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RESUMO
O Clima e a Cultura Organizacional fazem parte do contexto de qualquer
organização escolar, sendo afetados pelo tipo de gestão realizada. A presente
dissertação objetiva analisar as implicações da gestão democrática para o
clima

e

a

cultura

organizacional

no

contexto

da

escola

pública.

Especificamente, intenciona: a) verificar as possibilidades de construção da
gestão democrática no contexto da escola pública; b) analisar a relação entre
clima, cultura organizacional e gestão democrática; c) identificar o papel da
comunidade escolar na construção da gestão democrática. A metodologia
partiu da abordagem quantitativa-qualitativa, com amostra composta por 2
gestoras escolares; 2 técnicas pedagógicas, 10 docentes, 90 alunos do Ensino
Fundamental e Médio, 5 pais e 2 funcionários. O lócus da pesquisa foi a Escola
Estadual de E.F.M., em Belém do Pará, no Brasil. A coleta de dados e
informação ocorreu por meio de entrevista dialogada e aplicação de
questionários (professores e alunos). O conteúdo abrangeu questões
referentes à Cultura e ao Clima Organizacional, à gestão democrática e
qualidade na escola e ao Projeto Político Pedagógico (P.P.P.). Os resultados
mostraram que a gestão democrática favorece melhorias no Clima e Cultura
Organizacional.

Palavras-chave: Cultura Organizacional, Clima Organizacional, Escola,
Gestão, Projeto Político Pedagógico
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ABSTRACT

The Organizational Climate and Culture are part of the context of any
school organization and they are affected by the type of management
performed. This dissertation aims to analyze the implications of democratic
management climate and organizational culture within the public school.
Specifically, it intends: a) verify the possibilities of building the democratic
management in the context of public schools, b) analyze the relationship
between climate, organizational culture and democratic management, c) identify
the role of the school community in the construction of democratic
management. The methodology was based on the quantitative and qualitative
approach, with the second sample of school management, teaching techniques
2, 10 teachers, 90 students of primary and secondary schools, five parents and
two employees. The locus of the research was the State School of FSM, in
Belem, Brazil. Data collection occurred and information through dialogic
interviews and questionnaires (teachers and students). The content covers
issues of Organizational Culture and Climate in the democratic management
and quality in school and the Pedagogical Political Project (PPP). The results
showed

that

the

democratic

management

favors

improvements

in

Organizational Climate and Culture.

Keywords: Organizational Culture, Organizational Climate, School, Management,

Pedagogical Political Project
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1.INTRODUÇÃO
O início do novo milênio tem se caracterizado por grandes mudanças
nos diversos aspectos da realidade, interferindo nos modos de gerenciar as
organizações. Essas possuem necessidade de se adaptar às oscilações que o
meio oferece, buscando a continuidade das atividades e o cumprimento das
missões para as quais foram criadas.
A Escola inclui-se no rol das instituições que estão necessitando se
adaptar às novas mudanças do mundo pós-moderno, pois constitui uma
entidade influenciada pelo contexto social na qual está inserida. De seu âmbito,
fazem parte diferentes segmentos sociais distintos, os quais possuem
convicções, histórias e modos de vida, experiências, e tradições. Enfim, uma
ampla

diversidade

que

de

alguma

forma

interfere

no

desempenho

organizacional, criando um clima e uma cultura peculiar.
Portanto, cada organização escolar possui uma dinamicidade própria
que requer de seus gestores liderança e competência para lidar com a
complexidade de fatos e situações específicas, que mostram suas faces no
cotidiano em matizes diferenciadas levando a determinados resultados e
conseqüências.
Por essas razões, o processo de gestão parece ter necessidade de se
democratizar, reconhecendo que a organização é um sistema aberto
recebendo influência da sociedade e interferindo no destino desta. Nessa
visão, o processo de tomada de decisões não pode mais se restringir
exclusivamente aos diretores e técnicos, uma vez que os demais segmentos
sociais

que

fazem

parte

da

comunidade

escolar

possuem

direitos,

experiências, interesses e informações relevantes a serem considerados na
solução de problemas, na determinação de objetivos, na seleção de critérios,
entre outras iniciativas.
1.1.O ESTUDO DO TEMA
A sociedade deste começo de século passa por profundas mudanças
em praticamente todos os seus segmentos, principalmente no modo de
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pensarmos e atuarmos. Na verdade, essas mudanças demarcam a passagem
para a sociedade do conhecimento que altera os procedimentos tradicionais
mediante as transformações impostas pelo avanço das tecnologias, que
alteram o modo de viver, de interação social, no trabalho, e em todos os
aspectos da vida humana.
A educação nesse sentido terá de enfrentar desafios diversos operados
pelas necessidades de mudanças. Rever o significado social do trabalho
escolar equacionando as novas demandas, as exigências econômicas e sociais
decorrentes da expansão do mercado e da globalização, deverão possibilitar a
reconstrução de culturas nacionais e locais, preparando os jovens para uma
participação efetiva no social.
Nesse sentido, ao se enveredar pelo estudo sobre a gestão escolar
emergem preocupações postas pelas exigências oriundas das transformações
ocorridas

na

sociedade

contemporânea,

que

solicita

da

organização

educacional, respostas para o processo de equidade social, o sentido e a
vivência cidadã e o respeito à diversidade que constitui as diversas
organizações educativas.
É mister conceber a gestão educacional considerando o paradigma
democrático-participativo, pois as organizações, dentro do enfoque sistêmico,
deverão estar abertas às influências e mudanças dos ambientes externos.
Assim, na sociedade atual, as relações humanas necessitam de processos
mais fluídos, interativos e, portanto, o nível de gestão nos ambientes
educacionais.
Pensa-se que a trajetória investigativa em torno da gestão educacional
deverá estar alicerçada na concepção de gestão democrático-participativa, em
que se acentuam o envolvimento de todos no processo de definição de
objetivos comuns, suscitando uma liderança exercida para uma cultura de
integração

e

colaboração,

possibilitando

o

organização capaz de aprender com a experiência.
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1.2.JUSTIFICATIVA
O envolvimento e interesse pela investigação no âmbito da gestão
educacional

estão

vinculados

à

trajetória

pessoal

e

profissional

da

pesquisadora na área da educação, considerando as diversas experiências em
ambientes plurais, circunscritos pela presença de lideranças e dinâmicas
próprias a cada organização escolar.
Essa experiência permitiu identificar o predomínio de ambientes
organizacionais marcados pelas práticas do modelo de gestão balizado na
concepção técnico-científica, no qual prevalece a divisão social do trabalho, a
separação entre decisão e execução, a ênfase nos procedimentos formais de
organização, dificultando aos gestores contemplar a totalidade do fazer
administrativo.
Ao se referir à separação entre decisão e execução no modelo de
administração clássica, Alonso faz o seguinte comentário:	
  
[...] as que executam (no caso, os professores) são
destituídos do poder de decisão, cabendo-lhes tão somente aplicar
normas, regras e ordens provenientes da administração, ou seja, os
que ocupam cargos administrativos estão acima dos que realizam as
tarefas básicas, que se identificam com os fins ou objetivos da
organização.
Por conta dessa divisão, a hierarquia é muito importante; na
verdade, é um princípio básico da burocracia, bastante presente nas
organizações escolares (2007, p.29).

Contrariamente ao modelo clássico, a gestão democrática requer um
trabalho de equipe e o estímulo à participação da comunidade escolar nas
decisões. Nessa perspectiva, a Escola se caracteriza como uma organização
em constante aprendizagem, e para isso, é necessário que o trabalho e as
relações estabelecidas ocorram de forma horizontal, compartilhando-se as
decisões.
Alonso manifesta-se quanto ao compartilhamento, valorização da
competência e do conhecimento, expressando:
A autoridade é centrada na competência, antes que no cargo,
e legitimada pelo grupo, antes que pela lei: é fundamental o
compromisso, assumir responsabilidade pelos resultados do próprio
trabalho; a qualidade é intrínseca, definida por critérios elaborados
pelos que fazem e pelos que recebem o serviço (2007, p.29).
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O estudo sobre a gestão educacional se reveste de múltiplas
complexidades considerando o seu campo de atuação privilegiado – a Escola.
A gestão na perspectiva democrática tende a considerar as representações, as
crenças e os valores dos diversos atores sociais que influenciam o
desempenho administrativo e a qualidade do serviço oferecido.
A cultura se relaciona aos preceitos, entendidos como as normas e
regulamentos

oriundos

ou

não

da

legislação

vigente;

a

tecnologia,

representada pelo conjunto de instrumentos e processos utilizados no cotidiano
da organização para a realização das atividades previstas; e o caráter,
constituído pelo conjunto de características pessoais dos indivíduos, que
associados aos demais, compõem a cultura organizacional.
Peres , enfatiza que :
Há uma literatura abundante sobre o enfoque interperetativocultural de organização escolar, tendo como referente a ideia de que os
significados das coisas não nos são dados à priori, mas são fruto de
representações, de símbolos e significados da realidade social em que
estamos inseridos. Assim, as escolas podem considerar-se como
‹‹construções culturais›› ‹‹filhas do tempo›› e dos sistemas de
representação, partilhadas e construídas de uma forma subjectiva a
partir das interacções e interpretações dos próprios sujeitos num
determinado contexto. ( 2000, p. 112)

O clima de uma organização pode ser considerado um elemento
impulsionador,

determinante

de

atitudes,

expectativas

e

condutas.

É

condicionado pelas percepções de cada sujeito na organização, percepções
essas que podem ser sentidas e influenciadas pelas variáveis do ambiente
externo ou interno ao mesmo tempo. Reveste-se no grau de satisfação ou não
das pessoas na organização. Assim, as inquietações que circunscrevem o
interesse pessoal na trajetória investigativa, acerca das implicações da gestão
escolar democrática na cultura e no clima organizacional no contexto da escola
pública, têm o mérito de elucidar informações para compreender as vantagens
da participação, do trabalho em equipe, da autonomia escolar, entre outras
questões no desempenho da administração e na qualidade do ensinoaprendizagem.

	
  

19	
  

1.INTRODUÇÃO

	
  

1.3.FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA
Vislumbra-se a interface entre fatores internos e externos que permeiam
a organização escolar. Externos, apresentados por questões políticas, valores
sociais, cultural, formação dos profissionais, legislação e outros. Internos,
recursos, as representações, valores e crenças dos profissionais, etc.
Assim, a gestão educacional, na perspectiva democrática, significa
aprender a trabalhar em conjunto, o que deve ser também um objetivo de
formação que se impõe hoje para todas as pessoas em qualquer situação que
se considere.
Porém, encontra ainda resistência por parte tanto de diretores escolares
como de professores que permanecem no isolamento cristalizado pelos
processos formativos no desenvolvimento de sua atuação profissional.
Considerando o contexto societário atual, as exigências de concepção e
realização do trabalho educativo, levantou-se como objeto de estudo dessa
pesquisa o seguinte problema: Qual a influência da gestão democrática no
clima e na cultura organizacional da escola pública?
No mapeamento desse objeto de estudo, formularam-se as seguintes
questões norteadoras:
•

Como construir uma gestão democrática no contexto da escola
pública?

•

De que forma a gestão democrática pode ser uma consequência do
clima e da cultura organizacional?

•

Qual o papel da comunidade escolar na construção da gestão
democrática?

Essas inquietações interrogativas direcionam o interesse pessoal e
profissional para o curso de mestrado em gestão, no desejo de desvelar os
obstáculos e as possibilidades da construção de uma gestão democrática na
organização escolar que, historicamente, vem sendo conduzida por modelos de
gestão centrada na hierarquia, no individualismo e que, na atualidade urge por
mudanças.	
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1.4.OBJETIVOS
O desafio em realizar um estudo acerca da gestão democrática frente à
organização escolar pública foi balizado pelos seguintes objetivos:
Geral
Analisar as implicações da gestão democrática no clima e na cultura
organizacional, no contexto da escola pública.
Específicos
Ø Identificar o papel da comunidade escolar na construção da gestão
democrática;
Ø Verificar as possibilidades de construção da gestão democrática no
contexto da escola pública;
Ø Analisar a relação entre clima, cultura organizacional e gestão
democrática.
1.5.METODOLOGIA
Para alcançar os objetivos propostos na presente dissertação, definiu-se
a abordagem quanti-qualitativa, por entender ser esta mais adequada,
considerando a natureza do objeto de estudo, e a especificidade do campo das
Ciências Humanas e Sociais.
Segundo

May

(2004),

a

abordagem

quanti-qualitativa

procura

contemplar a objetividade e a subjetividade nos seus estudos científicos no
campo das ciências sociais, visando superar a dicotomia entre quantidade e
qualidade, subjetivo e objetivo.
Na concepção de Vergara (2006), a dimensão quantitativa envolve a
apresentação

de

dados

numéricos

e

estatísticos

relevantes

ao

dimensionamento do fenômeno estudado e/ou a representatividade de
argumentações. Já a qualitativa se caracteriza pela existência da narrativa ou
do relato, elucidando as situações onde se passam os fatos. A análise é
indutiva e orientada pelo objeto de estudo, envolvendo o método de
comparação sendo realizada, simultaneamente, à coleta e interpretação de
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dados. As amostras geralmente são pequenas, intencionais e abrangem
informantes-chaves. Referindo-se a esse tipo de abordagem, Chizzotti refere:
Há uma relação dinâmica entre o mundo atual e o sujeito,
uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O
conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados
por uma teoria explicativa; o sujeito observador é parte integrante do
processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes
um significado. O objeto não é um dado inerte e neutro; está
possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam em
suas ações (1998, p.79).

