideologia” tinham a marca do engajamento, em uma tentativa de mudar o mundo e a forma 

como as coisas estão postas, marca esta que se apaga nos dias atuais. É como se as pessoas 

assistissem ao fim dos projetos políticos, em uma equivalência de toda e qualquer narrativa.  

Como bem coloca Bauman (2000), se todo conhecimento é ideológico, se só é possível 

enfrentar uma ideologia com outra, se não há como fugir à ideologia e nenhum padrão externo 

pode medir e comparar as validades de ideologias diferentes, então não existe problema 

ideológico. A idéia de um engajamento ativo com a sociedade perde, desse modo, justificação 

e urgência. 

À medida em que o futuro se torna incerto, o sentimento coletivo dominante é que se 

deve viver o momento presente e exclusivamente para si. Dessa instabilidade e ausência de 

perspectiva também nasce uma angústia. Em muitos casos, essa angústia resulta na paralisia da 

ação, na incapacidade de agir. Ao lidar com uma insegurança, muitas vezes, o indivíduo se 

recusa a assumir responsabilidades ou assume o discurso do “eu não gosto de tomar decisões”. 
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Pessoas livres, mas que não conseguem transformar o mundo – tem-se um sentimento de 

impotência. Em outros casos, essa frustração pode gerar um ódio intenso a tudo e a todos. 

Para Perrenoud (1999), cabe aos profissionais do ensino, em geral, uma parcela 

expressiva da responsabilidade de realização de iniciativas de mudanças e, para tanto, suas 

competências devem estar alinhadas com as demandas da sociedade moderna. A abordagem 

por competências considera os conhecimentos como ferramentas a serem mobilizadas, 

conforme as necessidades, a fim de que se possa resolver determinadas situações-problema 

apresentadas na escola, no trabalho e fora dele. 

Conforme Perrenoud (1999), competência é uma capacidade de agir eficazmente em um 

determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. Mediante 

as diferenças de ideologias, sentimentos e situações psicossociais presentes no ambiente 

escolar, o autor argumenta que se faz necessário que as iniciativas de formação dos profissionais 

da educação estejam direcionadas globalmente a uma luta contra todas as causas do fracasso 

escolar, inclusive a gestão da escola. 

Nesta perspectiva, Perrenoud (1999) considera que essas lutas tenham ênfase na 

renovação didática e no sentido do trabalho geral da escola, luta esta que também, 

indissociavelmente, objetiva o desenvolvimento da cooperação profissional no âmbito dos 

projetos de escola que se deseja.   

Todos os debates e reflexões convergem para as grandes iniciativas, ligadas à gestão, 

necessárias à largada do processo de mudança, conforme organograma da Figura 1: 

 

Figura 1 - Alguns indicadores do início do processo de mudança 



42 
 

 

Fonte: O Autor da dissertação. 

 

Segundo Nóvoa (2001), ao analisar a formação atual dos profissionais da educação, 

percebe-se que embora tenha havido uma verdadeira revolução nesse campo nos últimos vinte 

anos, a formação ainda deixa muito a desejar. Existe uma certa incapacidade para colocar em 

prática concepções e modelos inovadores. As instituições ficam fechadas em si mesmas, ora 

por um academicismo excessivo ora por um empirismo tradicional. Ambos os desvios são 

criticáveis. 

Já conforme Gatti (2005), as causas das fragilidades dos processos de gestão vão além 

das soluções simples. O maior problema dos profissionais da educação começa na faculdade. 

Os profissionais de todas as licenciaturas constroem conhecimentos insuficientes para serem 

aplicados na sua vida profissional. Para não dizer que as formações técnica e didática não 

existem, pode-se afirmar que ela é muito precária. A maioria dos futuros professores não 

aprende como trabalhar. Não recebem na faculdade as ferramentas que possibilitarão que eles 

planejem da melhor forma possível para como ensinar e atuar nas funções gerenciais que 

ocuparão no futuro. É um problema grave. 

Então, ao refletir sobre a formações dos profissionais da educação e as organizações 

construídas pelos homens ao longo de sua história mais recente, foi necessária uma análise 

apoiada nos autores que estabelecem pesquisas conceituais sobre todas as formas de 

gerenciamento das organizações. 
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Mediante a essa análise, surgiram abordagens dos conceitos de administrador e gestor, 

suas semelhanças e diferenças. De acordo com paro (2005), ao discutir o conceito de 

administração como fenômeno universal, pode-se definir administrar como sendo a utilização 

racional de recursos para a realização de fins determinados. Assim, tanto os princípios, quanto 

as funções da administração estão diretamente relacionadas aos fins e à natureza da organização 

social em qualquer realidade e, ao mesmo tempo, determinados por uma dada sociedade. 

Com a finalidade de ampliar o entendimento sobre o conceito de administrar as 

organizações, construídas pelos homens ao longo de sua história mais recente, foi preciso fazer 

uma viagem nas teorias de administração que traduzem concepções, políticas e formas de 

organização e gestão em diferentes períodos das diferentes sociedades. 

As viagens aqui mencionadas são imprescindíveis ao conhecimento das diferentes 

formas de organizações. Para isto, foi pesquisado e abordado o cientista especialista em 

administração Chiavenatto (2011). O autor aprofundou suas pesquisas sobre administração, 

organização institucional e relações entre os seus colaboradores. Estes estudos estabelecem 

diferentes análises em diferentes períodos e seus principais pensadores em uma diversidade de 

livros que escreveu, durante sua trajetória científica. 

Com Chiavenatto (2011) foi possível estudar e entender Taylorismo, o Fordismo, a 

Teoria Clássica e a Teoria Burocrática. Nestas teorias (escolas), o ser humano sempre foi 

considerado como uma parte da empresa, um recurso que deveria ser utilizado nas 

organizações. Taylor, por exemplo, considerava que o homem era motivado apenas por 

questões econômicas, não existindo a necessidade de motivá-lo ou de tentar entendê-lo, pois 

apenas os incentivos financeiros poderiam alterar a sua forma de atuar. 

De acordo com Chiavenatto, uma outra Teoria, com denominação Clássica, referendada 

por Henry Faiyol, estava centrada na estrutural, sendo que o foco nesta teoria era manter os 

princípios da autoridade e hierarquia bem definidos. Entretanto, somente com o surgimento da 

Teoria das Relações Humanas, com Helton Mayo, é que o ser humano passa a ter um papel 

importante nas organizações.  

Os estudos indicaram que o funcionário não era apenas uma peça dentro do processo 

produtivo. O ser humano, quando incentivado e motivado, poderia produzir muito mais. E com 

o prosseguir das pesquisas, observa-se que, posteriormente, os estudos com estes temas foram 

aprofundados nas Teorias Comportamental, com Maslow, Herzberg, entre outros. 

Com o esse conhecimento sobre as instituições e suas formas de organização ao longo 

da história, o preparo foi maior para a compreensão mais específica dos processos da gestão 

democrática nas unidades educacionais.  
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Para paro (2005), os termos “administração da educação” ou “gestão da educação” têm 

sido utilizados na área educacional ora como sinônimos, ora como termos distintos. Analisar a 

gestão da educação, seja ela desenvolvida na escola ou no sistema municipal de ensino, implica 

em refletir sobre as políticas de educação. Isto porque há uma ligação muito forte entre elas, 

pois a gestão transforma metas e objetivos educacionais em ações, dando concretude às direções 

traçadas pelas políticas.  

Para Luck (2000), a gestão escolar traduz uma maneira de organizar o funcionamento 

da escola pública quanto aos aspectos políticos, administrativos, financeiros, tecnológicos, 

culturais, artísticos e pedagógicos, com a finalidade de dar transparência às suas ações e atos e 

possibilitar à comunidade escolar e local a aquisição de conhecimentos, saberes, idéias e 

sonhos, num processo de aprender, inventar, criar, dialogar, construir, transformar e ensinar. 

 

1.5 - Os conflitos existentes entre os profissionais da educação da unidade 

educacional 

 

Os números dos procedimentos administrativos registrados nos anos de 2016 e 2017 

fizeram com que fossem feitas pesquisas relacionados a este tema. Compreender esses aspectos 

é fundamental durante a análise dessas trajetórias sobre o assunto.  

Destaca-se a necessidade de apontar outros pontos para os estudos e reflexões 

realizados, de acordo com os cientistas e especialistas que já abordaram sobre as relações que 

compõem os diversos grupos sociais e o meio, as quais indicam análises mais complexas e 

aprofundadas desde os primórdios dos tempos, nas diferentes sociedades e organizações. A 

convivência entre as pessoas sempre representa grandes desafios.  

A pesquisa buscou no tema que está sendo abordado, neste item, compreender a busca 

pelo equilíbrio entre as afinidades, a atração pela falta delas, interesses comuns, as relações de 

poder, enfim, uma infinidade de razões e emoções entram em jogo no momento da convivência 

no ambiente escolar. 

E para ajudar nestas compreensões, dialogou-se com Gardener (1994), que indica como 

são grandes os desafios dos pesquisadores em estudar os indivíduos, grupos sociais e suas 

relações.  O autor considera que a convivência entre as pessoas, o ambiente do trabalho e todas 

as variantes que envolvem estas relações apontam para a possibilidade de se estudar as técnicas 

de como trabalhar com todos esses indicadores. Mediante a esses propósitos e para auxiliar nos 

estudos, foi analisada uma série de dados que serão apresentados a seguir, com o objetivo de 

entender o indivíduo e suas complexidades. 
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Gardener (1983) define inteligência como a habilidade para resolver problemas 

(desafios) ou desenvolver (criar) produtos que sejam significativos em um ou mais ambientes 

culturais. Essas capacidades e habilidades compuseram os itens que foram pesquisados, com a 

finalidade de compreender o dirigente escolar e suas relações com os demais profissionais no 

ambiente escolar. 

Para Gardener (1983), jamais haverá uma única lista de inteligências humanas 

considerada universalmente. Para este cientista, para utilizar como base de estudos a teoria das 

múltiplas inteligências, necessita-se captar um quantitativo razoável completo dos tipos de 

competências valorizados pelas diferentes culturas humanas. 

No complemento destes estudos, Armstrong (2001) agrupa essas capacidades humanas 

em sete categorias: Inteligência linguística; Inteligência intrapessoal; Inteligência interpessoal; 

Lógico-matemático; Inteligência Musical; Inteligência espacial; Inteligência corporal-

cinestésica. 

Todas as categorias das múltiplas inteligências ocupam sua importância na análise dos 

indivíduos e seus entendimentos, entretanto o foco desta pesquisa está em um olhar mais 

aprofundado e específico nas inteligências intrapessoal e interpessoal. 

Conforme a análise em Gardener (1983), na inteligência intrapessoal busca-se o 

entendimento dos potenciais internos das pessoas. Já a inteligência interpessoal se refere ao 

talento para compreender os outros, pelo que as pessoas com esta inteligência desenvolvida têm 

grande facilidade em estabelecer empatia. Relacionam-se, interagem e trabalham bem com 

outros indivíduos, tendo facilidade em os motivar a persistir na busca dos objetivos comuns. 

 Para Gardener (1983), esta inteligência equivale a pouco mais do que a capacidade de 

distinguir um sentimento de prazer de um de dor. Com base nesta analogia, indica que é possível 

detectar e simbolizar um conjunto de sentimentos altamente complexos e diferenciados. Já na 

perspectiva das relações interpessoais, observa-se as situações e capacidades dos indivíduos se 

relacionar com os outros.  

Ainda conforme Gardener (1983), a capacidade central aqui analisada é a observação e 

a distinção entre os indivíduos, entre seus humores, temperamentos, motivações e intenções, 

que formam aspectos importantes a serem analisados nos diversos problemas que surgem 

durante o desenrolar dos processos de gestão democrática escolar.   

Durante a análises destes processos, percebe-se que é importante destacar como o 

crescimento do conhecimento pessoal exerce papel importante na inteligência intrapessoal que 

influencia enormemente na inteligência interpessoal. 
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Gardener (1983), ao considerar os indicadores descritos anteriormente, observou que 

isto tem sua importância vinculada ao processo de amadurecimento do indivíduo, em que o 

autor identifica e projeta duas concepções de maturidade: a primeira, aborda o senso do eu 

autônomo, marcado pela clareza e contundência das características intrapessoais; já a segunda 

concepção revela a influência e o papel formativo de outras pessoas no senso do eu. 

Segundo Cury (2006), os constantes conflitos que acontecem nos ambientes 

organizacionais podem estar relacionados à importância com que os gestores das unidades 

educacionais consideram o controle das emoções como fator essencial para o desenvolvimento 

do indivíduo ocupante das funções de líderes, bem como na melhoria das da comunicação e nas 

relações interpessoais, fazendo com que o ambiente organizacional se torne saudável e 

produtivo. 