Assim sendo, considera-se que o objeto das Ciências Humanas e
Sociais

e

principalmente

da

pesquisa

educacional

é

sócio-histórico,

concebendo-se os sujeitos como históricos, concretos, marcados por uma
cultura, modos de pensar e agir, capazes de produzir e reproduzir a realidade
social.
Nesse sentido, os procedimentos empregados para o desencadeamento
do estudo quanti-qualitativo sobre a temática foram os seguintes: pesquisa
bibliográfica e de campo. Na pesquisa bibliográfica foi selecionado um universo
de referências centradas nos eixos de estudo: clima e cultura organizacional e
gestão educacional democrática, privilegiando os autores: Thurler (2001);
Ferreira (2003); Almeida & Alonso (2007); Ferreira (2004); Dayrell (1996);
Nóvoa (1995); Vieira (2003); que discutem, analisam e propõem uma
perspectiva crítica e contextualizada sobre gestão educacional, clima e cultura
organizacional.
Para o trabalho empírico, optou-se em realizar entrevistas dialogadas
com distintos sujeitos envolvidos na organização escolar, considerando suas
práticas e relações estabelecidas no âmbito da dinâmica escolar, analisando as
informações coletadas à luz do referencial teórico.
Considerando a gestão escolar como a ação de dirigir e mobilizar
esforços, cuja perspectiva de ações pedagógicas e administrativas ocorre no
âmbito do trabalho coletivo, assim como, as múltiplas relações e percepções
dos atores sociais envolvidos na ação educativa, adotou-se uma amostra
composta por 2 gestoras escolares; 2 técnicas pedagógicas, 10 docentes, 90
alunos do Ensino Fundamental e Médio, 5 pais e 2 funcionários.
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Como espaço do estudo investigativo, escolheu-se uma escola pública
do sistema estadual de Ensino Fundamental e Médio na cidade de Belém –
Pará – Brasil.
Para o procedimento de coleta de dados foi aplicada a entrevista com
professores e alunos e também a utilização de questionário, uma vez que
permite uma interatividade entre pesquisador e pesquisados, assim como,
apresenta segundo Lüdke e André a vantagem de:
Permitir a captação imediata e corrente da informação
desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os
mais variados tópicos. [...] pode permitir o tratamento de assuntos de
natureza estritamente pessoal e íntima, assim como temas de
natureza complexa e de escolhas nitidamente individuais [...] permite
correções, esclarecimentos e adaptações que a tornam sobremaneira
eficaz na obtenção das informações desejadas (1986, p.34).

Para o fim de coletar dados e informações, empregaram-se as técnicas
da entrevista dialogada e aplicação de questionários para duas categorias de
sujeitos (professores e alunos), na intenção de disponibilizar subsídios
empíricos aos eixos pesquisados e, ao mesmo tempo, possibilitar a livre
expressão dos sujeitos informantes.
A análise dos dados envolveu a tabulação dos questionários a
transcrição, na íntegra, das narrativas coletadas mediante a realização de
entrevista, visando a compreensão dos comportamentos, percepções e demais
informações pertinentes ao estudo.
O trabalho apresenta-se estruturado em duas partes. A primeira parte é
constituída pela revisão da literatura sobre o tema, na qual se explica a noção
de cultura organizacional, delineando-se o seu significado ao abranger valores,
crenças e princípios, como se estabelece, os seus níveis, dinâmica, elementos,
influência recebida pelo fenômeno da “dualidade da estrutura”. Trata-se do
clima organizacional, esclarecendo seu conceito, importância, relação com a
cultura organizacional, tipologia e características. Aborda-se a escola como
organização, enfatizando suas formas de organização e modelos teóricos:
sistema social, racional/burocrático e anárquico.
Nesta primeira parte do trabalho, dedica-se um item sobre a função
social da escola na perspectiva democrática, ressaltando a relevância da
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participação, da gestão compartilhada, inclusive em relação ao processo de
decisão tendo por base as considerações de Paulo Freire.
Na seção de gestão democrática, discorre-se acerca do conceito de
gestão e suas tipologias. Explana-se sobre a qualidade do ensinoaprendizagem e gestão democrática, explicando o sentido de qualidade na
educação, suas dificuldades de concretização, apresentando-se dados sobre
investimento, os problemas da qualidade e seus efeitos no ensinoaprendizagem, a questão da autonomia da escola, o perfil do gestor como líder
e os tipos de liderança, a relação entre gestão democrática escolar e política
pública numa visão crítica. Ainda na primeira parte, aborda-se o processo de
eleição para diretor e sua relação com a cultura organizacional, bem como o
significado do Projeto Político Pedagógico e sua importância no âmbito da
gestão escolar.
A segunda parte é constituída pelo estudo de caso, na qual se explica a
natureza do mesmo, o perfil da escola pesquisada, a descrição dos dados
pesquisados por meio da entrevista, aplicação de questionários, observações e
consultas

em

documentos,

abrangendo

as

seguintes

categorias

de

informantes: gestores, professores, técnicos, alunos, pais e funcionários. Os
dados e as informações foram tabulados, representados em gráficos e
transcritos em trechos, analisados a luz do referencial teórico.
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2.REVISÃO DA LITERATURA
2.1.CULTURA E CLIMA ORGANIZACIONAL ESCOLAR
A noção de cultura organizacional, ao oferecer uma visão mais integrada
das organizações, vem se impondo rapidamente ao evidenciar a abordagem
simbólica como alternativa que permite recolocar o fator humano nas
organizações (Teixeira, 2002). Para tanto, detemo-nos na análise dos
elementos que sustentam a cultura organizacional como perspectiva teórica
fundamental para a compreensão das organizações, dentre elas, a escola. São
apresentadas as diferentes abordagens dentro desse campo; a relação entre
cultura e clima organizacional; os elementos que a constituem e sua
contribuição para a educação.
Cientes de que o clima é o reflexo dos efeitos dessa cultura na
organização, fazemos continuamente a gestão de ambos, por entendermos
que a cultura organizacional pode ser reforçada ou alterada de acordo com as
transformações sofridas pelos seus membros ou ainda por influências externas.
2.1.1.CULTURA ORGANIZACIONAL
Os estudos realizados acerca da cultura organizacional são recentes em
termos de investigação, começaram a ser definidos de forma mais consistente
nos finais dos anos 70 e ganharam maior projeção nos anos 80, em razão de
três

questões:

1)

a

necessidade

das

organizações

norte-americanas

melhorarem sua competitividade em relação às concorrentes japonesas; 2) os
modelos teóricos se mostraram obsoletos para explicar o funcionamento das
organizações empresariais; 3) a metodologia quantitativa até então adotada já
não era suficiente para explicar as mudanças organizacionais ocorridas numa
sociedade cada vez mais complexa.
É importante ressaltar que, o sucesso das empresas japonesas levou os
norte-americanos a investigar conceitualmente, sob o enfoque da variável
cultural, os fatores que levaram as empresas americanas à estagnação
econômica. Referindo-se ao assunto, Teixeira afirma que:
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O interesse atual pelo estudo da cultura organizacional tem
motivação diversa dos estudos realizados nos anos de 1960, cujo
objetivo era responder as indagações referentes ao impacto cultural
sobre a estrutura e os processos de comportamento no interior das
organizações, que tinham em razão da sua multinacionalização, que
atua em diferentes culturas (2002, p. 16).

O estudo da escola, como uma organização cultural, implica
compreendê-la como um sistema sociocultural constituído por grupos
relacionais que vivem códigos e sistemas de ação, inseridos num contexto
local, com identidade e cultura próprias. Nessa perspectiva, a organização
escolar possui, além de uma estrutura formal e burocrática, uma identidade
específica construída cotidianamente pelas pessoas que a compõem e pelas
forças endógenas e exógenas que a mantêm.
Em relação ao tema, Fleuri e Fischer (2006) esclarecem que o
entendimento da cultura organizacional contribui para compreender as razões
pelas quais as organizações buscam se adequar visando construir sua
identidade nas atividades onde atuam. A cultura organizacional abrange um
conjunto de valores, crenças e princípios peculiares de cada entidade. Por isso,
é necessário analisar os diferentes níveis do ambiente organizacional, e, assim,
conhecer a realidade deste.
Com efeito, considerar a organização como cultura, ajuda no
entendimento de Morgan a reinterpretar a natureza e o significado das relações
organizacionais com o ambiente que:
[...] são desenvolvidos por grupos de indivíduos e
organizações, cada um deles agindo com base nas interpretações a
respeito de um mundo que é, com efeito, mutuamente definido. As
crenças e as ideias que as organizações possuem sobre aquilo que
são e sobre aquilo que tentam fazer, bem como sobre aquilo que é
seu ambiente, apresentam uma tendência muito maior de se
materializarem do que comumente se crê (2007, p.141).

A cultura é, também, construída pelo individuo, o qual significa e (re)
significa as ações realizadas em uma sociedade. Como afirma Hall (1997), a
ação social é significativa tanto para os praticantes quanto para os que a
observam, não em si mesma mas em razão dos muitos e variados sistemas de
significado utilizados pelos seres humanos para definir o significado das coisas
e para codificar, organizar e regular a conduta de uns em relação aos outros.
Esse sistema de códigos em conjunto constitui a cultura.
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A cultura organizacional se estabelece o porquê nas organizações de as
pessoas compartilham valores, como esclarece Robbins:
A cultura organizacional se refere a um sistema de valores
compartilhados pelos membros que diferencia uma organização das
demais. [...] As pesquisas sugerem que existem sete características
básicas que, em seu conjunto, capturam a essência da cultura de
uma organização: 1) inovação e assunção de riscos - o grau em que
os funcionários são estimulados a inovar e a assumir riscos; 2)
atenção aos detalhes - o grau em que se espera que os funcionários
demonstrem precisão, análise e atenção aos detalhes; 3) orientação
para os resultados - o grau em que os dirigentes focam mais os
resultados do que as técnicas e os processos empregados para o seu
alcance; 4) orientação para as pessoas - o grau em que as decisões
dos dirigentes levam em consideração o efeito dos resultados sobre
as pessoas dentro da organização; 5) orientação para a equipe - o
grau em que as atividades são organizadas em termos de equipes do
que de indivíduos; 6) agressividade - o grau em que as pessoas são
competitivas e agressivas, em vez de dóceis e acomodadas; 7)
estabilidade - o grau em que as atividades organizacionais enfatizam
a manutenção do status quo em contraste com o crescimento (2005,
p.376).

As

organizações

definem

determinados

valores,

os

quais

são

constantemente enfatizados. Sucintamente, segundo Teixeira “os valores
dizem respeito aos objetivos e representa a filosofia da organização para o
alcance do sucesso” (2000, p. 12).
Os três níveis de cultura são: 1) Artefatos - tudo que é visível e
perceptível na organização; 2) Valores compartilhados - são valores relevantes
que se tornam importantes para as pessoas, razões pelas quais elas fazem o
que fazem; 3) pressupostos básicos - são as crenças inconscientes,
percepções, sentimentos e pressuposições dominantes em que os membros da
organização acreditam.
Compreende-se das informações anteriormente explicitadas, que o
conceito de cultura organizacional está estreitamente vinculado aos valores.
Esses são construídos em determinado período temporal e passam a reger a
gestão da escola nas suas diversas maneiras de encaminhar as ações,
atitudes, ordens. Um exemplo claro é percebível no cumprimento do horário de
trabalho, quando a cultura organizacional favoreceu durante anos a
possibilidade dos professores saírem alguns minutos antes do horário, esse
tipo de conduta é predominante no cotidiano, quando a gestão tenta mudá-la,

	
  

28	
  

2.REVISÃO DA LITERATURA

	
  

geralmente se depara com sentimentos de insatisfação, descontentamento e
reclamações por parte do corpo docente.
Tais concepções, em torno da cultura, foram perpassadas à teoria das
organizações para elucidar o conceito de cultura organizacional, que pode ser
entendido como conjunto de fenômenos relevantes da ação humana,
visualizada dentro das fronteiras de um sistema. De uma maneira simples e
objetiva, segundo Teixeira (2002), pode-se dizer, então, que cultura
organizacional constitui o modo como as coisas são feitas no âmbito de uma
organização.
A cultura é, pois, um processo dinâmico; é produto da aprendizagem
grupal e é encontrada somente onde há grupo definido, com uma história
significativa. Assim, a cultura organizacional pode ser percebida, segundo
Morgan como:
[...] um processo de criação, recriação e estruturação de
significados e de interpretações pelo qual é estabelecida a própria
estrutura organizacional. Os processos sociais, as imagens, os
símbolos e rituais criam e desenvolvem, na organização, um ethos
próprio consagrado através da sua estrutura formal (2007, p.127).

Dessa forma, além dos aspectos procedimentais e administrativos, nas
organizações escolares também existem outras questões de ordem étnica,
moral, cultural e social. Segundo Frago “cultura escolar pode ser definida como
um conjunto de idéias, princípios, critérios, normas e práticas sedimentadas ao
longo do tempo das instituições educativas”. Isso significa dizer que a cultura
escolar envolve modos de pensar e agir dos sujeitos dentro da organização
(2000, p.100).
Sarmento (1994) ressalta que a cultura escolar é constituída por
símbolos e mitos significativos compartilhados por seus atores e resulta do jogo
de relações que nela se processam, abrangendo três elementos: 1) artefatos –
espaço físico, linguagem falada e escrita, produção artística e comportamento
aparente dos membros do grupo; 2) valores e crenças – compõem o senso do
dever ser, com função normativa ou moral, que se interioriza; 3) concepções
básicas – crenças interiorizadas, que passam a ser tomadas como naturais e a
orientar, de modo inconsciente, as ações dos indivíduos.
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Para Freitas (1989), os termos crenças e pressupostos são usados
como sinônimos para expressar aquilo que é tido como verdade na
organização. A formação de um conjunto de pressupostos atende a uma
necessidade humana de consistência e ordem, desde que determinado grupo
tenha tido tempo de vida suficiente para que tal formação ocorra. Portanto, de
acordo com Teixeira, “as crenças e pressupostos são conceitos que expressam
o que é considerado verdade na organização, tornando-se inquestionáveis”
(2000, p. 12).
Para Morgan:
Cultura refere-se tipicamente ao padrão de desenvolvimento
refletido nos sistemas sociais de conhecimento, ideologia, valores,
leis e rituais quotidianos, sendo o seu conceito usado mais
genericamente para significar que diferentes grupos de pessoas têm
diferentes estilos de vida (1996, p. 41).