E com o objetivo de maximizar a compreensão da complexidade que representa essas 

relações entre pessoas no cotidiano da gestão escolar é que se destaca a importância de uma 

ampla pesquisa sobre as influências do conhecimento e o poder que emana da sua aquisição e 

da ocupação de funções diretivas dentro de uma unidade escolar. O autor selecionado para 

dialogar sobre esse assunto é Foucaut (1997), tendo em vista que suas teorias abordam a relação 

entre poder, conhecimento, as concepções de história e de discurso presentes e como eles são 

usados como uma forma de dominação e controle social, por meio das relações que compõe as 

rotinas escolares. 

Foucault (1997) propõe um estudo do homem em sociedade, não restringindo suas 

análises aos períodos de tempos convencionais de sua história. O que deve ser lembrado? O que 

deve ser esquecido? A intencionalidade presente nos fatos é base para as análises dos estudos a 

serem realizados. 

A história contínua é o correlato indispensável da função fundadora do sujeito (...) 

Fazer da análise histórica o discurso do contínuo e fazer da consciência humana o 

sujeito originário de todo o devir e de toda prática são as duas faces de um mesmo 

sistema de pensamento. (FOUCAULT, 2007, p. 14). 
 

A análise do sujeito é objeto central dos estudos de Foucault(2007): as relações que 

envolvem os sujeitos ao longo da história da humanidade, seus traços culturais e suas 

respectivas práticas que sempre influenciaram da forma como se apresentam e agem.Nessa 

perspectiva, as coisas deixam de ser evidentes e passam a ser problemáticas,pois em meio às 

complexidades das relações sociais que envolvem as pessoas, existem entre as pessoas jogos de 

forças que impulsionam a produção do sentido dos pensamentos e atitudes. 

Ao considerar estes componentes nos seus estudos, Foucault (2004) percebe, nos 

discursos dos historiadores, a inclusão da lógica histórica à trama histórica, considerando que 
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todo discurso possui interesses, tem lugar de produção, estratégias e objetivos pré-definidos. 

Neste sentido, o discurso é considerado um instrumento de poder. 

 

O discurso “liga os indivíduos a certos tipos de enunciação e lhes proíbe, 

conseqüentemente, todos os outros (...) serve, em contrapartida, de certos tipos de 

enunciação para ligar indivíduos entre si e diferenciá-los, por isso mesmo, de todos os 

outros". (FOUCAULT, 2004, p. 43) 

 

Neste sentido, ao focar suas análises dos discursos produzidos pelos indivíduos, 

Foucault (2004) ensina como desnaturalizar as verdades consagradas, quando com suas 

reflexões faz emergir com muita evidência, os jogos de poder existentes nas diversas relações 

sociais que ajudam a todos no entendimento do que se considera como verdadeiro, justo, certo 

e normal.  

Mediante a esta situação, segundo Hall (2006), esses processos produzem o sujeito pós-

moderno, construído e conceituado como não tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. 

A identidade torna-se uma “celebração móvel”, formada e transformada continuamente em relação 

às formas pelas quais as pessoas são representadas ou interpeladas nos sistemas culturais que as 

rodeiam. É definida historicamente, e não biologicamente.  

O descentramento do sujeito sociológico ocorre, segundo Hall (2006), em virtude de 

cinco avanços das ciências humanas realizados na modernidade tardia, ocasionando, assim, o 

“falecimento” do sujeito da época moderna. Bem-elaborados e fundamentados por Hall (2006), 

os cincos avanços e, por que não dizer, “motivos” do descentramento do sujeito foram: as 

tradições do pensamento marxista; a descoberta do inconsciente por Freud; o trabalho do 

linguista Ferdinand de Saussure; o estudo e trabalho do poder disciplinar realizado por Michel 

Foucault; e o feminismo. 

Nestas perspectivas, Hall (2006) indica que o sujeito assume identidades diferentes em 

diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro 

das pessoas há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que 

suas identificações estão sendo continuamente deslocadas. 

Na possibilidade de ampliar o diálogo com os referenciais teóricos sobre o tema, e na 

busca de entendimento das causas e consequências, é que se percebe que, para Arroyo (2010), 

é preciso pensar políticas e práticas educativas que dêem conta, efetivamente, da diversidade, 

para que os coletivos historicamente vítimas das desigualdades sociais consigam se sentir 

pertencentes ao espaço escolar. Compreender cada indivíduo nas suas diferenças que pertencem 

ao ambiente da unidade educacional é fundamental para deflagrar processos de rupturas e 

mudanças importantes em todo o processo de gestão escolar.  



48 
 

Assim com tais medidas, espera-se facilitar, segundo Arroyo (2010), o entendimento do 

que representa apenas incluir e garantir o acesso.  Pois estes pontos já foram vencidos.  

Atualmente é imprescindível garantir a permanência na escola, que oferte ensino de qualidade 

e que não se restrinja à educação como a única solução para resolver as desigualdades sociais. 

Conforme Arroyo (2010), compreender a educação na sua magnitude exige 

discernimento dos diferentes contextos que compuseram a história da educação brasileira. 

Educação esta que não é uma História difícil de ser estudada e compreendida, ao se considerar 

o histórico-social. 

Para Arroyo (2010), as rupturas demarcaram essa linha do tempo, acompanhando todo 

o processo evolutivo que se iniciou com o desembarque dos portugueses na nova terra e se 

estendeu durante os diferentes períodos: colonial, Imperial e todas as Repúblicas. Ao versar 

sobre a historicidade da educação, é necessário ser referenciados por uma diversidade de 

autores.  

No entendimento de Arroyo (2010), a busca de conhecer o homem, sua identidade 

cultural com uma abordagem focada na educação, necessariamente tem que se conhecer as 

diferentes organizações e formas de administrar, para entendimento histórico dos seus 

funcionamentos. Compreender o homem, suas construções, seus conceitos, seus paradigmas, 

torna-se fundamental nesse entendimento dos fenômenos sociais. 
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CAPÍTULO2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Durante as aulas que ocorreram no mestrado, verificou-se a necessidade do 

aprofundamento nos processos de investigação científica, por intermédio dos diversos 

pesquisadores especialistas. Mediante a esta percepção, ao iniciar as atividades de leitura, pode-

se perceber a importância destas iniciativas para melhor compreensão e preparação de todos os 

processos de construção que ocorreriam durante a execução deste trabalho. 

Ludke e André (1986) destacam que a entrevista é um dos métodos mais utilizados na 

pesquisa qualitativa. Pode-se utilizar instrumentos que vão desde entrevistas estruturadas, 

passando por entrevistas semi-estruturadas, até entrevistas não estruturadas. Estes autores 

destacam ainda que o tipo de entrevista mais adequado para a pesquisa qualitativa se aproxima 

dos esquemas mais livres, menos estruturados, em que não há imposição de uma ordem rígida 

de questões. 

Richardson (1999) indica que os questionários cumprem duas funções: a primeira é de 

descrever características; a segunda é medir determinadas variáveis de um grupo. Já com 

relação aos tipos de perguntas, este autor considera que a combinação de perguntas abertas e 

fechadas são interessantes ao conjunto da pesquisa. 

Ao realizar os estudos necessários para dar início a pesquisa, verifica-se que, para Demo 

(2006), o aluno deve sair da condição de mero ouvinte, copiador, e passar a ser protagonista 

dos seus próprios desafios. Ao assumir essa condição de maior interessado na construção do 

seu conhecimento, o indivíduo potencializa e amplia as possibilidades do aprender, fazendo, 

investigando e sendo crítico das suas próprias iniciativas. 

 

Pesquisa como princípio científico e educativo faz parte de todo processo 

emancipatório, no qual se constrói o sujeito histórico auto-suficiente, crítico e 

autocrítico, participante e capaz de reagir contra a situação de objeto e de não cultivar 

o outro como objeto. Pesquisa como diálogo é processo cotidiano integrante do ritmo 

de vida, produto e motivo de interesses sociais em confronto, base da aprendizagem 

que não se restrinja a mera reprodução. Na acepção mais simples, pode significar 

conhecer, saber, informar-se para sobreviver, para enfrentar a vida de modo 

consciente. (DEMO, 2006. p.42- 43). 

 

Nesta perspectiva, verifica-se que Paulo Freire (2001) considera que não há ensino sem 

pesquisa e pesquisa sem ensino. A pesquisa ocupa um lugar de destaque e de grande 

importância para o processo ensino aprendizagem, pois, para Freire (2001), deve-se incentivar 

os alunos para que possam despertar seus desejos e necessidades para a curiosidade, instigando-

os para ampliar sua imaginação, observação, questionamentos e elaboração de hipóteses. 
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Esta pesquisa foi executada, inicialmente, através da leitura exploratória de obras 

científicas, centradas especificamente sobre o tema, os quais permitiram a compreensão, 

explanação, apreensão e interpretação da relação de significações de fenômenos para os 

indivíduos e a sociedade. Esta investigação teve como objeto de estudo exatamente estes 

fenômenos humanos que estão presentes no tema escolhido. 

Foi feita uma revisão de literatura sobre o tema em questão e foi utilizado o método 

dedutivo, com uma abordagem qualitativa, utilizando a pesquisa exploratória fundamentada nos 

autores que tratam dos métodos e técnicas de pesquisa social e qualitativa, visando a coleta de 

informações através de instrumentos como entrevistas semi-estruturadas. Estes instrumentos 

foram aplicados aos atuais representantes dos segmentos dos Conselhos Deliberativos, 

componentes das equipes gestoras das unidades educacionais, alguns assessores da 

Coordenadoria de Gestão e Legislação do Departamento de Educação da Secretaria Municipal 

de Educação. 

Mediante a estes indicativos, é importante ressaltar que esta investigação atendeu a 

conceitos de acordo com Minayo (2010), que considera a pesquisa qualitativa como responsável 

por responder a questões que não podem ser quantificadas.  

Assim como Mynayo (2010), Marconi e Lakatos (2010) explicam que a abordagem 

qualitativa se trata de uma pesquisa que tem como premissa analisar e interpretar aspectos mais 

profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano e ainda fornecendo 

análises mais detalhadas sobre as investigações, atitudes e tendências de comportamento.   

No entendimento dos pesquisadores citados, este tipo de pesquisa trabalha com os 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. Estes fenômenos humanos 

compõem a chamada realidade social que distingue o ser humano dos seus semelhantes e faz 

com que ele seja capaz de pensar, agir e interpretar suas ações, dentro de um contexto social.  

Ainda Segundo Minayo (2010), a pesquisa qualitativa divide-se em três etapas: fase 

exploratória, trabalho de campo e análise e tratamento do material empírico e documental. 

Já com relação às perguntas que serviram de base para a entrevista, buscaram manter o 

foco nos aspectos relacionados a: conhecimento sobre gestão democrática escolar; as 

expectativas dos profissionais da educação com relação ao sucesso ou não dos processos de 

gestão democrática atual; formação dos atuais atores dos processos de gestão democrática 

escolar; relações interpessoais entre os integrantes da unidade educacional e os principais 

desafios da atuação na gestão democrática escolar. Esses cinco pontos compõem o cerne das 

cinco perguntas efetuadas aos diversos atores que influenciam diretamente no processo de 

gestão democrática escolar. 
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Nesta perspectiva de melhor aproveitar as informações coletadas, utilizando o 

conhecimento e estudos dos autores anteriormente mencionados, bem como fazer uma 

apreciação crítica de análise dos conteúdos como uma forma de tratamento desta pesquisa 

qualitativa, é que também foi utilizado as técnicas propostas por Bardin (2011).A autora 

considera que a análise de conteúdo é um conjunto de instrumentos de cunho metodológico em 

constante aperfeiçoamento, que se aplica a discursos(conteúdos e continentes) extremamente 

diversificados. Considera ainda que a análise se faz na prática, através da análise de entrevistas, 

análise lexical e sintática, podendo ser uma amostra, ou ainda uma análise temática de um texto, 

com agrupamentos afins. 

Bardin (2011) considera a entrevista como um método de investigação específico e a 

classifica como diretivas ou não diretivas, ou seja, fechada e abertas. Já com relação ao processo 

de codificação dos dados coletados durante a entrevista, a autora indica que esta ação se 

restringe à escolha de unidades de registro, ou seja, é o recorte que se dará na pesquisa. 

Para Bardin (2011), uma unidade de registro significa uma unidade a se codificar, 

podendo ser um tema, uma palavra ou uma frase. A autora apresenta, ainda, os critérios de 

categorização, ou seja, escolha de categorias (classificação e agregação).  