Toda organização possui uma cultura própria, por meio da qual é
possível compreender como seus membros interagem, trabalham e se
comportam, ou seja, no contexto organizacional há, no entendimento de Motta
(1997), o desenvolvimento de uma linguagem na organização, que pode ser
traduzido por um conjunto de signos com a capacidade de comunicar
significados.
Segundo Freitas (1989) e Teixeira (2000) as histórias são simbólicas e
flexíveis, podendo ser reinterpretadas de acordo com a situação em que devem
ser aplicadas. Os mitos também se referem a histórias consistentes,
transparecendo os valores da organização apesar de não serem sustentadas
pelos fatos.
Teixeira (2002) afirma ainda, que a cultura escolar possui duas zonas: a
de invisibilidade, constituída pelas bases conceituais e pressupostos invisíveis
(valores, crenças e ideologias); e a de visibilidade, composta pelas
manifestações verbais conceituais (fins, objetivos, currículo, linguagens,
metáfora, histórias, heróis, estruturas), pelas manifestações visuais e
simbólicas (arquitetura, equipamentos, divisas, uniformes, imagens exterior) e
pelas

manifestações

comportamentais

(rituais,

cerimônias,

aprendizagem, normas, regulamentos e procedimentos operacionais).
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A cultura organizacional, portanto, é um conjunto de valores, crenças, e
de políticas administrativas. Constitui o modo especial e único de como as
pessoas agem e interagem dentro de uma organização e consequentemente
colaboram para o estabelecimento de um clima organizacional.
A cultura organizacional vai explicar a formação do clima. Nas
interações, os indivíduos não a formam a partir do nada, a estrutura de
referência comum, ou seja, o clima. Antes, são condicionados pelos anteriores
e,

muitas

vezes,

organizacional,

a

inconscientes
qual

se

significados

expressa

pelas

veiculados
mais

pela

variadas

cultura

formas

e

manifestações. Nesta perspectiva, assiste-se ao deslocar da ênfase psicológica
da relação individual para a ênfase sociológica da relação grupal na explicação
da formação do clima.
Para Torres (2005), a cultura organizacional deriva das complexas
relações de implicação mútua entre a estrutura e a ação organizacional. Nessa
perspectiva, a ação humana é vista como dependente das estruturas que a
condicionam, mas, ao mesmo tempo, é produtora de novas lógicas e novos
sentidos, as quais alteram, redefinem e modificam a própria ação. Portanto, o
comportamento humano possui uma relativa autonomia para agir.
A cultura organizacional, no entender de Torres (2005), é influenciada
pelo fenômeno da “dualidade da estrutura”, caracterizado pela propensão para
a reprodução cultural a partir da ação, das dimensões simbólicas da estrutura;
e, pela possibilidade de ação, a partir das propriedades dos constrangimentos
impostos pela estrutura formal.
A dualidade estrutural revela o caráter dinâmico e dialético de
construção da cultura organizacional. No âmbito da Escola, enquanto
instituição, a cultura escolar representa a variável intermediária entre a ação
comportamental e as condições objetivas impostas pelas estruturas.
O emprego da denominação cultura organizacional, inclusive para a
Escola, é justificável, segundo Torres (2005), porque toda cultura existente
numa organização possui um processo histórico, marcado por fatores
regulados pelos constrangimentos e pelas possibilidades de ação dos atores
sociais de um dado contexto organizacional.
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A dependência mútua entre a estrutura e a ação humana é regida pela
expressão simbólica das relações de força, representadas pelas lógicas de
assimilação contínuas e descontínuas dos atores, bem como pelas práticas de
fidelidade e infidelidade por estes exercidas. Por isso, as regras produzidas no
contexto escolar estão estreitamente vinculadas à própria ação das pessoas.
Tais normas expressam os constrangimentos estruturais e as possibilidades de
ação.
Torres (2005) evidencia que as regras formais somente adquirem um
status culturalmente estruturante e indutor de reprodução, quando modeladas
pelas práticas e jogos sociais presentes na Escola, os quais desafiam a ordem
prescrita e estabelecida, o que permite a construção e reconstrução da cultura
organizacional escolar.
2.1.2.CLIMA ORGANIZACIONAL
O clima organizacional é um campo teórico advindo da psicologia social,
que visa compreender a percepção que os trabalhadores de uma determinada
organização possuem a respeito de seu ambiente de labor. Refere-se a um
nível mais aparente, visível, das relações no interior das organizações, no
âmbito de atitudes e valores. No entendimento de Torres:
O clima organizacional mais não seria do que uma interseção
das formas da cultura, ou seja, uma característica relativamente
durável de uma organização, pois apresenta-se como mais
superficial, desenvolve-se e modifica-se mais rapidamente; em
contraposição, a cultura organizacional é uma característica
altamente durável de uma organização, desenvolve-se lentamente
[...]. O clima organizacional é informado por formas de cultura mais
estáveis, mais profundas e mais visíveis. A cultura organizacional
existe nas mais profundas estruturas da consciência, logo, são mais
invisíveis (2007, p. 13).

Essas considerações permitem-nos compreender o clima organizacional
como um “status” estabelecido no âmbito interno da organização, o qual pode
sofrer alterações em razão de ela manter relação direta com o ambiente
externo. Pelo fato de haver uma constante mudança na dinâmica da sociedade,
o clima organizacional não é estático, ele está em constante ebulição, podendo
estar favorável em determinados momentos e desfavorável em outros para a
realização de projetos comuns.
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Segundo Brunet “o conhecimento do clima permite identificar as
dimensões que desempenham um papel fundamental na percepção do
ambiente de trabalho e, deste modo, facilita a planificação dos projetos de
intervenção e de inovação” (1995, p. 138). Sendo assim, o clima da
organização é determinado pelo ambiente de trabalho estabelecido em uma
organização, por meio dos atores que a compõem, e expressam seus anseios
por meio de suas atitudes e axiomas valorativos. Para Teixeira, “o conceito de
clima organizacional diz respeito ao sentimento de bem ou mal-estar
experimentado pelos que atuam numa organização” (2000, p. 11-12). Em
consonância com essas visões, Chiavenato refere que
O clima da organização demonstra a atmosfera psicológica
de cada instituição e a satisfação das necessidades dos participantes,
que pode demonstrar ser satisfatório ou insatisfatório, dependendo de
como os participantes se sentem em relação à organização (2000, p.
364).

As

anteriores

explicações

evidenciam

a

importância

do

clima

organizacional como elemento a ser considerado na gestão das organizações,
pois ele expressa a atmosfera da mesma em determinado momento, um
estado presente no espaço organizacional favorável ou desfavorável à
realização de projetos, atividades, campanhas, eventos. Todavia, a definição
desse clima também dependerá da cultura organizacional prevalecente.
Segundo Teixeira (2000), na relação entre clima e cultura existe uma
zona de sobreposição, constituindo o clima e a cultura um “iceberg”, do qual a
parte mais visível é o clima. Em resumo, segundo tal perspectiva, o clima é
criado por um grupo de indivíduos que interagem com a cultura organizacional
e partilham dela, entendida como uma estrutura comum de referência.
Essa estrutura é envolvente e geralmente traduz-se nos sistemas de
regulação das atividades políticas, econômicas, sociais, educativas, de
qualidade de vida, etc., em virtude das interações produzidas com as
organizações e com os indivíduos. Influencia, quer o clima, quer a cultura
organizacional e contribui para a multidimensionalidade dos mesmos.
O clima de uma organização, como já explicado anteriormente, retrata o
grau de satisfação material e emocional das pessoas no trabalho e influencia
de modo profundo a produtividade do indivíduo e, consequentemente, a da
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entidade. Mello (2004), assim como Bispo (2006) propõe três tipos básicos de
climas. Conforme o primeiro autor citado, os climas podem ser classificados em
favoráveis, desfavoráveis e neutros. Já Bispo (2006), descreve os climas como
mais ou menos favorável, desfavorável e favorável.
Na visão de Ricardo Luz (2003), o clima organizacional pode ser bom
razoável ou ruim; contudo, o autor reduz os tipos de clima em dois tipos,
quando são considerados apenas dois parâmetros de avaliação, sendo um
satisfatório e o outro insatisfatório.
Nesta dissertação, preferiu-se dar destaque aos tipos de climas
organizacionais propostos por Bispo (2006), por considerar a sua classificação
mais completa e coerente com o cotidiano das escolas, onde é comum
encontrar situações desfavoráveis, como frustração, desmotivação, falta de
integração entre funcionários, falta de organização, entre outras; situações
mais ou menos desfavoráveis, como a indiferença e a apatia; e, situações
favoráveis, tais como satisfação, motivação, alta integração, alta credibilidade e
alta produtividade.
O quadro 1 apresenta a relação entre os tipos de climas (níveis) e suas
caracterizações.
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Quadro 1 - Tipos de clima organizacional

Fonte: Bispo, Revista Produção V. 16, nº 02, p – 258-273. Maio/ Agosto, (2006)

Percebe-se que, quando uma organização tem um clima insatisfatório,
ela apresenta uma alta rotatividade de pessoas, baixo desempenho e
comprometimento dos funcionários na execução dos objetivos, conflitos, e
ainda é considerado um lugar ruim para se trabalhar. Pelo contrário, a
organização com um bom clima, geralmente oferece ambiente de serviço
adequado, possui bons valores, as pessoas se envolvem e se dedicam na
realização das tarefas. Quando dispõe de um clima mediano de satisfação
também apresenta índices médios de faltas, rotatividade e dedicação.
É fundamental que as organizações mantenham um ambiente positivo e
condições

favoráveis

para

estimular

o

comprometimento

de

seus

colaboradores, para isso ela tem que reconhecer as manifestações e os tipos
de climas existentes. Na linha dessa perspectiva o Clima Organizacional é:
a) Algo de instável no tempo (hoje um indivíduo pode interpretar de
determinada forma o seu ambiente de trabalho e amanhã alterar essa
interpretação). Isso acontece nas instituições escolares quando as pessoas
passam por experiências distintas de gestão, por exemplo, são tratadas sem
diálogo, exigidas constantemente quanto à assiduidade nos horários e não
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recebem qualquer tipo de elogio pelo trabalho realizado. Ao mudar a gestão,
outras situações começam a ser vivenciadas, como participação nas decisões,
maior atenção por parte de gestores e técnicos, negociação na questão do
cumprimento de horários. Nesse caso, a visão do funcionário em relação à
organização tende a mudar.
b) Não uniforme numa organização, departamento ou nível hierárquico
(o clima, percebido pelos quadros pode ser diferente do percebido pelos
operários, o clima percebido pelo Departamento de Produção pode ser
diferente do percebido pelo Departamento de Vendas). Essa mesma situação
acontece na Escola, a percepção dos professores acerca do clima
organizacional nem sempre é a mesma dos funcionários da secretaria, além
disso, cada pessoa pertencente a uma categoria possui distintas visões,
dependendo de suas experiências, convicções e grau de satisfação.
c) Quase sinônimo de opinião pessoal, porque funciona em maior grau
de características do que de fatores organizacionais. Na Escola isso acontece
bastante, por exemplo, quando um professor ainda não está entrosado com os
demais professores de um turno, geralmente antipatiza com aquele período de
trabalho e com as pessoas que nele atuam. Também é comum não gostar do
ambiente escolar porque nela encontra procedimentos burocráticos com os
quais não se adapta, sem saber, muitas vezes a importância do uso dos
mesmos.
Segundo Neves (2000), a ênfase na dimensão individual do clima pelas
razões referidas anteriormente pode originar problemas de interpretação
acerca dos reais fatores que determinam o clima organizacional. Alguns
autores, relativamente ao problema de formação do clima organizacional,
substituem a ênfase dos atributos organizacionais pelos atributos individuais.
Como resultado, o clima percepcionado revela-se de importância para o
indivíduo na medida em que é a expressão da forma como esse entende o seu
ambiente de trabalho, o qual pode ser diferente do percepcionado por outros.
O Clima pode ser definido como o conjunto das percepções que refletem
a forma como os ambientes de trabalho, incluindo os atributos organizacionais,
são cognitivamente apreendidos e representados em termos do que significam
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para os indivíduos que os percebem. Assim, o Clima parece ser o produto de
uma construção cognitiva, na qual diversos elementos estão envolvidos
(abstração, generalização, etc.), em que a situação (objeto de percepção) é
interpretada segundo o que significa psicologicamente para o indivíduo e não
propriamente de acordo com a realidade objetiva. Por isso, é importante
estudar a forma como percebemos e conhecemos para entender o clima
organizacional. Para isso, a organização deve desenvolver um clima que
impulsione as pessoas e utilize os talentos existentes, valorizando e motivandoos. Se as pessoas se sentem motivadas, então o clima na organização será
propício para que interajam e participem da dinâmica organizacional. Dessa
forma, a organização deve estar em sinergia com as pessoas, com a sua
filosofia e com a sua cultura organizacional.
2.2.A ESCOLA COMO ORGANIZAÇÃO
2.2.1.AS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO
Chiavenato (1989) distingue dois significados de organização: unidade
social e função administrativa. Como unidade social, a organização identifica
um empreendimento humano destinado a atingir determinados objetivos. Como
função administrativa, refere-se ao ato de organizar, estruturar e integrar
recursos e órgãos. Assim, as organizações são unidades sociais e, portanto,
constituídas por pessoas que trabalham juntas, que existem para alcançar
determinados objetivos. Os objetivos podem ser o lucro, as transações
comerciais, a prestação de serviços públicos, a caridade, o lazer, entre outros.
Segundo o autor supra-citado	
  
As escolas, também, são organizações e nisto está claro a
interação entre as pessoas para promover a formação humana. As
escolas caracterizam-se por ser um sistema de relações humanas e
sociais com fortes laços interativos, que diferenciam das empresas
convencionais (1989, p.3).