Ao analisar e interpretar as informações geradas por esta pesquisa qualitativa, 

obrigatoriamente se caminhou no sentido de verificação do que é homogêneo e do que se 

diferencia do meio social. As entrevistas que foram transcritas, aconteceram de forma que as 

opiniões dos entrevistados permaneçam fidedignas às coletas, afim de facilitar a interpretação 

do sentido das falas e das ações que vão além do descrito e analisado. 

Para Bardin (2009), em uma primeira parte, a análise de conteúdo, enquanto método, 

torna-se um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. Depois da primeira parte, 

que situa a análise de conteúdo no plano cronológico e epistemológico, o leitor se remete para 

alguns exemplos representativos daquilo que se pode pôr em prática no campo da psicologia 

(principalmente em psicologia social) e da sociologia.  

Alguns exemplos elucidados são simples e sem pretensões, visam instigar um 

investigador iniciante na tarefa seguinte: o jogo entre as hipóteses, entre a ou as técnicas e a 

interpretação.  

Bardin (2009) esclarece que, na segunda parte, a análise de resultados é resultante de 

testes de associação de palavras (estereótipos e conotações). A administração do teste objetiva 

estudar os estereótipos sociais espontaneamente partilhados pelos membros de um grupo 

relativo a certas profissões, países ou nomes próprios, por isso aplicou-se um teste de associação 
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de palavras a uma amostra de indivíduos. O teste por associação de palavras, o mais antigo dos 

testes projetivos, permite, em psicologia clínica, ajudar a localizar as zonas de bloqueamento e 

de recalcamento de um indivíduo. 

Na terceira e quarta parte da referência, Bardin (2009) aprofunda-se na questão do 

método e técnicas, respectivamente: a organização da análise; a codificação de resultados; as 

categorizações; as inferências; e, por fim, a informatização da análise das comunicações. Para 

uma aplicabilidade coerente do método, de acordo com os pressupostos de uma interpretação 

das mensagens e dos enunciados, a Análise de Conteúdo deve ter como ponto de partida uma 

organização. As diferentes fases da análise de conteúdo organizam-se em torno de três pólos, 

conforme Bardin (2009): a pré-análise; a exploração do material; e o tratamento dos resultados 

(a inferência e a interpretação). 

No caso específico desta pesquisa, atende-se às referências de Bardin (2009), da 

seguinte forma: após coletarmos os dados, efetuarmos a pré-análise das entrevistas e a 

exploração do material por diversas vezes, conseguimos identificar algumas frases e palavras 

coincidentes ou não, presentes nas respostas dadas pelos entrevistados. Mediante a estes 

procedimentos, subdividimos em algumas categorias que representasse as projeções das 

respostas dadas pelos participantes da pesquisa. 

As categorias organizadas após rigorosa análise foram as seguintes: conhecimento 

prévio sobre o significado de Gestão; expectativas da gestão democrática; formação 

profissional; relações interpessoais; desafios da gestão democrática escolar. 

No momento em que foram analisadas as informações contidas nas entrevistas, foi 

necessário compreender as construções ideológicas presentes, pois entende-se que o discurso é 

uma construção linguística sempre atrelado a um contexto sócio, político e cultural de quem é 

entrevistado. Estas afirmações compõem o que descreve Foucaut (2004) em "a Ordem do 

Discurso como uma construção de características sociais". 

A comunicabilidade verbal só existe se existir a relação básica descrita por Foucault 

(2004) entre emissão→recepção→compreensão. Somente há clareza no entendimento do texto 

ou da forma de comunicação se o receptor conseguir compreender o seu sentido.  

Foucault (2004) indica, também, que as práticas discursivas geram outros âmbitos de 

análise do discurso, como, por exemplo, o universo de concorrências que consiste na 

concorrência de vários emissores com o mesmo objetivo.  

Através destas pesquisas observa-se, também, a existência do discurso estético que 

acontece através das imagens que interpelam os indivíduos nas suas sensibilidades, que estão 
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intimamente ligadas ao seu meio cultural. Ressalta-se que o discurso estético tem a mesma 

capacidade ideológica que o discurso verbal. 

 

2.1 - Objeto da pesquisa 

O objeto desta pesquisa são os processos da gestão democrática escolar. Esta é sem 

sombra de dúvidas, uma das partes mais importantes no desenvolvimento do projeto de 

pesquisa. Quando escolhemos o objeto que seria estudado, observamos tal escolha precisava 

ser relevante não só para o pesquisador, mas para a comunidade acadêmica e a sociedade.  

 

2.2 - Universo da pesquisa  

Foi considerado como universo pesquisado uma amostragem da Regional Centro Oeste, 

sendo 3 escolas e 1 creche, localizadas no Bairro Santa Isabel e Araçá em Cuiabá - MT. 

 

2.3 - Sujeitos da pesquisa 

                   Foram considerados objetos da pesquisa representantes das equipes gestoras 

das unidades educacionais, mais um grupo de assessores da Secretaria Municipal de 

Educação.Foram incluídos os alunos que pertencem aos Conselhos Deliberativos, maiores de 

12 anos, sendo excluídos os menores de 12 anos e demais funcionários que não representam o 

segmento do Conselho e ou equipe gestora. 

 

2.4 - Justificativa das opções efetuadas nesta pesquisa 

A opção por este universo, os objetos e o método a ser trabalhado estiveram ligados à 

importância histórica que a região representa para as forças democráticas do município de 

Cuiabá. Os conhecimentos que foram produzidos permitiram a sistematização e análise de todas 

as informações, com possibilidades de enfatizar os referencias encontrados nos diversos autores 

a serem pesquisados, bem como nos dados coletados. 

Após concretizadas as entrevistas previstas, iniciou-se o processo de transcrição de todo 

o processo e, para melhor identificar os entrevistados, foi atribuída uma simbologia para as 

unidades educacionais e para os entrevistados, com a finalidade de garantir o sigilo dos seus 

respectivos nomes, conforme especificações do quadro 3. 

As unidades educacionais serão denominadas de:  

- Unidade 1  

- Unidade 2  

- Unidade 3  
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-Unidade 4. 

Os entrevistados serão assim nomeados: 

UD - Representante de diretor 

UC - Representante de Coordenador 

US - Representante de secretário                       

UM - Representante do conselho escolar 

ASE - Assessor pedagógico da SME                

OFE - Ocupante de função estratégica na SME 

 

Quadro 3 - Siglas dos participantes das entrevistas 

UD1  - Representante de diretor da unidade 1 UC1  - Representante de Coordenador da unidade 1 

UD2  - Representante de diretor da unidade 2 UC2  - Representante de Coordenador da unidade 2 

UD3  - Representante de diretor da unidade 3 UC3  - Representante de Coordenador da unidade 3 

UD4  - Representante de diretor da unidade 4 UC4  - Representante de Coordenador da unidade 4 

US1  - Representante de Secretário da unidade 1 UM1  - Representante Membro do Conselho da unidade 1 

US2  - Representante de Secretário da unidade 2 UM2  - Representante Membro do Conselho da unidade 2 

US3  - Representante de Secretário da unidade 3 UM3  - Representante Membro do Conselho da unidade 3 

US4  - Representante de Secretário da unidade 4 UM4  - Representante Membro do Conselho da unidade 4 

ASE 1 - Assessor pedagógico da SME 1 OFE 1 - Ocupante de função estratégica 1 

ASE 2 - Assessor pedagógico da SME 2 OFE 2 - Ocupante de função estratégica 2 

ASE 3 - Assessor pedagógico da SME 3 OFE 3 - Ocupante de função estratégica 3 

ASE 4 - Assessor pedagógico da SME 4 OFE 4 - Ocupante de função estratégica 4 

Fonte: O Autor da dissertação. 
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CAPÍTULO3- RESULTADOS E ANÁLISES 

As informações contidas nos questionários possibilitaram a utilização da técnica da 

análise de conteúdo, em que se buscou estruturar os questionários respondidos em categorias.  

Assim, primeiramente, foi feita a organização e sistematização das idéias coletadas 

através dos questionários respondidos, fazendo o que Bardin (2016) denomina de “leitura 

flutuante”, momento onde se marcam os pontos considerados importantes para a compreensão 

do objeto pesquisado. 

A segunda tarefa na pré-análise é a escolha dos documentos, após o pesquisador ter feito 

uma leitura flutuante ampla, realiza, em seguida, a escolha dos documentos que comporão o 

corpus da análise de conteúdo. No entanto, para ter êxito na escolha dos documentos, o analista 

precisa cumprir as seguintes regras: regra da exaustividade, que exige que nenhum documento 

deve ser deixado de fora; regra da homogeneidade, a qual impõe que a seleção dos documentos 

deva ter o mesmo tema, para que permita a comparação; e a última regra – a da pertinência, que 

cobra que os documentos devam guardar correlação com os objetivos da análise.  

De acordo com Bardin (2010), ao cumprir a exploração do material, o analista deve 

fazer a definição das categorias, classificando os elementos constitutivos de um conjunto 

caracterizados por diferenciação e realizando o reagrupamento, por analogia, por meio de 

critérios previamente definidos, no sentido de propiciar a realização da inferência.A análise de 

conteúdo não se trata de um instrumento, mas sim um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, marcada por uma grande diversidade de formas e adaptável a um campo de 

aplicação muito vasto, as comunicações. 

Segundo Bardin (2010), a função principal do método é o desvendar crítico, pois permite 

a compreensão, a utilização e a aplicação de um determinado conteúdo. É evidente que tudo 

depende, no momento da escolha dos critérios de classificação, daquilo que se procura ou que 

se espera encontrar. A análise de conteúdo oscila entre os dois pólos do rigor da objetividade e 

da fecundidade da subjetividade. 

Desse modo, com base nos questionários aplicados aos componentes da equipe gestora 

e assessores que se dispuseram respondê-los, procurou-se alcançar uma média ponderada das 

respostas, agrupando-as por categorização correspondente à pergunta com seu objetivo e as 

respostas coletadas, conforme questionário a seguir: 

 

3.1 - Questionário selecionado para formar a base da análise de conteúdo 

Pergunta 1- O que você entende por gestão democrática escolar? 
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Pergunta 2- Como anda suas expectativas, com relação aos processos que envolvem 

a gestão democrática, desde os processos de escolha, atuação e avaliação dos atuais gestores? 

Pergunta 3 - Você considera importante a formação dos principais atores da gestão 

democrática escolar? Quais são as sugestões com relação ao tema? 

Pergunta 4 - Como você avalia as relações interpessoais entre os membros da equipe 

gestora e demais integrantes da unidade educacional? 

Pergunta 5 - Quais são os principais desafios para melhoria dos resultados dos atuais 

processos de gestão democrática escolar? 

 

Quadro 4 - Resumo dos entrevistados 

ENTREVISTADO 

UNIDADES  

Diretor(a)  Coordenador(a)  Secretário(a)  Presidente do 

CDUE 

UNIDADE 1   X  X  X  X  

UNIDADE 2 X  X  X  - 

UNIDADE 3 X  X  -  X  

UNIDADE 4 X  X  -  X  

TOTAL DE 

PARTICIPANTES 

04  04  02  03 

TOTAL DE 13 PARTIPAÇÕES  

 Assessor pedagógico  Nível estratégico  

ENTREVISTADO 1   X   

ENTREVISTADO 2   X   

ENTREVISTADO 3  X   

ENTREVISTADO 5   X  

ENTREVISTADO 6   X  

TOTAL  03 02  

  TOTAL DE 05 PARTIPAÇÕES 

Fonte: O Autor da dissertação. 

 

Sendo assim, para este estudo, foram trabalhadas cinco categorias, interligadas entre si, 

devido à natureza dos itens indissociáveis, extraídas dos questionários respondidos pelos 

profissionais da educação, segundo os critérios recomendados na análise de conteúdo, conforme 

organograma demonstrado a seguir na figura 2: 

 

 

 

Figura 2 - Organograma das categorias 
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Fonte: Resultado da análise das respostas dos entrevistados (Autor) 

 

3.2 - Categorias: 

• 1 - Conhecimento prévio sobre o significado de Gestão 

• 2 - Expectativas da Gestão democrática 

• 3 - Formação profissional 

• 4 - Relações interpessoais 

• 5 - Desafios da Gestão democrática escolar 

3.2.1 - Categoria Conhecimento prévio sobre o significado da gestão democrática escolar 

Nesta categoria, o objetivo foi identificar quais os conceitos mais comuns de gestão 

democrática escolar presentes nas respostas dos entrevistados. 

Observou-se que os gestores nem sempre têm obtido êxito nessa empreitada, pois não 

sabem que o conhecimento técnico cientifico é essencial para balizar suas práxis. De acordo 

com paro (2005), não basta anunciar a democracia e não saber lidar com nela. A crença em 

princípios como igualdade, liberdade, fraternidade, respeito, solidariedade e empatia faz parte 

do processo de construção coletiva, baseados sempre nas diversas concepções dos diversos 

pesquisadores especialista da área.  