A organização escolar define-se como unidade social que reúne pessoas
que interagem entre si, intencionalmente, opera por meio de estruturas e
organizações próprias, a fim de alcançar objetivos educacionais. Compreender
a estrutura organizacional, o funcionamento da unidade escolar e os seus
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determinantes históricos, constitui-se uma alternativa para o processo de
mudança nas unidades educativas.
A escola como organização possui distintos modelos que, geralmente,
se manifestam nas práticas institucionais e operacionais. O modelo de sistema
social da escola como organização, segundo Lima (2003), enfatiza os aspectos
informais da instituição escolar, entre eles os processos de interação,
integração e interdependência. No entanto, também não podemos esquecer
que embora a escola como organização obedeça a normas e procedimentos
formais, de onde deriva o seu caráter burocrático, a instituição possui um
currículo vivo, representado pelas interações criadas no cotidiano pelos atores
que dela fazem parte e constroem os eventos diários. A cada dia surgem
situações e são construídos padrões de convivência vigentes durante o ano
letivo que não estão prescritos e previstos no planejamento formal.
As explicações anteriores evidenciam que a escola como organização
não é uma entidade inteiramente regulada e controlada, porque sua cultura e
clima organizacional são afetados pelas ações dos atores envolvidos, os quais
criam cenários e estabelecem relações dentro da escola e cujos processos
precisam ser bem conhecidos pelos gestores.
O modelo de sistema social da escola como organização está em
consonância com a concepção sócio-crítica de gestão, por meio da qual a
organização é concebida como um sistema que agrega pessoas, considerando
o caráter intencional de suas ações e as interações sociais estabelecidas entre
si como contexto sócio político, nas formas democráticas de tomadas de
decisões. Nessa concepção, o processo de tomadas de decisões ocorre
coletivamente, possibilitando aos membros dos grupos discutirem e deliberar,
em uma relação de colaboração.
Segundo Teixeira (2000), a concepção sócio-crítica de gestão, também
conhecida como autogestionária, baseia-se na responsabilidade coletiva, na
ausência de direção centralizada e na acentuação da participação direta e por
igual de todos os membros da instituição. Tende a recusar o exercício de
autoridade e as formas mais sistematizadas de organização e gestão.
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Além do modelo de sistema social, Lima (2003) indica a existência dos
modelos político e anárquico. O político realça a diversidade de interesses e
ideologias, a inexistência de objetivos consistentes e partilhados por todos, a
relevância do poder, da luta de conflitos e a ênfase na racionalidade política.
Quanto ao modelo racional/burocrático, Lima (2003) assinala que nele
se acentua o consenso e a clareza dos objetivos organizacionais, bem como a
existência de processos e tecnologias ancorados nos princípios de clareza e
transparência.
No modelo racional/burocrático, a ação da organização escolar é vista
como produto de uma decisão claramente identificada, ou de uma escolha
deliberada, mensurada. Trata-se de uma visão baseada na racionalidade
seguida pelas organizações empresariais, caracterizadas pela racionalidade
instrumental, regidas pela busca da eficiência.
A burocracia, segundo Lima (2003), na linha de interpretação de Weber,
é uma forma de dominação legal, cujo efeito se faz sentir na escola. Por
exemplo, para o professor realizar uma aula-passeio precisa se submeter a
autorização da gestão, bem como assumir a responsabilidade de ter aos seus
cuidados os alunos durante a saída da organização escolar.
O modelo burocrático é racional no sentido de ser objetivo, técnico,
acentuar o consenso, buscar a previsão e estabilidade dos fatos, o qual se
instrumentalizou e materializou com o desenvolvimento capitalista, um modelo
típico do homem econômico. Por isso, na escola acentuam-se as estruturas
formais e abstratas, os processos de planejamento e tomada de decisão.
Segundo Teixeira (2000), as escolas, enquanto entidades burocráticas,
ainda são dominadas por uma práxis conservadora, caracterizada pela
reprodução de práticas tradicionais por parte dos professores e dos gestores;
falta de apoio dos órgãos centrais do sistema no processo de construção da
autonomia da escola; necessidade de participação, que geralmente se esbarra
na imobilidade da comunidade escolar; e pouca efetivação do Projeto Político
Pedagógico, do Regimento Escolar, do Plano de Desenvolvimento da Escola PDE e da Proposta de Gestão.
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O modelo anárquico é possuidor de uma racionalidade denominada por
Lima (2003) de a posteriori, instaurada após a tomada de decisão,
caracterizando-se por três tipos de ambiguidades: 1) objetivos e preferências
inconsistentes e insuficientes ancorados a uma intencionalidade organizacional
problemática; 2) processos e tecnologias pouco claros e sem compreensão
pelos membros da organização; participação fluida, parcial, ou seja, dificultada.
As diferentes formas de organização refletem posições políticas e
pareceres acerca do papel das pessoas na sociedade. Portanto, o modo como
uma escola se organiza e se estrutura possui uma dimensão política, ancorada
a um projeto maior de compromisso com a conservação ou com a
transformação social.
2.2.2.A FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA NA PERSPECTIVA DEMOCRÁTICA
A escola é uma das organizações mais importantes da sociedade, pois
permite a um contingente significativo de cidadãos o acesso ao conhecimento,
um patrimônio intelectual procedente de diferentes espaços e épocas,
transmitido de geração em geração.
Pelo fato de a escola ter se institucionalizado sob a égide do capitalismo,
criou-se o estigma que a mesma serve apenas aos interesses das classes
dominantes, mas ela não só reproduz as relações sociais, constitui-se,
também, enquanto espaço de luta, como enfatiza Hora:	
  
[...] a escola não é apenas a agência que reproduz as
relações sociais, mas um espaço em que a sociedade produz os
elementos de sua própria contradição. É um lócus em que as forças
contraditórias, próprias do capitalismo, se defrontam. Na medida em
que a educação é dialética e assume formas de regulação ou
libertação, a escola é arena onde os grupos sociais lutam por
legitimidade e poder (2002, p.34).

A escola, portanto, não é só um “gueto”, mas está em sintonia com a
dialética social, sofre suas “intempéries”, reage a elas, torna-se palco de
debates porque o conhecimento gera dúvidas, suscita curiosidade e abre
caminho para a problematização. Por isso, também pode representar um
espaço político, de tomada de decisões, de reflexão.
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Para Gadotti a função da escola, ao atuar sobre crianças, jovens e
adultos, é viabilizada a partir do momento em que ela se apresenta como
espaço aberto, participativo, de discussão e de comunicação/socialização de
experiências. Compreende que:
A coesão na escola depende das ações de todo um grupo
que compartilha a responsabilidade pela definição e manutenção de
toda a instituição escolar e cuida do bem-estar de cada elemento que
faz parte da mesma. Isto implica existir um bom relacionamento entre
os membros visando a qualidade do ensino-aprendizagem, bem
como o estabelecimento de compromissos (2001, p.33).

O compartilhar de responsabilidade entre os atores sociais que fazem
parte da escola é considerado por Nóvoa (2002) como um dos elementos
básicos da autonomia escolar, assim como a preocupação em aproximar o
centro de decisão da realidade escolar. É se tornando autônoma que a escola
cria uma identidade própria para o estabelecimento de um projeto específico
que atenda às suas demandas. A este propósito Gentili considera que:
Para haver o compartilhar de responsabilidades, valores e o
estabelecimento de compromissos é preciso criar na escola um
sentido de comunidade, o que pressupõe uma gestão democrática,
compreendendo-se que cada membro precisa estar consciente da
identidade especial e da meta comum da instituição escolar, para que
os valores desta sejam aclamados acima dos interesses individuais
(1995, p.50).

O sentido de comunidade, comentado anteriormente, só pode ser
conseguido, segundo Dourado (2001), mediante a participação1 de todos nos
processos decisórios da escola, pois permite que as pessoas disponham de
capacidade e autonomia para decidir e colocar em prática as idéias,
convicções, projetos, propostas, contribuindo com diferentes experiências para
o sucesso escolar, o que pressupõe um relacionamento interpessoal favorável
à colaboração, permitindo compartilhar o poder e gerar uma sinergia. Ou seja,
"O esforço conjunto realizado através de um trabalho compartilhado entre as
pessoas e que produz um resultado maior do que aquele feito individualmente
e sua integração". (Arantes, 1998, p.221).
As escolas devem ser pensadas como um espaço de gestão
compartilhada entre docentes, pais e autoridades locais, numa administração
colegiada, cujo clima organizacional seja favorável à aprendizagem e os
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Segundo Dourado (2001), participação é o ato de se integrar, opinar e agir em prol de certos
objetivos.
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professores desenvolvam trabalho de equipe. Onde a curiosidade do aluno seja
despertada para continuar aprendendo e que ele receba aí as condições para
tal. Onde cada um - professores e alunos - dê o melhor de si. Os insumos e os
processos devem estar a serviço da aprendizagem dos alunos. Só assim
podem cumprir sua missão fundamental.
Para Pozo o “construtivismo goza de uma aceitação mais generalizada
em âmbitos científicos, porém, sua influência nos hábitos sociais de
aprendizagem é ainda bastante limitada” (2002, p.42). Dessa forma, quando o
gestor educacional exerce sua função administrativa, é fortemente impelido a
agir de acordo com o paradigma tradicional, apesar de conhecer e até discutir
mudanças na educação.
A escola almejada a partir da descentralização é uma entidade
autônoma, aberta, flexível, democrática, participativa e espaço de socialização.
Uma escola que interatue com a comunidade escolar, onde os professores se
comprometam com os resultados dos alunos, onde os pais e mães estejam
presentes. Enfim, uma escola onde o aluno seja valorizado e estimulado a
aprender.
O construtivismo, como proposta mais aceita atualmente, fundamenta-se
em outros princípios. A relação homem-mundo se faz numa direção de mão
dupla, uma vez que ambos se constroem a partir do conhecimento mútuo e das
interações que passam a existir entre eles. Ou seja, a relação não é homem individuo e mundo, mas homem-social (homem em interação com os outros
homens) e mundo. E diante disso, a construção do homem e do mundo
também sofre alterações significativas no seu processo histórico e evolutivo.
Entre os segmentos mais importantes que podem contribuir para a
participação nas decisões e nos eventos da escola encontra-se a família, uma
vez que a educação não se faz apenas dentro do espaço escolar, a estadia do
aluno neste é apenas parte do seu tempo diário, o restante tem interferência da
família. Também é nesta que o educando adquire a maioria de seus hábitos,
costumes, convicções e um determinado padrão de comportamento que se
reflete no relacionamento social dentro da instituição escolar. Portanto, como
explica Nóvoa
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As escolas com melhores resultados são, normalmente,
aqueles que conseguem criar as condições próprias a uma
colaboração das famílias na vida escolar. É preciso romper, de uma
vez por todas, com a idéia de que as escolas pertencem à corporação
docente. Os pais, enquanto grupo interveniente no processo
educativo, podem dar um apoio ativo às escolas e devem participar
num conjunto de decisões que lhes dizem diretamente respeito.
Numa perspectiva individual, os pais podem ajudar a motivar e a
estimular os seus filhos, associando-se aos enfoques dos
profissionais de ensino (2002, p.27).

Além dos pais, outros elementos da comunidade educativa são
indispensáveis no processo de tomada de decisão, pois cada um possui
experiências, interesses, necessidades, papéis que precisam ser discutidos,
identificados,

envolvidos

no

processo

de

gestão,

que

contempla

a

administração de recursos, a união de esforços, o reconhecimento da
importância dos diferentes grupos e fenômenos que interferem na missão
institucional.
Em vista da complexidade do processo de gestão, Dourado (2001)
considera que o gestor necessita dispor de algumas competências básicas,
como

identificar

espaços

e

estratégias

de

mobilização,

desenvolver

capacidades pessoais, saber estabelecer parcerias, trabalhar em equipe, e
acima de tudo ter espírito de liderança, fundamentais ao sucesso escolar,
entendido como a capacidade da escola em desenvolver o papel de difundir o
conhecimento e contribuir para a mudança social, constituindo, ao mesmo
tempo, um espaço de reflexão, luta, iniciativa e, sobretudo, de viabilização da
autonomia, compreendida como um conjunto de possibilidades e limites,
ancorados na lei, para fazer valer o processo participativo da comunidade
escolar.
A defesa que fazem Pereira e Pereira (2003) é de que o homem é um
ser ativo, capaz de exercer sua ação eficaz no mundo. Transforma o seu
próprio trabalho, reflete sobre seu fazer, toma consciência de si e do mundo. É
preciso dar-lhe condições de aprender a dizer o que pensa, expressar o seu
ser, suas ideias; enfim, participar das decisões, para isso, faz-se fundamental
abrir espaços de diálogo nas organizações escolares, onde se realiza o debate
acerca de variados temas.
Na visão de Paulo Freire, quando o homem perde a capacidade de optar
e opinar submete-se às prescrições alheias, tornando-o minimizado e limitado a
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agir pelas decisões de outrem. Dessa maneira, é impedido de se integrar e por
em prática suas potencialidades. A adaptação é um conceito passivo, mas a
integração se caracteriza pela atividade.
Pereira e Pereira (2003) evidenciam a importância da participação
defendida

por

Paulo

consequentemente,

o

Freire
respeito

como
à

condição

subjetividade

para

a

humana.