Baseados nestas perspectivas é que a categoria que dialoga sobre os conhecimentos e o 

significado da gestão democrática tornam-se fundamentais. 
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Figura  3 -Palavras e frases chave extraídas dos questionários dos entrevistados

 

Fonte: Resultado da análise das respostas dos entrevistados (Pesquisador) 

 

A seguir, algumas das respostas que serviram de base para a análise do discurso 

presente: 

UD1 - "Gestão democrática escolar e o processo de gerenciar uma unidade 

educacional com a participação efetiva de todos os segmentos da comunidade 

escolar." 

 

US1 - "Gestão democrática escolar e uma forma de administrar coletivamente 

envolvendo todos os membros da equipe gestora…e conselho deliberativo em todas 

as decisões da escola." 

 

UC2 - "A gestão democrática escolar só acontece de forma plena, se tiver 

efetivamente a participação de todos os segmentos da comunidade, inclusive os 

pais dos alunos. As decisões tomadas no coletivo se estruturam mais coerentemente 

com os anseios da comunidade escolar. Aqui na nossa escola as grandes decisões são 

levadas ao conselho deliberativo escolar. Ficando para os gestores o cumprimento dos 

preceitos previstos nas normas, regimento, resoluções e Leis." 

 

UD3 - "Gestão democrática escolar no meu entendimento e o processos que visa 

democratizar as decisões no coletivo da unidade escolar. Deve envolver a todos, 

tanto nas decisões como no cumprimento do que for decidido juntos. Pelo que já 

falamos é um processo em frequente evolução." 

UC3 - "Gestão escolar depende do modelo de administração. 

 

Analisando as respostas dos participantes da pesquisa, verifica-se que aproximadamente 

85% tinham conhecimento efetivo dos conceitos de gestão democrática escolar. Entretanto, 

quando contra-argumentados com relação às diversas ocorrências nas unidades educacionais, 

os participantes indicaram que os conflitos existem e são eminentes devido à complexidade que 
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representa o ambiente escolar. Afirmaram ainda que os conflitos são em partes solucionados no 

interior das unidades educacionais pelas equipes gestoras. 

Mediante a estes discursos, observa-se a tentativa de minimizar ou camuflar a gravidade 

dos fatos ocorridos, coletados e apresentados nas informações da Secretaria Municipal de 

Educação. 

Em certas situações, pode haver um discurso que se apresenta como uma teoria. Ao 

observar os fatos, porém, pode-se ver que, na prática, a teoria que serve de orientação à vida 

real não é aquele discurso elegante mantido perante os outros – ou mesmo perante si mesmo, 

quando há auto-ilusão. Existe apenas uma teoria estreita, pobre, egoísta, ilusória, que não resiste 

a um exame racional; uma teoria subconsciente, que reproduz e eterniza a ignorância.   

Freire (1997), comenta que muitos estão a tal ponto acostumados à agitação que ficam 

limitados aos aspectos superficiais da vida.  O ser humano é um ser imperfeito. Ele está ainda 

em construção.  O bom senso manda estar atento, e não fingir perfeição, mas buscar o 

aperfeiçoamento. Há muitas pequenas maneiras de fazer menos tarefas com mais eficiência, e 

de desenvolver as suas ações mais devagar, de modo mais pensado e completo, de modo que 

elas produzam um melhor resultado.   

Contradizendo as afirmações anteriores sobre o tema, sobre prática, discurso e a 

realidade, dialoga-se com Foucault (2004), que considera que o discurso é uma representação 

culturalmente construída pela realidade, não uma cópia exata. No entanto, há uma grande gama 

de críticas sobre essa teoria social e o quanto se nega a realidade material. 

Segundo Foucault (2004), o discurso não é um tipo de ente metafísico, constituído a 

priori dos outros elementos da sociedade, no entanto, há uma precedência: um discurso não está 

sozinho na história e segue as relações já postas pelos saberes e pelas instituições já 

estabelecidas, que lhe dão uma determinada positividade.  

Mediante a estas perspectivas paro (2006), indica que a gestão democrática se 

caracteriza pela colaboração de todos seus atores. Portanto, não se pode destoar a prática da 

teoria, pois a democracia é algo vivo e latente. Desta forma, é imprescindível que todos os 

setores da escola participam efetivamente, através da elaboração de projetos pedagógicos ou 

por outras formas de participação, o que envolve não somente profissionais da educação, mas 

também a comunidade, inclusive os pais dos alunos. 

Sobre isso, Lück (2006) também aponta que um dos meios de dar voz à comunidade 

escolar é envolvê-la na elaboração do projeto político pedagógico, através do diálogo e da 

construção do entendimento de responsabilidade coletiva de educação. É neste sentido que 

Libâneo (2009) argumenta que quando o projeto político pedagógico é construído pela 
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participação dos membros da equipe, se define a escola que se deseja e o futuro que se espera 

dela. 

A partir desta premissa, consegue-se perceber pelas respostas apresentadas que existem 

distorções entre o discurso e a realidade apresentada pelos dados, a dificuldade das organizações 

diante da criação do hábito de serem democráticas, por ser a democracia considerada por muitos 

como algo complicado.   

Conforme Demo (1999), para alguns gestores, o processo de todos opinarem, 

comparecerem, decidirem juntos condiciona uma forma penosa de administrar. Para eles, as 

discussões tornam-se intermináveis e incontroláveis, e emerge o cansaço e a decepção, além do 

reconhecimento precipitado de que a democracia não leva a lugar algum. 

Atualmente, é mais comum ouvir falar em gestão democrática na escola do que em 

gestão democrática nos sistemas de ensino. Esta particularização, no entanto, parece não ter 

respaldo nem na Constituição Federal de 1988, que indica a gestão democrática do ensino 

público, na forma da lei, como um dos princípios básicos que devem nortear o ensino, tampouco 

na LDB (1996), que também se encarrega de estabelecer alguns princípios para a gestão 

democrática. Dentre estes princípios estão a participação dos profissionais da educação na 

elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades escolares e locais 

em conselhos escolares ou equivalentes.  

Além destes princípios, a LDB (1996) também sinaliza, no Art. 3º, que o ensino será 

ministrado com base em diversos princípios e, entre eles, encontra-se a “gestão democrática do 

ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino”. 

Durante as entrevistas realizadas nas unidades educacionais, percebem-se inúmeras 

situações problemáticas no interior das escolas: pouca participação dos pais nos conselhos 

escolares e nas reuniões; movimentos sociais educacionais sendo enfraquecidos e as 

dificuldades, na educação em geral, aumentando muito. Por isso, ainda é comum alguns 

questionamentos presentes nos debates entre os profissionais da unidade educacional, tais 

como: 

- A autonomia em uma gestão democrática é restrita? 

- Qual o princípio que orienta a gestão democrática no contexto escolar? 

- Como a autonomia é abordada na perspectiva da gestão democrática? 

- Os elementos constitutivos da gestão democrática estão sendo válidos (participação, 

autonomia e transparência)? 

- Que critérios são definidos e utilizados para eleger um líder? 
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Libâneo (2003), ao abordar as concepções de organização e de gestão escolar, afirma 

que estas assumem diferentes modalidades, conforme a concepção que se tenha das finalidades 

sociais e políticas da educação em relação à formação dos alunos. E, nesse contexto, situam 

duas concepções: a técnico-científica e a sócio crítica.  

Mediante a estas reflexões, Libâneo (2003) indica que as alternativas devem ser 

colocadas no nível das grandes tendências epistemológicas, ou seja, dos paradigmas que 

fundamentam não somente as políticas educacionais, as concepções de educação e as práticas 

de gestão, mas também a articulação desses níveis entre si. 

Ainda conforme Libâneo (2003), uma gestão democrática tem como ponto de vista a 

valorização de pensamentos e idéias de todos os que desejam uma educação melhor, e tendo 

como participante desta gestão segmentos tais como: grupos de grêmio estudantil, grupos de 

mães, conselho deliberativo para que juntos possam realizar ações que são de suma importância 

para o bom andamento da escola.  

Conforme Luck (2009), esta forma de buscar a Gestão Democrática, requer conquistar 

a própria autonomia escolar, visto que, sua trajetória traz a descentralização, o crescimento 

profissional e a valorização da escola, da comunidade e, consequentemente, do Gestor e da 

equipe que está envolvida no processo, que precisa fundamentalmente, de parcerias sólidas e 

comprometidas com uma educação inovadora e com ideais e ações humanizadoras. 

 

3.2.2 - Expectativas da Gestão democrática escolar 

Na figura 4estão projetados os pontos a serem destacados, presentes nas respostas dos 

entrevistados, quando a pergunta se refere às expectativas da gestão democrática. 

Figura 4 - Representação da categoria Expectativas da gestão democrática escolar 

 

Fonte: Resultado da análise das respostas dos entrevistados (Pesquisador) 
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A seguir, algumas respostas que permearam a base para a análise do discurso presente: 

UD3 - "O processo de gestão democrática, passou por muitas mudanças nos últimos 

anos......algumas excelentes e outras nem tanto. As boas.... E que processo de escolha 

tem se consolidado através da escolha pelo voto direto......, mas...a prova escrita tem 

que avançar nos critérios de avaliação. Acho que cobram muita teoria na prova 

escrita. Precisa pensar em uma outra forma de seleção...melhorar...sei lá." 

 

UC4 - "As minhas expectativas estão sendo satisfeitas, uma vez que a legislação e 

cumprida e o processo de gestão democrática acontece de fato, fico feliz por estar 

fazendo parte dessa história. Votar e ser votado, para escolha dos dirigentes escolares 

sempre foi minha bandeira de luta.  Como todo processo, com o passar do tempo 

tem que ser aprimorado, devido ao surgimento de novas regras, de novas 

tecnologias. Acredito na evolução do sistema de avaliação institucional que auxilia 

muito os processos de gestão." 

 

UM3 -"As expectativas elas nascem a partir do momento que você se candidata para 

exercer a função de diretor. A tendência natural é que estas expectativas sejam 

ampliadas no momento em que o gestor toma posse…Vontade...desejo de ver as 

coisas se transformarem...de conseguir evoluir...de mudar os fatos que acontecem de 

forma equivocadas no ambiente escolar. Mas temos sempre que lembrar que as coisas 

estão gradativamente melhorando e que às poucas essas expectativas serão superadas 

pelas realizações almejadas." 

 

UD2 - "As expectativas com relação a gestão democrática, é que todo o processo 

ajude a unidade educacional a vencer suas maiores dificuldades, talvez a mais 

importante seja a ampliação da participação efetiva dos pais na vida da 

unidade..........Já melhorou bastante, só de flexibilizar o processo de escolha da equipe 

gestora. Porém outras etapas precisam serem vencidas." 

Ao analisar as respostas dos entrevistados, verificou-se que aproximadamente 90% 

possuem quase as mesmas expectativas: questões relacionadas à melhora dos processos de 

gestão democrática, a cobrança por maior participação nos debates sobre os assuntos gerais das 

unidades educacionais e que as ações resultantes de uma gestão efetivamente democrática 

ajudem as escolas e creches a melhorarem os seus desempenhos.  

Já com relação a esta categoria, deve-se ter o cuidado para não burocratizar em excesso 

os processos de gestão democrática escolar, pois as necessidades e exigências de uma gestão 

escolar genuinamente democrático-participativa provoca um debate e embate entre práticas e 

metodologias de diferentes agentes educativos.  

Conforme Freire (1997), este debate coloca em questão políticas públicas, 

especificamente no que tange à educação e evidencia a exigência de uma grande marcha no 

sentido de buscar o sentido da vida, e da função social da escola ao longo dos tempos e em 

diversas etapas das sociedades brasileiras. 

Na concepção de paro (1996), a participação na escola não deve ficar atrelada somente 

aos processos decisórios, deve contemplar, também, a participação na elaboração e execução 

dos projetos, haja vista que não basta, apenas, compartilhar do poder de decisão, é necessário 

partilhar das responsabilidades pelas realizações e concretizações. 
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Mediante a este debate é que Libâneo (2009) considera que a gestão escolar é, antes de 

tudo, uma questão política, muito além da pura ação técnico-burocrática. Isso indica, a priori, 

que não se exclui a técnica, a burocracia, mas estas não devem sobrepujar a dimensão ética-

política da Gestão Escolar. 

A participação é o principal meio de assegurar gestão democrática na escola, 

possibilitando o envolvimento de profissionais e usuários no processo de tomada de decisões 

e no funcionamento da organização escolar. Além disso, proporciona um melhor 

conhecimento dos objetivos e metas, da estrutura organizacional e de sua dinâmica, das 

relações da escola coma comunidade, e favorece uma aproximação maior entre professores, 

alunos e pais, conforme considera Libâneo (2004). 

Conforme paro (2006), a concepção técnico-científica, por sua vez, tem uma visão 

burocrática e tecnicista de escola e dos procedimentos teórico-metodológicos da gestão escolar. 

Dessa forma, a organização escolar é percebida e respira uma realidade objetiva, técnica, neutra 

e tem como preocupação central a eficiência, eficácia e produtividade, menos a qualidade 

social.  

Com essa feição, a direção se torna antidemocrática, centralista e o poder é assumido de 

forma arbitrária. Contraposta a esta tendência, emerge a sociocultural, a que insere o pensar e 

o fazer administrativo-pedagógico no porvir, na trama das contradições históricas. Nesta 

concepção, a participação afetiva encontra um lugar muito significativo. 

Ainda conforme paro (2006), uma gestão que seja realmente democrática leva em 

consideração os fatores sociais nos seus mais diferentes âmbitos. Há que se ter uma maior 

sensibilidade para tais questões, pois elas requerem uma maior atenção na forma como são 

concebidas, estratégias de como lidar com elas e possíveis soluções para problemas que possam 

ocorrer advindos desse âmbito social. 

Com relação aos itens em destaque nesta categoria, Lück (2006), indica que a gestão 

escolar é o meio pelo qual as instituições educacionais são conduzidas e organizadas, tendo em 

vista os fatores econômicos, políticos, estruturais, pedagógicos, sociais, dentre outros. É a partir 

das ações da gestão que a escola toma posse de seus métodos e perspectivas para o 

desenvolvimento dos processos educativos.  

Já conforme Libâneo (2013), um modelo de gestão democrático-participativa tem na 

autonomia um dos seus mais importantes princípios. Esses princípios e práticas, portanto, 

deveriam se pautar pelas orientações das políticas públicas que estipulam a 

corresponsabilidades dos diversos atores envolvidos no ambiente escolar e demais instâncias 
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governamentais, sendo estes articuladores principais da democratização da escola. Esta visão 

ultrapassa os limites do óbvio, vai além de garantir o acesso e a permanência na escola. 

Portanto, conforme paro (1997), manifestou em diversas ocasiões, espera-se que na 

escola as práticas da gestão democrática escolar possam contribuir, de forma significativa, para 

a democratização plena da sociedade, através de ações coletivas com a participação de todos os 

envolvidos na e com a escola. Sendo que 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. 

 

3.2.3 - Formação profissional 

 

Na figura 5, destaca-se os pontos a serem abordados, presentes nas respostas dos 

entrevistados, quando a pergunta se refere à formação profissional. 

 
Figura 5 - Representação gráfica da categoria formação profissional 

 

Fonte: Resultado da análise das respostas dos entrevistados (Pesquisador) 

 

A seguir, algumas respostas que permearam a base para a análise do discurso presente: 

US1 - "A formação continuada é muito importante na vida de todos os profissionais 

sempre. Afinal o mundo está em constante transformação…as tecnologias…novas 

legislações...é preciso estabelecer políticas de formação para todos os 

profissionais e membros da comunidade escolar, sobretudo com objetivo de 

esclarecer...........divulgar as atividades que são desenvolvidas pela escola." 
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UC4 - "é fundamental a formação continuada, até porque os nossos profissionais saem 

de nossas faculdades com conhecimento fragilizado, necessitando de um respaldo 

para melhorar seu desempenho. Considero importante a formação acontecer na 

própria escola para um melhor aproveitamento dos temas escolhidos pela 

própria comunidade." 

 

UD4 - "Capacitar os profissionais da escola e fundamental. Preparar todos para 

enfrentar as novidades e as dificuldades em sua atuação." 

 

UD2 - "A formação continuada é importante para todos os trabalhadores da unidade 

educacional, em temas específicos principalmente os que capacitem nas questões 

relacionadas a gestão democrática." 

 

UC4 - "Penso que a formação é a única solução para a superação das dificuldades 

detectadas nos dias de hoje nas escolas públicas. Renovar e adquirir novos 

conhecimentos…é o caminho para buscarmos os melhores resultados almejados nas 

avaliações de aprendizagem e institucionais." 

 

Ao analisar as respostas dos participantes da pesquisa, verifica-se que aproximadamente 

75% tinham conhecimento efetivo dos conceitos e importância do que representa a formação 

profissional. Observou-se que a grande maioria dos gestores é composta por pedagogos e 

especialistas em educação, entretanto não foi difícil observar também a presença de alguns 

equívocos nos discursos dos entrevistados, ou por falta de conhecimento específico, ou por má 

utilização dos mesmos. 

Mediante a esse quadro preocupante, Libâneo (2010) orienta que se torna simples 

afirmar que a formação continuada aplicada com critérios competentes visa proporcionar aos 

educadores um processo constante do aprender, do repensar as suas práticas e do construir 

novos conhecimentos, que se constituem por meio do estudo, da reflexão, da discussão e da 

confrontação das experiências dos professores. Desta forma, cabe à instituição a 

responsabilidade, mas também ao próprio educador, afinal o compromisso com a profissão 

requer que ele tome para si a responsabilidade com a própria formação. 

Com relação à formação, Luckesi (2011) indica que é preciso que a formação continuada 

se desenvolva num processo articulado fora e dentro da escola. A prática da formação 

continuada, no cotidiano da escola, apresenta muitos pontos positivos, mas, por outro lado, a 

saída dos educadores para outros locais formadores também pode ser bastante enriquecedora. 

Ainda conforme Luckesi (2011), quando se aborda a temática da formação profissional 

da equipe gestora, é de fundamental importância um planejamento eficaz participativo sobre 

todos os assuntos que envolvem o gerenciamento da unidade educacional, no qual constata-se 

a necessidade de reflexões, a partir de marcos teóricos que podem contribuir com a análise de 

problemas reais e a elaboração de propostas.  
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Nestas perspectivas é que alguns gestores afirmaram como a leitura e discussões dos 

textos auxiliaram a ter mais clareza da articulação entre Projeto Político Pedagógico, Plano de 

Aplicação e Plano de Aula.  

De acordo com Líbano (1994), as diversas modalidades de planejamentos existentes no 

ambiente escolar, necessariamente, têm de estar interligadas e amarradas umas às outras, porque 

é um meio para se programar as ações de toda a comunidade escolar. Segundo o autor, pode ser 

considerado também um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado às questões da 

avaliação. 

Segundo Libâneo (2001), as novas atribuições exigem dos gestores escolares, dentre 

outras características: a habilidade de convivência coletiva, capacidade de gerenciar um 

ambiente cada vez mais complexo, criação de novas significações em um ambiente instável. 

 

3.2.4- Categoria Relações Interpessoais 

Na figura 6 serão destacados os pontos mais importantes, presentes nas respostas dos 

entrevistados, quando a pergunta se refere às relações interpessoais. 

Figura 6 - Representação gráfica da categoria Relações Interpessoais 

 

Fonte: Resultado da análise das respostas dos entrevistados (Pesquisador) 

 

A seguir, algumas respostas que permearam a base para a análise do discurso presente: 

UD2 - "Com a equipe gestora, não vejo problemas. Mas com os demais profissionais 

e muito complicado. Cada dia é uma história...cada dia uma confusão. 

Fofoca...comentários maldosos…etc. As formações de relações interpessoais é uma 

necessidade constante devido ao clima que as vezes acontece no ambiente escolar. E 

preciso criar políticas de formação nesse sentido de minimizar esses conflitos no 

espaço do trabalho." 

UC4 - "Lidar com gente ...e difícil você sabe né? Uma hora você agrada um, outra 

você desagrada outro. Á convivência e muito complicado. É preciso encontrar 

caminhos para o diálogo e buscar uma convivência harmoniosa." 



67 
 

 

UM1 -"As relações interpessoais acontecem dentro da normalidade. Alguns pequenos 

conflitos acontecem..., mas são resolvidos pelos próprios colegas, pela equipe gestora 

que aborda e trata as questões polêmicas com muita habilidade e competência." 

 

US4 - "Conviver com pessoas diferentes não é uma tarefa fácil. A todo momento 

a equipe gestora em conjunto com o Conselho comunitário escolar vem administrando 

os conflitos que surgem no espaço da escola." 

 

UM4 -"Em qualquer grupo de pessoas, os conflitos existem. O que precisa ser feito e 

encontrar fórmulas para resolver os problemas provenientes das diferenças da 

melhor maneira." 

 

Ao se fazer a análise das respostas dos participantes da pesquisa, nesta categoria, foi 

possível observar uma peculiaridade sobre o tema relações interpessoais: aproximadamente 

97% dos entrevistados confirmaram a existência de uma diversidade de conflitos. Entretanto 

todos afirmaram que todos os conflitos foram solucionados no próprio espaço escolar, sendo 

que esta informação é conflitante com os dados coletados na Secretaria Municipal de Educação 

de Cuiabá.  

Chiavenato (2004), indica que na área de gestão de conflitos não se extingue o conflito, 

mas sim o administra, para que o ambiente organizacional possa ter as condições ideais de 

convivência entre as diferentes pessoas. A gestão de conflitos dentro do ambiente escolar é 

algo que a cada dia requer mais preparo da equipe gestora das instituições de ensino, de forma 

a entender, antecipar e responder adequadamente à tipologia de conflitos que surgem cada vez 

com maior frequência. 

Para Chiavenato (2004), o conflito ocorre pela diferença de objetivos e interesses 

pessoais, e é parte inevitável da natureza humana; constitui o lado oposto da cooperação e da 

colaboração. A palavra conflito está ligada a desacordo, discórdia, etc. Para que haja conflito, 

além da diferença dos fatores citados, deve haver uma interferência deliberada de uma das 

partes envolvidas, ou seja, quando uma das partes, seja individuo ou grupo, tenta alcançar seus 

próprios objetivos interligados com alguma outra parte, a qual interfere na sua busca de atingir 

os objetivos. 

Chiavenato (2004), indica ainda, que o conflito é o choque de opiniões ou de posições 

sobre a mesma situação. A relação interpessoal vivida constantemente leva o indivíduo ao 

estado conflituoso. A reflexão vai cingir-se nos seguintes aspectos: 

 Origem de conflito no ambiente escolar; 

 Áreas de conflito; 

 Tipos de Conflitos 

 Consequências de Conflitos 

 Dimensão positiva de Conflitos. 
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Segundo Maximiano (2010), uma organização é uma combinação de esforços 

individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. Por meio de uma organização 

torna-se possível perseguir e alcançar objetivos que seriam inatingíveis para uma pessoa. Uma 

grande empresa ou uma pequena oficina, um laboratório ou o corpo de bombeiros, um hospital 

ou uma escola são todos exemplos de organizações que se incluem nesta análise.  

A unidade educacional como organização é formada pela soma de pessoas, máquinas e 

outros equipamentos, recursos financeiros e outros. Então esta organização deveria ser o 

resultado da combinação de todos estes elementos orientados a um objetivo comum. 

Berg (2012), defende que existem três tipos de conflitos: pessoais, interpessoais e 

organizacionais. O conflito pessoal refere-se a como a pessoa lida com si mesma, são 

inquietações, dissonâncias pessoais do indivíduo, e se reflete num abismo entre o que se diz e 

faz, ou contraste entre o que se pensa e como age. Esse tipo de conflito pode levar a 

determinados estados de estresse e atrito.  

Já com relação ao conflito interpessoal, é aquele que ocorre entre indivíduos, quando 

duas ou mais pessoas encaram uma situação de maneira diferente. Embora boa parte dos 

conflitos seja causado por processos organizacionais, a maioria dos atritos e desavenças é, no 

entanto, de origem interpessoal, o que as torna mais difíceis de se lidar. Podem existir, ainda, 

dentro dos conflitos interpessoais, o intragrupal (divergência numa mesma área, setor, etc.), e 

intergrupal (dissensão entre áreas, setores diferentes).  

E por último, o conflito organizacional, o qual não é fundamentado em sistema de 

princípios e valores pessoais, e sim do resultado das dinâmicas organizacionais em constante 

mudança, muitas delas externas à escola. 

Ainda conforme Berg (2012), pode-se sintetizar que a administração de conflitos exige 

muito preparo e habilidade por parte da equipe gestora, porém nem sempre é ruim: se bem 

analisado e com o uso das ferramentas corretas ele pode transformar-se em um aliado do 

crescimento e da mudança. Este preparo da equipe gestora poderá ser conquistado através da 

formação continuada e dos debates e reflexões junto a todos os integrantes da comunidade 

escolar. 