libertação
Portanto,

e,
a

organização que impede o ser humano de participar, torna-o prisioneiro de
interesses particulares e dificulta sua possibilidade de decidir os rumos
organizacionais.
A participação é considerada, por Paulo Freire ,elemento da educação
problematizadora, a qual pressupõe a presença de pessoas com iniciativa,
responsabilidade, compromisso, determinação, e capazes de aplicar os
conhecimentos adquiridos.
Na concepção do autor supracitado, ao participar das decisões o homem
exerce sua autonomia, e ao ser educado usa convenientemente sua liberdade.
Por isso, a educação constitui um instrumento de humanização do homem o
qual é um ser de práxis, da ação e da reflexão.
Para Carvalho (2009), somente a escola democrática, indutora de
vivências participativas, permite a atividade expansiva e criadora que define a
intrínseca condição do ser humano. Na escola caracterizada como organização
criadora de sujeitos autônomos, livres, empenhados e ativos, não prevalece a
separação entre pessoas que mandam e decidem, daquelas meramente
executoras e cumpridoras de deliberações. Trata-se de um espaço de
envolvimento decisório de todos os atores numa perspectiva democrática, ou
seja, elimina-se a dicotomia entre pensamento e ação, ambos passam a ser
vistos como conceitos complementares.
Na escola, como organização criadora, o sujeito possui a possibilidade
de participar não só do processo decisório, mas de experiências diretas e
enfrentar problemas autênticos, de modo a lhe servir de estímulo para seu
pensamento, bem como testar informações recebidas, validando hipóteses.
Essa prerrogativa favorece o indivíduo para que exerça seu papel de sujeito de
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decisão, descobrindo, por si mesmo, as soluções para os problemas
organizacionais.
A decisão na escola como organização criadora, segundo Carvalho
(2009), sustenta-se no pilar da emancipação, cuja premissa ancora-se na
concepção do cidadão ativo, com espírito de iniciativa produtora e autor da
própria decisão. A humanização dessa instituição pressupõe a recuperação do
sentido de liderança e liberdade, exercidas por atores comprometidos com a
ação de organizar e participar por meio do diálogo, da reflexão, crítica e
decisão. Como ressalta a mesma autora “A ordem é reinventar a própria escola
como organização a partir da criticidade que a decisão deve incluir” (2009,
p.251).
O encontro de soluções para os problemas requer um processo
educativo que inclui o sujeito na experiência do diálogo e da análise da
realidade, segundo a visão de Paulo Freire, referenciado por Carvalho (2009).
Nesse contexto, a organização escolar por ter o papel de educar as pessoas,
no exercício de sua função não pode se pautar por uma gestão autoritária, mas
democrática, porque educar é capacitar as pessoas para assumir um papel
ativo e responsável na sociedade.
2.3.GESTÃO DEMORÁTICA NA ESCOLA
2.3.1.CONCEITO DE GESTÃO
Os processos instrucionais e sistemáticos para se chegar a uma decisão
e de a por em prática, caracterizam a ação denominada de gestão. Esta
constitui a atividade pela qual são mobilizados meios e procedimentos para se
atingir os objetivos de organização, envolvendo, basicamente, os aspectos
gerenciais e técnicos administrativos.
Referindo-se ao pensamento sobre o sentido de gestão, logo
percebemos que gerenciar é dirigir algo, então direção é um principio e atributo
da gestão, mediante a qual é canalizado o trabalho conjunto das pessoas,
orientando-as e integrando-as no rumo dos objetivos. Basicamente, a direção
põe em ação o processo de tomada de decisões na organização, e coordena
os trabalhos de modo que sejam executados da melhor maneira possível.
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Ressalta Libâneo que:
Para que as organizações funcionem e, assim, realizem seus
objetivos, requer a tomada de decisões e a direção o controle dessas
decisões. É este o processo que denominamos de gestão. Utilizamos,
pois, a expressão organização e gestão da escola considerando que
esses termos, colocados juntos são mais abrangentes que
administração (2001, p. 78).

O que se percebe nessa colocação é que uma gestão da escola não
pode ser realizada sem uma direção, muito embora as decisões possam ser
decididas coletivamente. Na verdade, é imprescindível a presença de gestores
responsáveis pela condução do processo administrativo e de tomada de
decisões.
O processo de gestão contempla a administração de recursos, a união
de esforços, o reconhecimento da importância dos diferentes grupos e
fenômenos que interferem na missão institucional de uma organização. No
entender de Cruz, o processo de gestão implica a tomada de decisões, sendo
orientado por determinados objetivos:
Entende-se processo como atividade ou ação, administração
ou gestão é o processo ou atividade dinâmica em tomar decisões
sobre objetivos e recursos. O processo de administração ou gestão é
inerente a qualquer situação em que haja pessoas utilizando recursos
para atingir algum tipo de objetivo. Em última instância, administração
ou gestão é o processo que procura garantir a qualidade das
decisões sobre objetivos (2005, p.24).

Compreende-se que a gestão é realizada como processo e atividade
que visa impulsionar uma organização a alcançar os seus objetivos, assim
como a cumprir a missão para a qual foi criada, da melhor forma possível. Na
visão de Chanlat gestão é:
[...] o conjunto de práticas administrativas colocadas em
execução pela direção de uma empresa para atingir os objetivos que
ela se tenha fixado. É assim que o método de gestão compreende o
estabelecimento das condições de trabalho, a organização do
trabalho, a natureza das relações hierárquicas, o tipo de estruturas
organizacionais, os sistemas de avaliação e controle dos resultados,
as políticas em matéria de gestão de pessoal, e os objetivos, os
valores e a filosofia da gestão que o inspiram (1995, p.119).

A amplitude do conceito de gestão implica reconhecer que essa é
influenciada ao mesmo tempo por fatores internos, tais como: estratégias,
recursos, tipo de pessoal, tecnologia utilizada, culturas, história, tradição,
comportamentos, personalidades dos gestores, entre outros, assim como por
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fatores externos abrangendo elementos dos contextos econômicos, culturais,
políticos e sociais.
Chanlat (1995) define quatro tipos de gestão: gestão tayloriana e
neotayloriana, tecnoburocrático, gestão baseada na excelência, e gestão
participativa.
A gestão tayloriana e neotayloriana caracterizam-se pela rigidez no
cumprimento dos horários, reduzido direito de expressão, concebendo a
pessoa como dotada de força física, movida unicamente por interesses
econômicos.
A gestão tecnoburocrática prioriza a dimensão técnica, o controle, a
hierarquia, submetendo as pessoas à disciplina das normas, leis e regras.
A gestão baseada na excelência supervaloriza a ação, a obrigação de
ser forte, a adaptabilidade permanente, mas permite certa autonomia no
trabalho, considera recompensas simbólicas e materiais.
A gestão participativa considera o ser humano como uma pessoa
responsável e autônoma, capaz de contribuir para o bom desempenho da
organização. Essa modalidade tem na participação seu principal fundamento
para gerar sinergias, como evidencia Bravo quando escreve que
É preciso criar a cultura da participação e passar as
informações necessárias a todas as pessoas envolvidas nos
processos de organização. A participação fortalece decisões, mobiliza
forças e gera o compromisso de todos com os resultados. Ou seja:
assume responsabilidades. O principal objetivo é conseguir o ‘efeito
sinergia’, onde o todo é maior que a soma das partes (2003, p.39).

Em vista da complexidade do processo de gestão, Dourado (2001)
considera que o gestor necessita dispor de algumas competências básicas,
como

identificar

espaços

e

estratégias

de

mobilização,

desenvolver

capacidades pessoais, saber estabelecer parcerias, trabalhar em equipe.
Portanto, no limiar das novas práticas e percepções das organizações
inseridas em sociedades ditas democráticas, observa-se o emergir de um
cenário diferente, no qual há significativo trabalho coletivo, esforço e muita
participação, originando um processo de gestão mais humanizado, levando em
conta necessidades como auto-estima, autoreconhecimento, valorização
pessoal, segurança, sociabilidade. Bravo afirma que esse estilo de gestão “[...]
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impõe-se pouco a pouco, com a utilização racional dos recursos humanos,
materiais, financeiros, trabalho em equipe, enfim, a procura de utilização e
otimização dos recursos disponíveis com uma nova gestão de pessoas” (2003,
p.13).
2.3.2.QUALIDADE

DO

ENSINO-APRENDIZAGEM

E

GESTÃO

DEMOCRÁTICA
Compreende-se que qualidade é “propriedade, atributo ou condição das
coisas ou das pessoas capazes de distinguir das outras e de determinar a
natureza.

Numa

escala

de

valores,

qualidade

que

permite

avaliar,

consequentemente, aprovar, aceitar ou recusar, qualquer coisa...” (Ferreira,
1999, p.25). Assim, qualidade é um conjunto de atributos ou propriedades das
coisas sobre os quais são estabelecidas escalas de valores.
Menzomo (1993) afirma que a qualidade é uma propriedade, ou um
conjunto de propriedades, de um produto, ou serviço, que o torna adequado à
missão específica da organização, concebida para atender de forma efetiva e
econômica as necessidades e legítimas expectativas de seus clientes, internos
e externos, e colaboradores.
A maior fonte dos problemas de qualidade está nos processos, os quais
nem sempre são planejados, desenhados e avaliados. Muitas vezes eles
apresentam falhas e são mal estruturados. Por isso, a responsabilidade maior
está nos administradores, tal como explica Menzomo quando refere
que a responsabilidade pela melhoria da qualidade é dos
administradores, porque são eles que criam ou determinam os
processos. Os trabalhadores apenas os executam, porque não têm
autoridade para modificá-los. Cabe, pois, aos líderes convidar os
trabalhadores a participarem da melhoria dos processos, dando-lhes
o que eles mais precisam: autoridade e orgulho de poderem opinar e
de escolher o melhor caminho (1993, p.47).

Um dos caminhos indicados para a superação das falhas na
aplicabilidade dos processos requer dos administradores, ou melhor dizendo,
dos gestores, uma visão mais ampla sobre que mecanismos adotar na Gestão
de Pessoas, pois como explica Bravo (2003), o conceito tradicional de Gestão
de Qualidade, que interpreta a qualidade associada a manifestações físicas
mensuráveis no produto ou identificáveis sensorialmente, está sendo
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suplantada por uma concepção fundamentada na visão sistêmica, que visa
abranger todas as dimensões que interferem na produção dos bens ou na
realização dos serviços.
A qualidade é uma propriedade que assume diferentes concepções,
segundo a natureza do processo ou fenômeno. Por exemplo, não se pode
afirmar que a qualidade no processo de ensino-aprendizagem é o mesmo que
no campo empresarial, pois possui dimensões mais amplas. Na verdade
O conceito de qualidade no ensino-aprendizagem ainda é mal
interpretado, e isso continua a acontecer na interpretação e aplicação
da LDB. Geralmente é confundido como sinônimo de mais recursos
ou notas elevadas, mas na verdade envolve dimensões bem mais
amplas, abrangendo a eficácia dos métodos empregados para a
aprendizagem, a relevância dos conteúdos para a vida do educando,
a disponibilidade de materiais e equipamentos atualizados, a
possibilidade de permitir aos estudantes acompanhar as mudanças
atuais, entre outros elementos (Neto, 2004, p.16).

Segundo o mesmo autor, o Estado brasileiro pouco tem feito para
promover

uma

educação

de

qualidade,

prevalecendo

a

concepção

mercantilista da educação, ou seja, dando-se prioridade para a formação de
habilidades. Há situações em que nem essas são promovidas, uma vez que a
escola pública está cada vez mais sucateada, sendo incapaz de permitir ao
menos o mínimo dos conhecimentos necessários à inserção do educando no
mercado de trabalho.
Gentili (1995) compreende qualidade na educação , como o conjunto de
condições que permitam a aprendizagem e o esclarecimento político propiciado
pelo estabelecimento de estruturas mais flexíveis, destituídas de rigidez formal,
considerando-se que a eficácia e eficiência na administração da escola estão
em sintonia com o grau de contribuição das estruturas não formais2 ao
processo do planejamento formal.
O autor anteriormente explica, que a proposta de qualidade na educação
que se tem propagado na maioria dos países latino-americanos, inclusive o
Brasil, até os dias atuais, vem se efetivando numa retórica conservadora,
atribuindo à administração da escola um conteúdo produtivo-empresarial e
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2

Entende-se por estruturas não-formais as ações e práticas dos segmentos que fazem parte
do contexto escolar, bem como as interferências provenientes do meio em que a escola está
inserida como instituição.
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mercantilista que dificulta fazer dela uma instituição democrática capaz de
responder às demandas sociais.
Afirma ainda que, tradicionalmente, o sentido de qualidade no ensinoaprendizagem tem sido interpretado numa perspectiva econômica, uma vez
que no Brasil vem predominando uma visão empresarial do setor educacional,
comparando-se a educação a um bem qualquer. Todavia, essa possui algo
mais, constitui um patrimônio humano que está ligado à vida, à história, às
competências, às habilidades, e possui uma dimensão política não encontrada
nos bens materiais.
No início da década de 80, quando se começou a luta pela
redemocratização de algumas sociedades, inclusive no Brasil, surgiram teorias
administrativas críticas que estabeleceram como critério-chave na orientação
dos atos e fatos administrativos a “relevância humana”. Fica em evidência a
articulação entre a administração de uma organização e a qualidade de vida
dos segmentos que dela fazem parte, conforme explicita Hora:
O critério da relevância humana tem um desempenho
filosófico e antropológico que implica a articulação definida,
significativa e lógica entre duas realidades: de um lado a
administração e de outro a qualidade de vida humana dos
participantes, qualidade essa que está definida de acordo com as
próprias opções existenciais. [...] a relevância humana é um critério
eticamente filosófico e antropológico, cuja medida se dá em termos
do significado, do valor, da importância e da pertinência dos atos e
fatos administrativos para a vida dos participantes (2002, p.40).

Compreende-se que esse critério tem por princípio a idéia de que a
relevância dos processos administrativos está na possibilidade desses em
garantir a participação dos segmentos da escola e viabilizar uma gestão
solidária, democrática, capaz de atender às necessidades de tais grupos,
promovendo a qualidade educacional.
Todavia, um dos empecilhos para a promoção da qualidade da
educação é o fato de ela não ter sido defendida tradicionalmente no Brasil. O
setor educacional desde a época do Império foi desprezado. Nossas escolas
até os dias atuais caminham na base do improviso, os recursos são limitados,
em contraste com outros setores, a exemplo dos órgãos jurídicos, que recebem
atenção especial, com estruturas modernas, profissionais melhor remunerados,
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prédios confortáveis. Essa situação requer um grande esforço dos gestores
para gerenciar recursos e conquistar êxitos.
Ao discorrer acerca do assunto, Arroyo (1995) afirma que a qualidade e
democratização da educação passaram a ser sinônimo de domínio de
conteúdos mínimos e utilitários, dando-se prioridade à formação de habilidades
profissionais capazes de atender ao mercado.
Partindo desse quadro, pode-se afirmar que a Lei de Diretrizes e BasesLDB 9394/96 e a Ementa Constitucional nº 14, estão ao serviço da reforma do
Estado e possuem o objetivo de adequar o ensino brasileiro às transformações
no mundo do trabalho, provocadas pela globalização econômica, as novas
tecnologias e técnicas de gerenciamento da produção.
A Constituição definiu no seu inciso VI do art. 206, como um dos
princípios em cuja base deve ser estruturar o ensino, “a gestão democrática do
ensino público, na forma da lei”. Já a LDB estabelece a gestão democrática da
escola, art. 13, inciso I e a participação da comunidade escolar e local em
conselhos escolares (art. 14, inciso II), acenando para uma progressiva
conquista de autonomia pedagógica e administrativa das unidades escolares
(art. 15).
Segundo Neto (2004), no tocante aos recursos financeiros, o art. 69º
estabelece o que define a Constituição: União 18%; Estados, Distrito Federal e
Municípios 25%, considerando o prazo de 10 dias para o repasse das verbas
após o recebimento em cada esfera de poder. Nesse ponto, é necessário
lembrar a Ementa Constitucional nº 14 que foi quem alterou as formas de
financiamento.
Os artigos 74º e 77º, da Constituição Federal, possuem certa sutileza em
prever a transferência de verbas com base no cálculo do custo mínimo por
aluno e o número de alunos matriculados, para assegurar a qualidade do
ensino. Mas, a meta do governo de custo aluno/ano é questionável, pois os
valores estabelecidos não garantem a melhor qualidade de ensino. Além disso,
a qualidade na educação não se resume a recursos financeiros.
Parece-nos que o Estado brasileiro pouco tem feito para promover uma
educação pautada na democratização e na qualidade, prevalecendo a
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concepção mercantilista da educação, ou seja, dando-se prioridade para a
formação de habilidades. Há situações em que nem essas são promovidas,
uma vez que a escola pública está cada vez mais sucateada, sendo incapaz de
permitir ao menos o mínimo dos conhecimentos necessários à inserção do
educando no mercado de trabalho.
Os

problemas

de

qualidade

atingem

diretamente

o

ensino-

aprendizagem, que passa a se orientar por metodologias tradicionais, por meio
das quais os professores não dispõem de condições materiais, financeiras e
intelectuais que lhe permitam realizar uma aula mais dinâmica e participativa.
A consequência é a falta de estímulo e interesse dos alunos, que não
encontram na sala de aula e na pessoa do professor um facilitador da
aprendizagem. Essa situação dificulta que os assuntos sejam considerados
pelos próprios alunos como algo significativo para suas vidas. O resultado é
uma aprendizagem “mecânica”, ou o que Powell (1999) denomina de "pseudo
conhecimento".
Por outro lado, a qualidade do ensino aprendizagem é prejudicada
porque dificilmente a lógica do professor e do aluno são as mesmas, isto é, não
há uma articulação que envolva a integração de significados e conceitos. Uma
das razões é a falta de embasamento dos próprios alunos, e a dificuldade de o
professor resgatar conceitos e questões que advêm de séries anteriores ou que
nunca foram abordadas.
Outro agravante é o fato de os professores ainda não trabalharem, na
maioria das situações de ensino-aprendizagem, os conteúdos vinculando-os ao
cotidiano dos alunos. Essa vinculação parece ser indispensável para permitir a
compreensão da união entre realidade e ação, pois como explica D’ Ambrosio
"É no processo de unir a realidade à ação que se insere o indivíduo,
claramente distinguindo das demais espécies animais pelo fato de sua ação ser
sempre o resultado de uma relação dialética teórico-prática" (1986, p. 38).
A ação é um mecanismo específico do ser humano que possibilita
modificar a realidade no seu sentido mais amplo, envolvendo os aspectos
social, material, psíquico. Todavia, o emprego de metodologias tradicionais
ainda impede que isso aconteça de uma maneira mais ampla.
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D'Ambrosio (1986) analisa a questão enfatizando a necessidade do
professor se aperfeiçoar constantemente e adquirir rigor científico em sua
profissão com a finalidade de atuar de maneira competente, atendendo às
principais necessidades dos alunos, contribuindo para a qualidade do processo
de ensino-aprendizagem e avaliação. Infelizmente, a maioria dos professores
não dispõe de tempo e recursos para se aperfeiçoar, geralmente trabalham em
várias escolas, tanto do setor público quanto privado para poderem ter uma
renda satisfatória.
Entretanto, esse aprimoramento é fundamental, pois, na maioria dos
casos, os alunos ingressam no ano letivo desgastados pelo fato de estarem
repetindo a disciplina da série anterior. Quanto mais qualificado for o professor,
maiores serão as perspectivas de sensibilidade e competência para incentivar
e facilitar o ensino-aprendizagem, pondo em prática formas mais adequadas de
avaliação.
Entre as atitudes que merecem destaque para a promoção da qualidade
no ensino-aprendizagem, inclui-se a disposição do professor em conversar com
seus alunos, na tentativa de compreender as perspectivas que eles possuem
em relação à disciplina e quais os métodos e conteúdos mais indicados para a
situação dessa demanda, como afirma D'Ambrosio,
Em termos bem simples, o professor deve ouvir mais, o aluno
tem muito a dizer sobre suas expectativas, que no fundo refletem as
expectativas de toda uma geração e traduzem as expectativas de
seus pais. Embora haja dificuldade do aluno em se expressar com
relação a essas expectativas, cabe ao professor reconhecer ao os
grandes motivadores da presença do aluno na escola. Escolher
conteúdos que satisfaçam essas expectativas e naturalmente utilizar
métodos mais convenientes para conduzir a prática com relação a
esses objetivos e os conteúdos adequados é o grande desafio do
professor (1986, p.46).

As considerações anteriores deixam evidente a necessidade de se
estabelecer uma relação professor-aluno baseada no diálogo. É conversando
que o professor pode entender melhor as necessidades dos alunos, detectar o
que dificulta sua aprendizagem, que meios são mais adequados ao ensino e
como avaliar o desempenho. Mas, nem sempre o diálogo acontece,
principalmente porque nas escolas públicas o tempo de aula é reduzido, há
salas que são superlotadas e o barulho nos corredores é demasiado. Todas
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essas circunstâncias impedem o diálogo e a reflexão crítica, mesmo porque
são poucos os alunos que demonstram interesse pela aprendizagem.
Todo ser humano possui valores, eles fazem parte da dimensão política
e social, por isso, na relação professor-aluno é fundamental que eles sejam
trabalhados, não no sentido de se imitar o educador, mas na perspectiva de
demonstrar que os assuntos estudados possuem utilidade para todos, e sua
aprendizagem representa um meio de participar da sociedade, intervir nela e
crescer pessoalmente.
Um ensino-aprendizagem de qualidade também está em função dos
métodos utilizados em sala de aula, dos exercícios, das práticas empregadas,
pois
[...] quer se pretenda conscientemente quer não, os métodos
utilizados na sala de aula, os exercícios, as práticas etc. podem
influenciar notavelmente não só no aprendizado dos conteúdos ou
habilidades dos alunos, mas também em suas atitudes com relação à
matéria, ao estudo e ao trabalho, assim como a respeito de si mesmo
(Morales 2000, p.25).

Infelizmente, nem sempre o professor consegue realizar uma aula
agradável e dinamizar seus métodos, pois falta-lhe recursos didáticos,
financeiros e qualificação adequada em decorrência da inexistência de uma
política educacional de qualidade.
Quanto à avaliação, ainda se caracteriza como tradicional normalmente
baseada em provas ou trabalhos sem que depois haja um comentário e debate
para esclarecer as dúvidas, afetando a qualidade do ensino-aprendizagem. O
sistema de ensino brasileiro se preocupa prioritariamente com resultados
gerais. Aparentemente, o que importa são as notas, vistas como verdadeiras
"relíquias sacralizadas", tanto pelos professores quanto pelos alunos. Com
efeito, como afirma Luckesi
[...] as notas se tornam a divindade adorada tanto pelos
professores como pelos alunos. O professor adora-as quando são
baixas, por mostrar sua 'lisura' ('não aprovo de graça; sou durão'); por
mostrar o seu 'poder' (não aprovo qualquer aluno e de qualquer jeito').
O aluno, por outro lado, está à procura do 'santo graal' - a nota (2008,
p.24).
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Raramente os professores e os técnicos, ao formularem as propostas de
avaliação, levam em conta que os alunos possuem modos diferenciados de
aprender, que o processo avaliativo abrange reflexão e interação com a
realidade. Segundo a visão de Hoffmann
A avaliação é a reflexão transformadora em ação. Ação, essa,
que nos impulsiona a novas reflexões. Reflexão permanente do
educador sobre sua realidade, e acompanhamento, passo a passo,
do educando, na sua trajetória de construção do conhecimento. Um
processo interativo, através do qual educando e educadores
aprendem sobre si e sobre a realidade (2001, p.17).

Por isso, a avaliação de caráter autoritário não deve ser valorizada uma
vez que "O Professor que faz dos resultados da avaliação uma ameaça, uma
punição ou um castigo banaliza a avaliação e em especial, prejudica a relação
com seus alunos, que deve ser pautada pela serenidade, e não pela ansiedade
ou pelo medo" (GROSBAUM, 2001, p.93).
Na concepção de Freire (1999), o professor, além de criar possibilidades
para o ensino, possui entre suas tarefas básicas desafiar o educando,
ajudando-o a buscar o conhecimento. Esse desafio não significa impor
barreiras difíceis de serem atingidas, mas uma estratégia pedagógica para
incentivar

o

educando

a

encontrar

caminhos

próprios

mediante

o

questionamento da realidade. Tal ação ajuda a melhorar a qualidade do
ensino-aprendizagem.
Do ponto de vista da avaliação, o educador não pode considerar apenas
o papel do educando, mas também avaliar-se a si próprio, perguntar-se como
está

desenvolvendo

seu

trabalho,

quais

suas

falhas,

dentre

outros

questionamentos. Inadequadamente, o processo tem sido feito com base em
critérios definidos pelo professor, esperando do educando resultados e
comportamentos padronizados. Assim, a prática avaliativa não se destina a
refletir sobre as possibilidades de ação do educando, prejudicando a qualidade
do ensino-aprendizagem. Com efeito, esse tipo de avaliação, segundo
Hoffmann (2001), é denominado de classificatória.
Outro aspecto que é preciso considerar para não se por em prática uma
avaliação autoritária,
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curiosidade do aluno. Além dessa fazer parte da experiência vital do ser
humano, constitui um passo inicial para o conhecer. Segundo Freire (1999), ela
é indispensável para o desenvolvimento da criatividade, impulsiona o ser
humano a indagar sobre a realidade, a desvelar o desconhecido, a procurar
esclarecimentos. De resto, no ensino-aprendizagem ajuda o educando a não
ficar limitado à mera memorização ou ao mecanicismo. Portanto, a avaliação
precisa ser constantemente revista, aperfeiçoada para garantir qualidade ao
ensino-aprendizagem.
A revisão da prática é uma condição necessária para que o educador
perceba seus erros e melhore sua atuação, ajudando o aluno a superar a
curiosidade ingênua e atingir a curiosidade epistemológica, caracterizada pela
reflexão crítica.
Para Freire (1999), o educando é um ser inacabado, que está em
constante construção, desconstrução e reconstrução, e seu futuro são feito
através de possibilidades. Por essas razões, a avaliação se constitui num
instrumento capaz de promover uma ação mediadora e aberta aos interesses e
necessidades dele.
Assim, o sentido de qualidade no ensino-aprendizagem abrange uma
totalidade de aspectos, envolve uma concepção de homem e sociedade,
resultando dessa os métodos, a seleção dos conteúdos, os tipos de aulas
realizadas, o nível de recursos destinados, a configuração das relações intra e
extra-escolar, entre outras questões afetadas pelo tipo de gestão realizada na
escola.
Diante dessa situação, a gestão democrática nas escolas vem sendo
vista, desde a década de 90, segundo Ferreira (1998, p.113), como valor
universal para a construção de uma sociedade mais humana, onde todos
“possam desenvolver-se como seres humanos fortes intelectualmente,
ajustados emocionalmente, capazes tecnicamente e ricos de caráter”.
Segundo Palazzo, Pimentel e Oliveira (2007) para que haja gestão
democrática na escola pública e associar qualidade ao ensino-aprendizagem é
necessário implementar vários mecanismos, tais como a participação, a
escolha dos diretores, a descentralização, a autonomia, a constituição e o
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funcionamento dos Conselhos Escolares, a construção coletiva do Projeto
Político Pedagógico, a avaliação institucional. Todos estes instrumentos de
gestão democrática são interdependentes e devem estar interligados para que
a gestão democrática aconteça de fato, e o poder de decisão seja
compartilhado.
Dessa forma, verificar relações entre o clima organizacional e a gestão
democrática na escola pública leva em conta que fatores, valores e atitudes
afetam o comportamento e a interação das pessoas e o relacionamento com a
organização.
A gestão democrática poderá constituir um caminho real de melhoria da
qualidade de ensino se ela for concebida, em profundidade, como mecanismo
capaz de alterar a prática pedagógica. Ela deve ser um instrumento de
transformação da prática escolar, não a sua reiteração. Esse é o seu maior
desafio, pois envolverá, necessariamente, a abertura da escola à comunidade
em seu entorno, acompanhada de novos projetos pedagógicos.
Portanto, a escola na perspectiva da gestão democrática e empenhada
na conquista do ensino e da aprendizagem de qualidade, segundo os autores
supracitados, é caracterizada como espaço sociocultural. Uma organização
onde todos possam ser concebidos como sujeitos sociais e históricos, sem
discriminação e capazes de exercer o direito a participar das decisões e
cumprir deveres e responsabilidades.
Em relação à participação como um dos princípios da gestão
democrática na escola, Vergara assevera que a escola, enquanto instituição
social com a função de transmitir conhecimentos necessita orientar suas ações
com base no conceito de democracia, entendido como:
[...] algo mais amplo e profundo do que um regime político, do
que um método de conduzir o governo, de fazer leis e de administrar
através do sufrágio universal e eleição de representantes.
Democracia depende de que se pratique o princípio segundo o qual
nenhum ser humano ou grupo humano é suficientemente sábio para
regulamentar a vida de outros sem o consentimento dos mesmos.
Logo, só há democracia quando os que são afetados pelas
instituições sociais compartilham da produção da mesma e de sua
administração (2005, p.45).