E mediante a estes enormes desafios dos pesquisadores em encontrar caminhos para 

melhor estudar os indivíduos, grupos sociais e suas relações, como já se dialogou anteriormente 

e mediante a essas análises, é que se recorre a Gardner (1994), que busca entender o indivíduo 

como base em análises da lingüística e de fatores psicossociais e demais aspectos que compõem 

as teorias das Inteligências Emocionais. 
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Gardner (1994), orienta ainda que, para os gestores, é fundamental ter uma visão 

holística dos potenciais envolvidos nas relações no ambiente escolar e, sobretudo, uma 

compreensão sensível às diferenças existentes entre pessoas de um mesmo grupo social. A 

adequação dos métodos de diálogo aos perfis específicos dos diversos profissionais da educação 

envolvidos passa a ser fundamental para que as diferenças pessoais, elemento imprescindível 

para o enriquecimento social e, mais especificamente, do meio profissional, não sejam uma 

barreira para o convívio em comunidade. 

No que tange à inteligência emocional, Cury (2006), explica que se deve desenvolver 

aptidões específicas, em que cada nível subsequente incorpora as aptidões dos níveis anteriores, 

sendo construídos, portanto, de forma hierárquica. Estes níveis podem ser descritos da seguinte 

forma: capacidade de perceber, avaliar e expressar corretamente uma emoção, capacidade de 

gerar ou ter acesso a sentimentos quando eles puderam facilitar sua compreensão de si e ou de 

outrem, capacidade de compreender as emoções e o conhecimento derivado delas, capacidade 

de controlar as próprias emoções para promover o crescimento emocional e intelectual. 

Segundo Cury (2016), pode-se construir uma definição mais elaborada quanto a 

chamada inteligência emocional, que corresponde a cinco domínios principais: conhecer as 

próprias emoções; lidar com emoções; motivar-se; reconhecer emoções nos outros e lidar com 

relacionamentos.  

Como mencionado anteriormente, a análise do sujeito é objeto central dos estudos de 

Foucault (2007), onde o autor estuda as relações que envolvem os sujeitos ao longo da história 

da humanidade, seus traços culturais e suas respectivas práticas, que sempre influenciaram na 

forma como estes se apresentam e agem. Nessa perspectiva as coisas deixam de ser evidentes e 

passam a ser problemáticas. 

Para tanto, Foucault (1985) vê na linguagem uma forma já constituída na sociedade, e 

por esse motivo, os discursos já circulam por muito tempo. Ao analisar os discursos, vemos se 

desfazerem os laços aparentemente tão fortes entre as palavras e as coisas, e destacar um 

conjunto de regras, próprias da prática discursiva. 

De acordo com Foucault (2004), as técnicas e práticas que induzem ao comportamento 

da internalização de movimentos sem questionamentos são chamadas de tecnologias do eu. As 

tecnologias de poder, como produtoras da subjetividade, a análise arqueológica e a análise 

genealógica são alguns dos aspectos que podem ser utilizados para analisar a construção 

histórica de uma visão mecanicista e reducionista da sociedade. 
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Mediante a esta argumentação que a análise vislumbra, entende-se que cada ser humano 

tem uma história de vida diferente, tem opiniões que não coincidem, e assim o trabalho é 

considerado de forma reservada. Algumas pessoas preferem ouvir, outras não, alguns preferem 

tornar mais proveitoso o aprendizado contínuo, outro nem tanto. Por fim, as pessoas possuem 

objetivos variados, de modo que, às vezes, dão prioridade ao que é melhor para si próprio. 

Diante dessa colocação, o funcionário acaba entrando em conflito com a própria organização 

por ter este pensamento. 

3.2.5 - Categoria desafios da gestão democrática escolar 

Na figura 7 são projetados os pontos a serem analisados, e que estão presentes nas 

respostas dos entrevistados, quando a pergunta se refere aos desafios da gestão democrática. 

Figura 7 - Representação gráfica da categoria desafios da gestão democrática escolar 

 

Fonte: Resultado da análise das respostas dos entrevistados (Pesquisador) 

 

A seguir algumas respostas que permearam a base para a análise do discurso presente: 
 

UC2 - "Desafios para melhoria dos processos em gestão democrática estão ligados 

diretamente...a garantia de recursos suficientes para aprimorar a prática…. 

Sempre em busca de melhor resultado da aprendizagem da escola. Mais cursos de 
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formação especifica a cada função, cargo, com atenção especial as relações 

interpessoais." 

 

UD4 - "Os desafios que vejo em minha opinião...são pela luta da manutenção e 

evolução do processo de gestão democrática como um todo, desde a seleção, 

eleição e avaliação... Processos de alterações que devem ser discutidos no ambiente 

escolar e aprimorados pelo órgão central (SME). Melhorar a participação dos pais dos 

alunos na vida escolar." 

 

UD2 - "Os principais desafios da gestão democrática são: ... garantir definitivamente 

o processo de escolha dos gestores escolares; ...garantir os recursos necessários 

para os financiamentos dos diversos programas...... inclusive os de formação 

continuada." 
 

UFE - "Os desafios da gestão democrática é.… da unidade educacional melhorar suas 

condições de trabalho, a equiparação dos salários da TDI com a professora, pois 

exercem a mesma função." 

 

UM4 - "Sem dúvida que alguns desafios estão desenhados na atual conjuntura 

política: Luta pela manutenção do processo de escolha de dirigentes escolares; 

Luta pela manutenção e ampliação dos diversos financiamentos a programas e 

projetos em execução; implementação de um programa de formação continuada 
nas diversas funções existentes na escola, mas sobretudo nas relações interpessoais." 

 

US4 - "Dentre os maiores desafios é a criação de políticas de capacitação que venha 

de encontro com os anseios da comunidade escolar." 

 

UC3 - "Bom…. Enquanto representante do órgão central neste momento...acho que 

os desafios maiores estão na luta por garantir recursos necessários para o 

financiamento da educação infantil e ensino fundamental das escolas públicas. 

Garantir políticas de formação continuada, de estruturação dos recursos para as 

unidades educacionais, melhorar salários dos profissionais da educação...enfim... 

buscar sem fim...incansavelmente melhores resultados para o processo ensino 

aprendizagem em nossas escolas e creches." 

 

USE 1 - "Reafirmo que a atual gestão municipal tem tido grandes desafios como por 

exemplo; garantir os recursos necessários para o financiamento de toda a 

máquina da Secretaria Municipal de Educação...é....desde a garantia de pagamento 

de direitos e salários em dia dos profissionais da educação, ...bem como a Criação da 

Escola de gestores que tem por finalidade superar algumas fragilidades no processo 

de gestão democrática." 

 

Nesta categoria, as respostas na sua totalidade apresentaram muitas coincidências nos 

diversos itens que compõe a matriz de desafios a serem vencidos por todo o sistema 

educacional, bem como de todos os profissionais da educação. 

Em um dos primeiros destaques desta categoria, no que tange à garantia de recursos 

necessários, pode-se perceber que o financiamento da educação é elemento estruturante para a 

organização e o funcionamento das políticas públicas educacionais e, desse modo, para 

materialização do Sistema Municipal de Educação.  

Segundo Luck (1996), embora não seja fator suficiente, garantir os recursos necessários 

é condição fundamental para a universalização do direito à educação pública de qualidade. 
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Muitas escolas não têm a infra-estrutura adequada e pessoal qualificado e bem remunerado para 

facilitar o aprendizado, o que é considerado fator que contribui para o desestímulo dos alunos. 

Com relação ao debate da manutenção e aprimoramento do processo de escolha dos 

dirigentes escolares, Luck (1996) indica que se deve considerar que a sociedade, depois da 

experiência com a gestão democrática da educação, buscará sua manutenção, além de promover 

seu aperfeiçoamento, pois certamente o sistema anterior não a representava como um todo; 

representava apenas uma parte dela, sempre em busca da manutenção das ideologias 

dominantes e da permanência dos grupos políticos.  

De acordo com Libâneo (2001), para o processo eleitoral legítimo, é importante que 

sejam estabelecidos critérios de gestão democrática. Eles podem ir desde a definição de quem 

pode participar do processo eleitoral, como a estabelecer critérios para sua permanência no 

cargo, pois se pressupõe que o candidato ao cargo de gestor tenha as competências mínimas 

necessárias para lidar com situações as mais diversas, mas isso não pode ser considerado uma 

regra, e daí a necessidade de o gestor ter o seu trabalho avaliado pelas comunidades escolar e 

local. 

De uma outra forma, Gadotti (2000) indica que são pressupostos da gestão democrática: 

a) Capacitação de todos os segmentos escolares; 

b) Consulta à comunidade escolar; 

c) Institucionalização da gestão democrática; 

d) Lisura na definição da gestão; 

e) Agilidade nas informações e transparência nas negociações. 

Quando o desafio abordado é a necessidade de formação continuada para os gestores 

educacionais, deve-se levar em consideração a gama de novas atribuições que os gestores estão 

submetidos e devem atender e compreender.  

Segundo o estudioso Perrenoud (2001), a formação profissional continua sendo 

organizada em determinadas áreas prioritárias. Dentre elas estão as competências básicas que 

cabem ao gestor indicá-las. Refere-se a elas como áreas de competências, devido cada uma 

abordar várias competências.  

Diante destes argumentos, profissionalização e capacitação são demandas cada vez mais 

prementes e não poderiam ficar de fora os gestores escolares, visto que administram e 

gerenciam setores, verbas e pessoas, além de, na maior parte dos casos, terem de tentar amenizar 

as demandas de necessidades do público atendido, com cobranças efetivas por parte da 

comunidade. 
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Para Paro(2006), além destas necessidades, inclui-se também o desenvolvimento da 

capacidade de administrar os processos educativos escolares (gestão de recursos, planejamento, 

coordenação educativa, etc.), compreensão da gestão escolar em uma perspectiva democrática 

(parceria com a comunidade), promoção da gestão empreendedora, articulação das atividades 

docentes e comunitárias, observação dos princípios e diretrizes básicas da educação brasileira, 

promoção  da construção social de conhecimentos, habilidades e atitudes, sendo necessário gerir 

todos os conflitos, respeitar a diversidade e identificar e analisar os diferentes usos das 

Tecnologias. 

Arroyo(1999), ao contextualizar o tema, orienta que o desafio de acompanhar a 

demanda da escola e enfrentar diferentes dificuldades do ambiente escolar exige um 

profissional em constante aperfeiçoamento e atualização, levando, assim, o profissional da 

equipe gestora a se preocupar com a própria formação e a adotar hábitos tais como: boas 

leituras, visitas a sites, participações em seminários, aprofundamento nos processos de gestão  

e nas dificuldades específicas e peculiares dos diversos membros da comunidade escolar.  

Arroyo (1999) considera que o problema é como encontrar mecanismos que gerem um 

processo de democratização das estruturas educacionais através da participação popular na 

definição de estratégias, na organização escolar, na alocação de recursos e, sobretudo, na 

redefinição de seus conteúdos e fins. Fazer com que a administração da educação recupere seu 

sentido social. 

A preocupação em preparar programas de capacitação direcionados a temas específicos, 

dentre os quais a administração de conflitos, atualização das legislações em vigor, e as novas 

tecnologias são fundamentais para profissionalizar os atuais profissionais das unidades 

educacionais. 

No que diz respeito à luta por melhores salários, entende-se que algumas ações 

necessárias para valorizar os profissionais das escolas públicas são imprescindíveis, tais como: 

o piso, a carreira e a jornada com período extraclasse, além da formação profissional e das 

condições apropriadas de trabalho. 

Conforme Perrenoud (2001), os professores deste país sempre trabalharam na 

adversidade, quer seja no enfrentamento das péssimas condições de trabalho, nas salas de aula 

superlotadas, nos baixos salários recebido. Por outro lado, recentes alterações na legislação 

determinam que os professores com formação superior, e as diversas pós-graduações deverão 

ser enquadrados num plano de cargos e carreira, partindo do piso salarial nacional. 

Nessa perspectiva, vive-se momentos de grandes e famigeradas interpretações do óbvio 

quanto a aplicabilidade da lei do piso salarial nacional. Os fatos que ocorrem nos diversos 
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estados brasileiros, segundo a imprensa nacional, demonstram fragilidades por parte do 

Ministério da Educação, no que diz respeito à interpretação, à aplicação e ao cálculo do piso 

salarial nacional. Enquanto “políticos” verdadeiramente obtusos, “confundem” piso com 

gratificações, chegando mesmo a incorporar gratificações ao salário, no sentido de justificar o 

pagamento de um pseudo piso salarial, contando para tal com a imensa parcialidade e 

parcimônia dos subservientes poderes legislativos de estados e municípios.  

Conforme Perrenoud (2001), o senso comum tem ligado, frequentemente, os baixos 

salários dos professores brasileiros ao mau desempenho dos alunos. Mas a verdade é que, 

embora importante, o dinheiro que vai para o bolso dos docentes não representa o único fator a 

pesar nessa equação. Mediante a essas afirmações, tem-se que considerar que as condições de 

trabalho dos profissionais e a infraestrutura das escolas também precisam ser melhoradas. 

O salário teria mais peso, sim, na hora de influenciar os jovens a escolherem a profissão. 

Ao analisar os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB,2013), 

que mede o desempenho dos alunos dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e ensino 

médio, é possível concluir que não há mesmo um padrão na relação dos salários pagos nos 

Estados brasileiros com o desempenho das escolas. O Distrito Federal, por exemplo, que paga 

o melhor salário inicial do Brasil (R$ 4.508,67, segundo levantamento feito pela Agência 

Cartola no início de 2014), está bem classificado nos três índices do IDEB, ficando em segundo 

lugar no ensino médio, com 4 pontos; em quinto nos anos iniciais do fundamental, com 5,9 

pontos e em sétimo nos anos finais, com 4,4 pontos. 

Já os estados que ocupam o segundo e terceiro lugares no maior valor dos salários, Mato 

Grosso (R$ 3.138,33) e o Espírito Santo (R$ 3.035,20) respectivamente, não estão tão bem 

colocados no IDEB. O Mato Grosso está em 23º lugar no ensino médio e o Espírito Santo em 

11º nos anos finais do ensino fundamental, por exemplo. O Rio Grande do Sul, um dos estados 

que não chegam nem a pagar o piso nacional, com R$ 977,05 por 40 horas, não está mal 

colocado no IDEB: é o sexto melhor no ensino médio, com 3,9 pontos, o sétimo nos anos 

iniciais, com 5,6 pontos e 12º nos anos finais, com 4,2 pontos. 

Todo o debate em torno da melhoria nas condições salariais vem sendo confrontado com 

estes resultados das avaliações, na visão de alguns gestores e autoridades que utilizam esses 

dados para limitarem os processos de valorização salarial do profissional da educação. 

Quando se cobra um maior poder de participação na criação de projetos e programas, é 

fundamental lembrar que, conforme Libâneo (2001), o segredo do sucesso na gestão 

democrática é a atuação em equipe. Atuando em equipe há divisão, soma, multiplicação das 
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atividades estabelecidas. A organização democrática, seja de uma pequena escola, seja de um 

sistema de ensino, precisa reconhecer a necessidade urgente de se trabalhar em equipe. 

Segundo Paro (2004), a participação da comunidade na gestão da escola pública 

encontra um sem-número de obstáculos para se concretizar. Esta participação pode gerar 

conflitos, seja por submetê-la a pressões de grupos em defesa de interesses específicos, seja por 

torná-la palco de disputas de caráter partidário, clientelista ou ideológico. Apesar disso, não há 

outro caminho para sua democratização, senão aproximá-la das necessidades de seus alunos, 

no sentido de melhorar a qualidade de ensino. 

Segundo Luck (1996), a gestão democrática é um princípio constitucional que tem como 

pressuposto o respeito mútuo, a responsabilidade dos atores envolvidos e a efetiva participação 

nas decisões em todos os níveis de decisões. Por esse motivo, é fundamental que se efetive a 

participação das equipes gestoras e demais profissionais da educação no Plano de Educação, 

que deve ser elaborado com a participação de todos os atores envolvidos com as questões 

educacionais. Quanto mais representativa for a participação na elaboração do Plano, mais 

favorecida será a corresponsabilidade nos processos de implantação, execução, 

acompanhamento e avaliação. 

Na definição das metas no Plano Municipal de Educação, é importante considerar que, 

embora a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios tenham atribuições 

diferenciadas, a Constituição Federal deixa clara a corresponsabilidade dos entes federativos, 

que devem organizar seus sistemas de ensino, para que o trabalho aconteça de forma 

colaborativa. 

Para que a Prefeitura possa enfrentar os desafios relativos às metas do Plano Municipal 

da Educação (PME) aprovado, precisa contar com uma organização estratégica de governo e 

com a vontade política dos dirigentes municipais para impulsioná-lo nos primeiros anos da 

crucial etapa de um plano decenal de educação. O Plano de Ações Articuladas (PAR) faz parte 

desse contexto, mas refere-se apenas à forma de colaboração do MEC com a rede ou o sistema 

de ensino municipal; é um instrumento importante de planejamento e de organização da gestão. 

Porém, além da sua articulação com o MEC, haverá muitas outras ações estratégicas a serem 

desempenhadas pela Secretaria Municipal de Educação, para que as metas do PME aprovado 

sejam cumpridas. E para que todo esse trâmite seja respeitado, é preciso que os profissionais da 

educação, através dos colegiados representativos, façam os acompanhamentos necessários com 

uma participação efetiva nos estudos e na elaboração final do PNE e do PME.  

Mediante as exposições anteriores é que o Poder público municipal, através da 

Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, tem discursado em função da chamada "Escola 



76 
 

de Gestores", conforme a fala de um ocupante de cargo comissionado dos níveis estratégicos 

da SME a seguir:  

OF4 - "Os grandes desafios são encontrar as soluções para antigos e novos problemas 

nas unidades educacionais. Algumas medidas necessitam da ampliação dos recursos, 

da criação de novas metodologias…da ampliação dos debates junto a todos os 

profissionais da educação e a concretização da criação da Escola de Gestores." 

 

Essa iniciativa de criação da escola de gestores já está prevista em programas do 

Ministério da Educação, no Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica 

Pública, faz parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e surgiu da 

necessidade de se construir processos de gestão escolar compatíveis com a proposta e a 

concepção da qualidade social da educação, baseada nos princípios da moderna administração 

pública e de modelos avançados de gerenciamento de instituições públicas de ensino, buscando, 

assim, qualificar os gestores das escolas da educação básica pública, a partir do oferecimento 

de cursos de formação à distância.  

A formação dos gestores é feita por uma rede de universidades públicas, parceiras do 

MEC.O Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública tem como 

objetivos gerais: formar, em nível de especialização (lato sensu), gestores educacionais efetivos 

das escolas públicas da educação básica; contribuir com a qualificação do gestor escolar na 

perspectiva da gestão democrática e da efetivação do direito à educação escolar com qualidade 

social. 

Como resultado dessa iniciativa, o MEC espera a melhoria dos índices educacionais das 

escolas e municípios atendidos. 

O projeto da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, para a escola de gestores, 

tem características diferenciadas e está sendo elaborado pela equipe técnica do órgão. 

Já com relação ao aprimoramento das avaliações das unidades educacionais, foi possível 

observar, durante a busca bibliográfica que, no Brasil, o desenvolvimento de um sistema de 

avaliação da educação básica é bastante recente. Até o início dos anos 1990, com a exceção do 

sistema de avaliação da pós-graduação, sob a responsabilidade da Capes (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), as políticas educacionais eram formuladas e 

implementadas sem qualquer avaliação sistemática. Não era possível saber se as políticas 

implementadas produziam os resultados desejados ou não.  

Simplesmente, até meados da década de 1990, não havia medidas de avaliação da 

aprendizagem que produzissem evidências sólidas sobre a qualidade dos sistemas de ensino no 

país. Costuma-se falar da velha escola pública do passado como exemplo de qualidade. No 
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entanto, a escola era outra: uma escola excludente e de qualidade para os poucos eleitos que a 

ela tinham acesso.  

O problema hoje é mais complexo: construir e valorizar a boa escola pública, agora 

democrática e para todos. Em pouco mais de uma década foi construído, no país, um complexo 

e abrangente sistema de avaliação educacional, que cobre todos os níveis da educação e produz 

informações que orientam as políticas educacionais em todos os níveis de ensino, como por 

exemplo o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e o Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENAD). 

O principal desafio é definir estratégias de uso dos indicadores produzidos por estas 

avaliações, para melhorar os resultados das unidades educacionais, com relação à 

aprendizagem, mas sobretudo sobre as necessidades de formação dos profissionais da educação, 

de modo a atingir padrões de qualidade compatíveis com as novas exigências da sociedade do 

conhecimento. 

Figari (1996) afirma que, nessa acepção mais alargada de avaliação educacional, há a 

noção de estrutura que define realidades diferentes: as macroestruturas, ou seja, os sistemas 

educacionais, as meso estruturas (as escolas) e as microestruturas (as salas de aulas). No espaço 

do macro e da meso estrutura, a avaliação, geralmente, é o processo de observação e 

interpretação dos resultados da aprendizagem, que objetiva orientar as decisões necessárias ao 

bom funcionamento da escola, dos sistemas educacionais e subsidiar a formulação de políticas 

públicas. 

A avaliação institucional da escola básica no Brasil ainda não se constitui uma prática 

consolidada no contexto da educação brasileira. A avaliação externa, promovida pelos 

organismos oficiais como o SAEB, e com as recentes propostas da Prova Brasil e do IDEB, é 

uma avaliação do sistema educacional, em larga escala, que analisa a proficiência dos 

estudantes ao final de um ciclo da escolaridade.  

Por outro lado, a avaliação interna é pouco realizada no interior das escolas, não está 

inserida nas várias ações nela desenvolvidas, como uma análise sistemática da instituição com 

vistas a identificar suas fragilidades e potencialidades, e a possibilitar a elaboração de planos 

de intervenção e melhorias.  

Os resultados desta pesquisa e dados coletados na Secretaria Municipal de Educação 

revelam uma carência na formação dos profissionais da escola. É preciso estabelecer novas 

estratégias para construir e reconstruir conceitos imprescindíveis. Fatos estes revelados devido 

ao desconhecimento de fundamentos teórico-metodológicos sobre a avaliação institucional. 
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De acordo com Fernandes (1996), a avaliação institucional, em uma perspectiva crítica, 

é aquela que consegue captar o movimento institucional presente nas relações da instituição. 

Toda instituição é constituída por dois princípios em permanente tensão: o instituído e o 

instituinte.  

Castoriades (1975) ajuda a compreender que o instituído é o conjunto de forças 

sedimentadas, consolidadas, que buscam a conservação e reprodução do quadro institucional 

vigente. O instituído é a forma. Já o conjunto de forças em constante estado de tensão, de 

mudança, de transformação, de recriação é o instituinte. O instituíste é o campo de forças. 

Ainda conforme Castoriades (1975), a avaliação institucional da escola é produto da 

integração e entrelaçamento dos processos de avaliação externa e interna. Evidentemente que a 

avaliação das escolas é uma tarefa complexa, tendencialmente conflituosa, pois as instituições 

escolares são organizações, e o poder é inerente a todas as organizações.  

Mediante a essas análises, percebe-se que o “mexer” nesse poder, num processo de 

avaliação da escola, interfere nos interesses, posturas, motivações e objetivos da comunidade 

escolar. O processo de avaliação externa deverá completar-se com o processo de auto-avaliação 

institucional, e vice-versa. É a coavaliação, como propõe Guerra (2003), isto é, a combinação 

do processo de avaliação externa, mais voltado aos resultados do processo educativo, e 

avaliação interna, centrada na melhoria dos processos internos do trabalho escolar. 

Cada unidade educacional pode estabelecer as etapas para a construção do processo 

interno de avaliação. Para defini-lo algumas escolhas de fundo são necessárias, tais como:  

- O que avaliar; quais dimensões? (Objetos de análise ou de avaliação da escola);  

- Quem pode/deve avaliar a escola? (Sujeitos, grupo de trabalho); 

- Com que finalidades? (Objetivos); - com quais enfoques? (Concepções e tipos de 

avaliação: interna /externa);  

- Como, quando, onde, com quem, com quais recursos? (Metodologia, fontes, 

instrumentos, coleta, organização e análise dos dados, cronograma);  

- Como divulgar os resultados e propor melhorias? (Planos de intervenção).  

Para que as escolhas venham a consubstanciar-se num plano, é essencial relacioná-las 

entre si e articulá-las, com a finalidade e o foco da avaliação, isto é, estabelecer a 

operacionalização do processo avaliativo.  

A unidade educacional, para se auto-avaliar, precisa construir um referencial de análise, 

considerando a sua identidade institucional, seus sujeitos e as finalidades da avaliação. O 

primeiro passo é a definição de dimensões, categorias de análise ou sub-dimensões, e aspectos 

(indicadores) a serem avaliados.  
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Conforme Fernandes (2002), existe uma hierarquia entre essas palavras, partindo-se de 

dados mais gerais para dados mais específicos, dentre os quais: dimensões; categorias de análise 

ou sub-dimensões; aspectos ou indicadores 

Fernandes (2002) considera que a avaliação da escola deve ser diferenciada da avaliação 

da aprendizagem dos alunos, mesmo que ambas estejam bastante relacionadas e sejam, 

inclusive, interdependentes. A avaliação da aprendizagem serve tanto para a análise do 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, quanto como parâmetro para a avaliação do 

trabalho do professor.  