Uma característica importante da gestão é a participação. A participação
significa fazer parte nas tomadas de decisão pelas pessoas usuárias de um
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serviço. É também acompanhar, durante e no final, as atividades geradas por
meio daquelas decisões coletivas tomadas durante o processo participativo.
Para o entendimento da participação deve ser considerada a sua dependência
do contexto e das diversas perspectivas dos observadores que querem fazer
parte.
Portanto, participação está estreitamente vinculada ao conjunto de
objetivos e atitudes pessoais que favorecem, ou não, as ações participativas,
assim como os procedimentos concretos que fazem valer o que está
institucionalizado nas regras, por meio de relações humanas também
concretas. Assim, participar também é relacionar-se. Relacionar-se é aprender
a estar, decidir, fazer e verificar com o outro sobre o que e como está sendo
feito para que a ação prevista seja realizada a favor de quem e quais
finalidades e propósitos. O diálogo é insumo e meio dessas interações e
relações para que o participante exista e que a própria participação se amplie.
Referindo-se ao assunto, Arroyo assinala que:
O processo participativo corresponde não só a uma
concepção sobre construção coletiva do conhecimento, mas também
a uma estratégia política de partilha do poder. Num processo
participativo não só se constrói o conhecimento como também são
tomadas decisões em conjunto e assumidas as tarefas em conjunto
(1979, p.54).

O principal meio de assegurar a gestão democrática é através da
participação que possibilita o envolvimento de todos os integrantes da escola
no processo de tomadas de decisões e no funcionamento da organização
escolar. Com a participação podemos conhecer melhor os objetivos as metas
da escola, a sua estrutura organizacional a sua dinâmica, as suas relações
com a comunidade que proporciona um clima de trabalho favorável à maior
aproximação entre professores, alunos e pais.
Na escola, a participação, tal como acontece com as empresas, também
pretende atingir bons resultados, mas não há nela um sentido mais forte de
prática da democracia, de experimentação de formas não autoritárias de
exercícios do poder, dando oportunidades ao grupo de profissionais para
intervir nas decisões da organização, definindo coletivamente o rumo dos
trabalhos. Como escreve Libâneo, “O conceito de participação fundamenta-se
no princípio da autonomia, que significa a capacidade das pessoas e dos
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grupos para a livre determinação de si próprios, isto é, para a condução da
própria vida” (1999, p.329). A participação nada mais é do que a intervenção
dos profissionais da educação e dos usuários (alunos e pais) na gestão da
escola.
Há dois sentidos de participação articulados entre si: participação
abrange os próprios objetivos da escola e da educação. Nesta perspectiva, a
escola é um lugar de aprendizado de conhecimentos, de desenvolvimentos de
capacidades intelectuais, sociais, afetivas, éticas e estéticas e também de
formação de competências para a participação da vida social, econômica e
cultural. Essa compreensão mais restrita de participação identifica a escola
como espaço de aprendizagem, isto é, como espaço de construção
democrático de aprendizagem.
No segundo sentido, por meio de canais de participação da comunidade,
a escola conquista o status de comunidade educativa que interage com a
sociedade civil, deixando de ser uma redoma, um lugar fechado e separado da
realidade. Se a participação for vivenciada nos órgãos deliberativos da escola,
a probabilidade de os pais, os professores e alunos se sentirem responsáveis
pelas decisões que os afeta em um âmbito mais amplo da sociedade é maior.
Quando há participação da comunidade, isso possibilita aos participantes
conhecerem e avaliarem os serviços oferecidos bem como a intervenção
organizada na vida escolar. De acordo com Gadotti e Romão
A participação influi na democratização da gestão e na
melhoria da qualidade de ensino: todos os segmentos da comunidade
podem compreender melhor o funcionamento da escola, conhecer
com mais profundidade os que nelas estudam e trabalham,
intensificar seu envolvimento com ela e, assim, acompanhar melhor
ali a educação oferecida (1997, p.16).

Para Romão ”existe uma oposição entre o agir estratégico e o
participativo” (1997, p 22). A ação estratégica é sempre pautada por interesses
específicos, revelados ou não. O foco está em atingir metas determinadas, a
priori, por uma pessoa, um pequeno grupo como superiores hierárquicos,
procurando o máximo de previsibilidade para manter a situação sob domínio
total. Quando os interesses são diversos, mas possuem interconexões comuns,
o consenso se forma no processo, onde as metas para além de negociadas
são perseguidas pelo conjunto dos participantes.
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A escola precisa de uma gestão para se beneficiar dos resultados do
processo de tomada de decisão estratégica amparado na participação, na
medida em que a gestão escolar tem necessidade de trabalhar com previsões
e organizar a atuação conjunta dos distintos atores sociais envolvidos.
Ao se estabelecer a gestão estratégica participativa é importante lembrar
que a escola precisará gerenciar o seguinte dilema: de um lado, deverá usar
toda a racionalidade na organização de suas tarefas; e, de outro lado, deverá
fazer todo um esforço para que essa organização conte com a participação de
todos. Terá o desafio de administrar a tensão originada do compromisso entre
flexibilidade/

imprevisibilidade

próprias

do

processo

participativo

e

razão/domínio da situação próprios do planejamento estratégico.
A previsão dos resultados será baseada na participação. Sempre que
houver necessidade de mudanças, essas deverão ser propostas e assumidas
pelo coletivo, na perspectiva de uma autonomia de planejamento, pois, como
explica Pinto, o ser humano é "intrinsecamente um ser de relação" (1998, p.
17). O conceito de autonomia é, portanto, relacional. É possível ter autonomia
em relação a alguém ou a alguma coisa. Em outras palavras, a ação autônoma
acontece sempre num contexto de interdependência e num sistema de
relações.
Para Barroso “A autonomia é, por isso, uma maneira de gerir, orientar as
diversas dependências em que os indivíduos e os grupos se encontram no seu
meio biológico ou social, de acordo com as suas próprias leis” (1996, p.143).
De acordo com Freire “a educação representa um espaço de
fundamental importância como ponto de partida para o alcance da autonomia
dos homens e mulheres” (2001, p.175). A educação é um instrumento de
construção e socialização de conhecimentos para despertar o senso de
responsabilidade e motivar a liberdade dos educandos, chegando à
conscientização.

A

liberdade

/

autonomia

está

vinculada

a

essa

conscientização, pois é "vocação do ser humano" que tem a necessidade,
enquanto "inacabado" e "inconcluso", de buscar a superação de toda a forma
de preconceito e discriminação, para viver a "unidade na diversidade".
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A autonomia da Escola, segundo Barroso (2004), é também relativa e
desenvolve-se num amplo contexto de dependências, das quais se destacam
as seguintes:
•

A tutela do Poder Público Federal, Estadual e Municipal;

•

As atribuições e competências dos vários órgãos;

•

Os direitos dos cidadãos;

•

Os saberes, competências e direitos dos usuários da Escola.

Segundo Barroso (2004), a autonomia nas escolas tem se manifestado
como uma ficção, pois não ultrapassa o discurso político, porém, constitui uma
ficção necessária porque é impossível pensar o funcionamento democrático da
organização escolar e a sua adaptação à especificidade da clientela, sem
reconhecer aos atores e órgãos governamentais a capacidade de definirem
normas, regras e tomar decisões próprias, em distintos domínios políticos,
administrativos, financeiros e pedagógicos.
A autonomia como ficção no âmbito da estratégia política significa uma
“mistificação” legal, com o fim de legitimar o controle governamental e sua
gestão, ou seja, não há uma total liberdade da escola em escolher seu rumo.
No Brasil, isso é claramente percebível como o ensino e as avaliações são
pedagógica e legalmente definidos, a exemplo da Prova Brasil, construída de
forma centralizada, sem a participação efetiva de professores das distintas
regiões, as quais apresentam particularidades.
Barroso (2004), ao citar exemplos da legislação portuguesa explica que,
a autonomia reconhecida às escolas é limitada, as medidas legais não são
implementadas na prática pelos governos. As políticas se configuram por uma
função simbólica que acabam legitimando novas modalidades de controle, ao
invés de uma função instrumental para a resolução efetiva de problemas.
Ao explicar o exemplo de Portugal, acerca da dissonância entre os
discursos, normas e realidade, Barroso (2004) afirma ter ocorrido o
agravamento do caráter hibrido do sistema de ensino, hibridismo cujos
processos resultantes foram os seguintes:
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a) Estratégia política caracterizada pela combinação entre discurso
inovador, inspirado nas propostas de modernização da gestão
pública e de territorialização das políticas educativas, com uma
prática conservadora burocrática e centralizadora;
b) Coexistência de um modelo de coordenação e controle baseado na
obrigação dos meios para outro, fundamentado na obrigação dos
resultados;
c) Emergência ou desenvolvimento de estruturas intermédias de
coordenação que, ao invés de apoiarem e reforçarem a autonomia
nas escolas, passam a exercer um estreito controle da sua execução;
d) Erosão dos dispositivos de regulamentação institucional devido à
ação dos atores nas organizações, resultando na substituição de
uma racionalização a priori por uma racionalização a posteriori.
Portanto, compreende-se que para se construir a autonomia da escola, é
preciso entender as condições concretas de cada instituição escolar que
possibilitam a capacidade de decisão e execução das tarefas, de forma
abrangente, articulada ao Projeto Político Pedagógico (PPP) e comprometida
com a missão escolar. A autonomia é composta de três dimensões: ética,
social e política, as quais estão em consonância com o objetivo de possibilitar a
construção de um bem comum para a comunidade local, ou seja, a educação,
garantindo condições de igualdade, equidade e qualidade.
A autonomia não significa, portanto, a ausência de leis, normas, regras;
ou a ideia de que a escola pode fazer o que quiser. Mas significa a
possibilidade de a escola vir a ser o centro de decisões, de desenhar seus
rumos, buscar seus caminhos e criar mecanismos no presente a fim de gerar
um futuro caracterizado pelo respeito aos parâmetros gerais definidos pela
sociedade, mediante a ação eficaz do Poder Público.
Na década de 90, com a Constituição Federal e as regulamentações
definidas pelos Conselhos e Secretarias de Educação, a idéia de autonomia
passou a ser mais discutida, estimulada e aceite. A partir daí, a política pública
passou a dar prioridade à descentralização administrativa em educação, a
valorizar e incentivar a autonomia, visando melhor qualidade educacional e
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maior participação de todos os segmentos das comunidades escolares na
gestão da escola.
Do ponto de vista legal, autonomia da escola significa capacitá-la para o
autogoverno nos setores pedagógico, financeiro e administrativo. Significa
também a transferência de atribuições, competências e recursos de outros
órgãos superiores para órgãos de gestão das próprias escolas. A previsão
dessa prerrogativa está respaldada pelo artigo 15º da Nova Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB), o seguinte:
Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares
públicas de educação básica que as integram, progressivos graus de
autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira,
observadas as normas gerais de direito financeiro público.