A análise das condições institucionais da escola pode ajudar, diversas vezes, inclusive 

a explicar os resultados da avaliação da aprendizagem e esta, por seu turno, é um importante 

referencial para a avaliação institucional. 

Para Darling-Hammond e Ascher (1991), tornar a avaliação um processo interno da 

escola como instituição é incorporar à cultura democrática a avaliação coletiva sobre os rumos 

que esta instituição deve seguir. Não é apenas definir o que e como avaliar, mas implica decidir 

por que avaliar determinados aspectos em detrimentos de outros. E isto se refere a uma 

concepção de escola e de sociedade, e implica em decidir que medidas, que ações desenvolver 

a partir do conhecimento dos resultados. Os chamados indicadores que aparecerão durante o 

processo proporcionarão maior capacidade de reflexão das idéias educacionais e sobre que 

políticas devem ser implementadas. 

Desde o ano de 2015, a Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de 

Educação, tem implementado o Programa de Avaliação Institucional da Rede Pública 

Municipal de Educação de Cuiabá e o Projeto Avaliar, cujo objetivo é construir e desenvolver 

um sistema de avaliação próprio para as escolas da rede pública municipal. 

O programa de Avaliação Institucional e o projeto Avaliar foram implantados em 

Cuiabá em parceria com a União das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO). No programa de Avaliação Institucional estão articuladas as avaliações do 

desempenho acadêmico, da gestão e de desempenho funcional. Como parte das ações foi criado 

o Índice de Desenvolvimento da Educação da Rede Pública Municipal de Cuiabá (IDEC). 

O IDEC analisa a qualidade dos processos de gestão administrativa e pedagógica das 

unidades educacionais municipais, facilitando a proposição de metas para a melhoria do ensino, 

a implementação de medidas interventivas em tempo real e a criação de mecanismos para a 

valorização das práticas exitosas realizadas pela rede municipal. 

Para avaliar o IDEC e realizar o monitoramento dos processos de gestão administrativa 

e pedagógica, foi desenvolvido o Sistema para Gestão do Índice de Desenvolvimento da 
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Educação da Rede Pública Municipal de Cuiabá (SIG-IDEC). Com essa ferramenta 

tecnológica, os gestores das escolas poderão tomar decisões rápidas e planejar as ações a médio 

e longo prazos. 

O SIG-IDEC está organizado nos seguintes módulos: 

a) Administração de Recursos - composto por informações acerca das verbas recebidas 

pelas unidades e como foram utilizadas, permitindo inclusive uma análise qualitativa das 

despesas, além de possibilitar maior transparência no processo de prestação de conta à 

comunidade escolar, no que se refere à gestão dos recursos financeiros; 

b) Avaliação de Indicadores (AVI) - composto por um diagnóstico detalhado da situação 

de cada unidade educacional, no que se refere às dimensões de condições físicas e materiais da 

escola; gestão escolar democrática; profissionais da escola; acesso, permanência e sucesso dos 

alunos na escola; currículo e prática pedagógica. O diagnóstico é realizado pela Comissão de 

Avaliação Escolar de cada unidade educacional, com participação de todos os segmentos, 

inclusive dos alunos e dos pais; 

c) Avaliação Acadêmica - composto por informações acerca do nível de proficiência 

dos alunos matriculados no Ensino Fundamental da rede pública municipal, em Língua 

Portuguesa, Produção de Texto e Matemática, resultantes da aplicação da Prova Cuiabá, em 

consonância com a Matriz de Avaliação da rede municipal e a do INEP/Prova Brasil. O 

monitoramento do desempenho acadêmico dos alunos possibilita a realização de intervenções 

pedagógicas pautadas em dados concretos, logo, mais eficazes, gerando impactos positivos nas 

metas de melhoria de indicadores nacionais, como o IDEB e dos locais, como o IDEC;  

d) Projeto Político Pedagógico (PPP) - disponibiliza o PPP para consulta da comunidade 

escolar e SME, dando visibilidade a este importante documento, enquanto elemento norteador 

das ações desenvolvidas pelas unidades educacionais. Além disso, o módulo possibilita que seja 

avaliada a implementação do PPP, por meio do cumprimento de metas estabelecidas em Plano 

de Ação; 

e) Avaliação de Desempenho Funcional - composto pelos instrumentos de Avaliação de 

Desempenho Funcional por Evidência, utilizados no processo de avaliação de todos os 

profissionais que atuam nas escolas, creches e CMEI's. Os instrumentos são discutidos e 

validados pela Comissão Permanente de Avaliação Institucional (Core), grupo composto pelos 

diversos segmentos de profissionais da educação. As avaliações são realizadas pela Comissão 

de Avaliação Escolar (CAE) e pela Comissão de Avaliação de Creche (CAC) de cada unidade 

educacional. 
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A instituição do IDEC e a implantação do SIG-IDEC são importantes mecanismos para 

o alcance das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação (Lei Nº 13.005 de 2014), 

entre elas a meta 5, que visa alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade; o Plano 

Municipal de Educação de Cuiabá, no que diz respeito à meta 12, que estabelece a realização 

de avaliação da aprendizagem, a partir da matriz curricular de referência nas unidades de ensino 

da rede municipal, a cada dois anos, durante a vigência do Plano (Prova Cuiabá); e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional da Secretaria Municipal de Educação, que visa garantir a 

qualidade na Educação Básica e a meta de elevar Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) de 4,8 para 7,0 (no anos iniciais) e de 4,2 para 6,5 (nos anos finais), até 2023. 

Nos resultados desta pesquisa constam informações importantes que se pretende 

compartilhar com todos os participantes deste trabalho, bem como com toda a comunidade 

acadêmica, com objetivo de demonstrar quais os problemas que vem influenciando nos 

resultados das avaliações nas unidades educacionais do município de Cuiabá.  

De uma forma geral, procurou-se destacar quais as principais expectativas e desafios a 

serem enfrentados por todos os profissionais da educação e autoridades governamentais. 
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4 - Considerações finais 

 

Mediante a pesquisa realizada, pode-se perceber que o ideal de Gestão Democrática nas 

escolas públicas precisa vencer as complexidades e fragilidades que o processo vem 

apresentando, para se tornar algo promissor em torno dos resultados a serem alcançados.  Que 

novas políticas e iniciativas sejam capazes de transformar a realidade do ambiente escolar.  

Quando se propõe a discutir sobre gestão democrática escolar, não se pode considerar a 

existência de um caminho pronto a seguir. Mas pode-se pensar em algo que se constrói ao longo 

de inúmeros processos, dentro e fora das unidades educacionais, com a participação efetiva dos 

diversos atores envolvidos em todas as fases da gestão. 

Nesse sentido, as prestações de contas dos recursos financeiros obtidos pela escola, os 

estatutos dos órgãos colegiados existentes, o Projeto Político Pedagógico, o Regimento Escolar 

e tantos outros documentos relevantes devem, rotineiramente, ser divulgados, ter a leitura 

recomendada e, sem impedimentos, estar à disposição, ao alcance de toda a comunidade 

escolar. 

A participação e a transparência são fundamentais para que a gestão da entidade pública 

se torne, de fato, democrática, pública e transparente. Sem participação não há gestão 

democrática e, sem transparência não há participação. Tudo fica reduzido à retórica. 

Nas escolas pesquisadas percebeu-se que os mecanismos de democratização precisam 

ser revistos, tendo em vista a melhoria dos resultados educacionais gerais da unidade. A falta 

de comprometimento de alguns profissionais da educação, a necessidade de uma política de 

formação, a dificuldade nas relações interpessoais, a pouca participação dos pais na vida escolar 

de seus filhos, recursos financeiros insuficientes e a pouca comunicação são os principais 

entraves no desenvolvimento da autonomia da unidade educacional.  

Além destas dificuldades, existem muitos integrantes da comunidade escolar que ainda 

não conseguem perceber que a escola é um espaço social de formação onde todos aprendem.  

Cabe destacar alguns aspectos importantes na concepção de uma gestão democrática de 

qualidade: é preciso não só um gestor democrático, mas criar uma escola democrática, em que 

todos os membros possam vivenciar experiências democráticas, pois nenhuma gestão 

democrática será de valia se não tiver como objetivo real uma educação de qualidade para todos.  

Os gestores devem ser líderes, capazes de estimular ações democráticas e propor 

melhorias no âmbito educacional, permitindo um relacionamento interpessoal, a comunicação 

plena com os integrantes da comunidade escolar, na perspectiva de propor uma liderança 

compartilhada.  
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Importante ressaltar que na escola o gestor deve propor contribuições para a melhoria 

da qualidade do ensino e aprendizagem e formação dos alunos, com a participação dos pais, da 

comunidade interna e externa da escola, afinal a educação é realizada pela ação das pessoas, 

pelas atitudes promovidas por elas, pelos papeis que elas assumem, pelo trabalho daqueles que 

se dedicam todos os dias a fim de alcançar novas estratégias para a resolução de problemas e 

enfrentamentos no processo educativo.  

Teoricamente, a vida da escola é promover uma educação de qualidade a todos, em 

consonância com as pessoas que compõem esse processo, que realizam esse fazer pedagógico, 

na incumbência engajada de propor um ensino de qualidade, voltada à formação integral do 

indivíduo, no sucesso e no resultado de sua aprendizagem.  

Em suma, para se ter uma gestão democrática na escola é preciso ter um gestor com 

capacidade de promover uma ação coletiva e organizada, os membros da comunidade escolar 

devem estar efetivamente trabalhando em conjunto, compartilhando responsabilidades, 

propondo melhorias ao educando. 

Destaca-se a observância da "ultra-importância" da efetiva participação de toda a 

comunidade escolar, que é um ponto congruente nos discursos das equipes. 

 É imprescindível e urgente a necessidade de se trabalhar com todos os segmentos que 

compõe a comunidade escolar. O esclarecimento da legislação sobre todos os temas que 

envolvem a gestão, bem como formação continuada são apontados como um primeiro passo 

para melhorar o entendimento e as condições técnicas de todos os integrantes da unidade 

educacional. 

A instituição escolar é responsável pela formação integral do cidadão, na qual atuam 

diversos indivíduos sociais como: alunos, professores, coordenadores, gestores, secretários e 

demais assistentes. Para que haja um bom funcionamento da instituição é importante que cada 

um exerça sua função com responsabilidade e competência.  

É imprescindível também a existência de uma parceria entre todos, pois a gestão 

democrática é algo que se conquista e se constrói no dia a dia da vida escolar. É importante 

destacar que existem dificuldades da gestão em lidar com as diferenças intelectuais, sociais e 

culturais dos sujeitos que fazem parte diretamente do cotidiano e das decisões da escola. É 

necessário também que haja o envolvimento dos professores na efetivação do processo de 

ensino-aprendizagem, trabalhando sempre em conjunto.  

Compreender também a importância da participação da família, pois diante da atual 

realidade, para se alcançar sucesso nos projetos da instituição escolar, fica evidente a 

necessidade da sua participação, colaborando para a qualidade na realização do processo de 
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conhecimento do aluno. Na busca dessa participação, faz-se necessário que o gestor procure 

envolver todos os participantes, visando ao melhor desempenho da instituição escolar.  

 Quando todos trabalham juntos pelo mesmo objetivo, aumentam-se as chances de se 

obter resultados positivos. É fundamental que haja uma avaliação dos projetos realizados na 

escola, para fazer uma reflexão sobre os resultados alcançados, buscando analisar o 

comprometimento da equipe escolar, como também a participação da comunidade escolar e 

pais, com a intenção de melhorar o desenvolvimento das atividades e projetos que visam ao 

crescimento integral do cidadão.  

Destaca-se ainda que não há a participação efetiva de todos na gestão escolar, conforme 

análise dos resultados desta pesquisa, dificultando, assim, a realização de um processo 

democrático dentro da instituição escolar. Percebe-se que as decisões tomadas contam apenas 

com a colaboração de gestores e professores, existindo por muito pouco ou quase não existindo 

a participação de demais atores da comunidade escolar, principalmente dos pais.  

A gestão democrática escolar tem um longo caminho a seguir, muitas expectativas e 

diversos desafios, conforme resultados apresentados, que a todo momento buscou cumprir os 

objetivos propostos para a realização deste trabalho. Por isso, essa pesquisa não se dá por 

encerrada: o que foi alcançado não é definitivo e sugere-se a realização de novas e constantes 

pesquisas para contribuir com o aprimoramento dos processos da Gestão Democrática Escolar. 
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