Para administrar os recursos disponíveis para as unidades escolares e
viabilizar uma gestão democrática comprometida com a qualidade do ensinoaprendizagem, diante de tantos dilemas pelos quais passa a escola pública na
atualidade, como violência, presença da criminalidade, carência material e de
recursos humanos, necessidade de interação com a comunidade, entre outras,
o gestor escolar necessita de um novo perfil.
2.3.3.O NOVO PERFIL DO GESTOR ESCOLAR
Diante das exigências do mundo moderno, o gestor tem que estar
sempre se aperfeiçoando para se tornar um profissional, político, científico,
pedagógico como toda a equipe escolar. Dirigir uma escola implica conhecer
bem seu estado real, observar e avaliar constantemente o desenvolvimento do
processo de ensino, analisando com objetividade os resultados, fazendo
compartilhar as experiências docentes bem sucedidas, conforme esclarece
Paro:
O gestor escolar tem de se conscientizar de que ele, sozinho,
não pode administrar todos os problemas da escola. O caminho é a
descentralização, isto é, o compartilhamento de responsabilidades
com alunos, pais, professores e funcionários. Isso, na maioria das
vezes, decorre do fato de o gestor centralizar tudo, não compartilhar
as responsabilidades com os diversos atores da comunidade escolar.
Na prática, entretanto, o que se dá é a mera rotinização e
burocratização das atividades no interior da escola, e que nada
contribui para a busca de maior eficiência na realização de seu fim
educativo (2008, p.130).
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Esse princípio implica procedimentos de gestão democrática baseada na
coleta de dados e informações reais e segura, e na análise global dos
problemas, buscando sua essência, suas causas e seus aspectos mais
fundamentais. Analisar os problemas em seus múltiplos aspectos significa
verificar a qualidade das aulas, o cumprimento dos programas, a qualificação e
experiência dos professores, as características socioeconômicas e culturais
dos alunos, a adequação de métodos e procedimentos didáticos.
Para melhor responder a essas exigências, o gestor precisa de ter a
capacidade de trabalhar em equipe; a capacidade de gerenciar num ambiente
cada vez mais complexo; de criar novas significações em um ambiente
instável; de manejar as tecnologias emergentes; de ser um visionário a longo
prazo; saber comunicar (expressar-se e escutar); de improvisar (criatividade);
de ter visão pluralista das situações; de trabalhar com honestidade e
credibilidade e de ter conscientização das oportunidades e limitações.
Considera-se a Gestão Pedagógica o lado mais importante e
significativo da gestão escolar. Cuida de gerir a área educativa propriamente
dita da escola e da educação escolar. Estabelece objetivos, gerais e
específicos, para o ensino. Define as linhas de atuação de acordo com os
objetivos e o perfil da comunidade e dos alunos. Propõe metas a serem
atingidas. Elabora os conteúdos curriculares. Acompanha e avalia o rendimento
das propostas pedagógicas e dos objetivos e o cumprimento das metas. Avalia
o desempenho dos alunos, do corpo docente e da equipe escolar como um
todo.
Suas especificidades estão enunciadas no Regime Escolar e no Projeto
Político-Pedagógico, também denominado Proposta Pedagógica, da escola.
Parte do Plano Escolar ou Plano Político-Pedagógico de Gestão Escolar
também inclui elementos da gestão pedagógica: objetivos gerais e específicos,
metas, plano de curso, plano de aula, avaliação e treinamento da equipe
escolar.
Segundo Hengemuhle
O diretor é o grande articulador da Gestão Pedagógica e o
primeiro responsável pelo seu sucesso, auxiliado, nessa tarefa, pelos
apoios pedagógicos. A prática tem mostrado que o diretor é
fundamental para dinamizar a construção coletiva do projeto, sua
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implantação e o acompanhamento e verificação da realização prática
do teoricamente proposto. Profissionais competentes, líderes que
tenham capacidade para coordenar esforços coletivos (2004, p.191).

Além dessas características, o gestor deve estar em sintonia com as
constantes mudanças que a escola tem sofrido. A sua postura crítica diante
das mudanças devem somar-se às novas formas de facilitar sua introdução no
sistema escolar, o que vem a exigir uma cultura que esteja em constante
processo de auto-organização e caminho de resolução consistente de
problemas encontrados no dia-a-dia.
O desenvolvimento de uma estrutura organizacional adequada depende
do gestor, da sua postura ,que e venha a facilitar adaptações rápidas, e o
desabrochar de uma cultura favorável à mudança que uma escola possa sofrer.
O gestor tem que acreditar em si mesmo, apesar dos obstáculos que
deve enfrentar, mas acima de tudo, precisa confiar na equipe de trabalho,
sendo equilibrado e competente diante dos desafios educacionais.
Por seu turno Roca concebe o gestor como:
[...] um navegante que deve se voltar para as oportunidades,
antes de deixar se levar pelo pressentimento da catástrofe, mas deve
aumentar a capacidade de chegar ao porto. O naufrágio, como
fechamento do horizonte, que se exprime em forma de desânimo,
resignação e impotência, e a própria negação da tarefa educativa
(1999, p. 65 ).

O gestor é aquele profissional que está sempre se atualizando,
procurando em conjunto corresponder às exigências atuais, sendo otimista e
confiante na missão que lhe foi confiada. Precisa percorrer o caminho
“iluminado pela luz do farol”, que é o Projeto Político Pedagógico, e chegar ao
porto com segurança, ele e toda a tripulação.
Em todo o processo educativo, ele, além de procurar ampliar a
percepção, a imaginação, a atenção, a intuição e o discernimento, também,
procura buscar a união, a fraternidade, a paz, a gratidão e a solidariedade e
desenvolve um código de ética, de moral.
O gestor deve estar sempre mostrando a abertura para novas idéias e
respeito também pelas pessoas da comunidade. Ele deve estar aberto para a
avaliação e crítica vinda dos outros, buscando a consistência ao sustentar seu
ponto de vista.
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O gestor é um educador que deve estar sempre preocupado com a ética
e jamais abandona sua postura de sinceridade, lealdade e honestidade. Porém,
não é um ser acabado e necessita aprender com a experiência vivenciada no
cotidiano da administração escolar e com os fatos do contexto social,
econômico, cultural, histórico e político no qual está inserida a organização
escolar.
Diante das situações vivenciadas, é possível o gestor escolar apresentar
estados momentâneos de carência afetiva, amargura e ceticismo. Por isso,
precisa trabalhar consigo mesmo (caminhar dentro de si) e em equipe,
buscando amparo na relação com os seus colaboradores. Essa relação
interpessoal favorece seu crescimento pessoal e profissional.
Para Oliveira & Felipe (2005), face aos desafios da educação neste
terceiro milênio, o gestor precisa ter habilidade e competência para enfrentar as
instabilidades, os obstáculos e desafios. Mas, ele não faz isso sozinho,
necessita da colaboração de todos os envolvidos no processo ensinoaprendizagem. Daí a relevância da participação.
O gestor deve ter autoridade, que é o exercício de um poder delegado a
alguém para dirigir e coordenar as medidas tomadas coletivamente, implicando
determinadas qualidades e conhecimentos de suas funções. Essa autoridade
tem que ser descentralizada, delegando-se tarefas aos demais membros da
equipe escolar. A responsabilidade, também é outra característica e exigência
da autoridade.
Embora precise favorecer a participação, o gestor deve ter iniciativa,
tomar decisões específicas. Para isso, é levado a selecionar alternativas e as
medidas mais adequadas para o bom desempenho da escola e de suas
funções. Ao mesmo tempo, sua ação deve se pautar pela disciplina, o que
implica compatibilizar a conduta individual com as normas, regulamentos,
interesses da vida social e escolar, assumidos coletivamente.
Segundo Gadotti (2001), a iniciativa é a capacidade critica e criadora de
encontrar soluções aos problemas identificados no exercício da direção, o que
implica a capacidade de enfrentar o imprevisto e situações embaraçosas, por
isso cabe ao gestor algumas obrigações. A saber:
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• O gestor tem que tomar decisões explícitas de objetivo sóciopolíticos e pedagógicos da escola, pela equipe escolar;
• Tem que saber articular entre a atividade de direção e a iniciativa
e participação das pessoas da escola e das que se relacionam
com ela;
• O gestor tem que ter sua gestão participativa, mas se espera,
também a gestão da participação;
• Tem que haver participação e competência profissional;
• Saber articular as relações interpessoais na escola e entre a
escola e a comunidade, incluindo especialmente a família;
• Buscar todos os meios e condições que favoreçam a atividade
profissional dos professores, funcionários, visando à boa
qualidade do ensino;
• Conhecer legislação da educação e do ensino, as normas
emitidas pelos órgãos competentes e o regimento escolar,
segurando o seu cumprimento;
• Promover a integração e a articulação entre a escola e a
comunidade próxima com apoio e iniciativa do conselho de
escola, mediante atividades de cunho pedagógico, cientifico,
esportivo e cultural;
• Garantir a aplicação das diretrizes de funcionamento da instituição
e das normas de disciplinares apurando ou fazendo apurar
irregularidades de qualquer natureza de forma transparente e
explicita, mantendo a comunidade escolar sistematicamente
informada das medidas.
• Organizar e coordenar as atividades de planejamento e do projeto
pedagógico

curricular

juntamente

com

a

coordenação

pedagógica, bem como fazer o acompanhamento, avaliação e
controle de sua execução.
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• Supervisionar a avaliação da produtividade da escola em seu
conjunto, incluindo a avaliação do P.P.P., da organização escolar
do currículo e dos professores.
O diretor, no exercício de sua função, atua como gestor e enfrenta vários
problemas de ordem burocrática, como preencher e assinar inúmeros papéis,
manter a documentação em dia, cobrar medidas dos órgãos superiores, entre
outras. Tais dificuldades podem ser amenizadas com gestão participativa
quando essa favorece a indicação de soluções criativas.
Para Oliveira & Felipe (2005), a direção da escola precisa ter uma visão
de conjunto e uma presença forte quanto à atuação pedagógica, administrativa,
financeira,

cultural.

Para

que

implante

uma

proposta

de

mudanças

progressistas voltadas para as melhorias, as medidas tomadas devem ser
definidas num processo coletivo, em que cada ator se veja inserido e membro
partícipe das mudanças e metas a serem alcançadas. Nesse caso, a escola
melhora seu desempenho educacional e administrativo, a auto-estima dos
envolvidos cresce, o clima e a cultura organizacional tendem a sofrer efeitos
positivos propícios ao comprometimento das pessoas com os objetivos e as
metas a serem alcançadas. Além disso, a imagem do gestor na comunidade é
favorecida.
Se todo o diretor estiver disposto e propenso às mudanças, terá que
incentivar a discussão e implementação de novos processos participativos
acompanhando, contribuindo, criando espaços para que os participantes
tenham vez e voz na elaboração, execução e avaliação das decisões. Nesse
contexto, todos podem expressar, de forma livre e crítica, suas posições,
idéias, sentimentos, motivos, sugestões e propostas na formulação dos novos
rumos na administração escolar. Assim, é necessário que o diretor compreenda
a dimensão profissional, política, humana e técnica de sua gestão respaldada
na ação participativa.
A competência profissional do gestor engloba, sobretudo, um legado
histórico de sua atuação nos interesses comunitários e sociais, voltados às
questões

filosóficas que contemplem as intenções educativas. Como

evidenciam Oliveira & Felipe (2005), a escola enquanto instituição educacional
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tem o dever de trabalhar problemas locais, e o gestor, enquanto mediador,
pode interagir tecnicamente sobre questões que digam respeito à educação e
conduzir a organização, contribuindo para a melhoria do bairro e/ou
comunidade onde esteja inserida.
Segundo Oliveira & Felipe (2005), a trajetória da gestão democrática
participativa poderá ser permeada por avanços e recuos. Existirão dificuldades,
obstáculos nesse processo, pois será necessário:
• Romper com a rotina alienado das estruturas existentes, do
mando impessoal e racionalizado da burocracia a que estamos
acostumados;
• Acabar com a dicotomia do administrativo versus pedagógico – a
administração tem que estar a serviço do pedagógico;
• Eliminar gradativamente o autoritarismo centralizado;
• Findar com o paradigma de que uns planejam e outros executam;
• ncentivar/motivar a participação efetiva dos diferentes atores
sociais, na tomada de decisões, transformando todos em agentes
e sujeitos da própria história, investindo em metodologias
adequadas;
• Enfrentar possíveis resistências nas esferas intermediárias e
superiores.
Como assinala Paulo Freire “Ninguém caminha sem aprender a
caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando
o sonho pelo qual se pôs a caminhar” (2001, p.175). Na seara dessa reflexão o
papel do gestor é fundamental na definição de novos rumos da administração
escolar, o qual tem maior êxito quando é um líder. Ao tratar especificamente do
significado de liderança, Tannenbaum, Weschler & Massarick explicam que se
trata da “influência pessoal, exercida em uma situação e dirigida através do
processo de comunicação, no sentido do atingir um objetivo específico ou
objetivos” (1961 apud CRUZ, 2005, p.87).
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Assim como a gestão, a liderança também possui diferentes
modalidades. Na concepção de Cruz (2005) é possível encontrar os seguintes
estilos:
Liderança autocrática – fundamenta-se totalmente na autoridade e nas
decisões. Os subordinados são submetidos ao que o líder determina sem
oportunidade de escolher, opinar, dar sugestões. Nessa perspectiva, verifica-se
o predomínio da dominação de quem lidera, que espera obediência total de
seus subordinados. No que tange à realização de trabalhos, esses são exigidos
com o máximo de volume e esforço, num clima geralmente marcado pela
tensão, frustração e agressividade. O líder conquista o respeito pelo temor, por
conseqüência, os grupos só se preocupam em trabalhar quando ele está
presente.
Liderança liberal – permite a total liberdade para a tomada de decisões.
Essas podem ser definidas individualmente ou de modo grupal, mas a
participação só acontece quando é solicitada. Por ser liberal, o comportamento
do líder se caracteriza como evasivo e sem firmeza, o que dificulta uma
coordenação e um controle eficazes para que os grupos tenham êxito favorável
quantitativa e qualitativamente. Nesse tipo, é comum se verificar fortes sinais
de individualismo, desagregação grupal, insatisfação, agressividade e reduzido
respeito ao líder, o qual passa a ser ignorado como tal, ocorrendo uma ênfase
no grupo, ao contrário da liderança autocrática que enfatiza a pessoa do líder.
Liderança democrática – caracteriza-se pela comunicação, participação,
pelo encorajamento, trabalho em equipe. O líder assume o papel de facilitador
visando orientar o grupo no sentido de ajudar na definição e solução de
problemas, bem como na coordenação das atividades e formulação de
sugestões úteis ao desempenho das tarefas de modo eficiente e eficaz. A
qualidade do trabalho é uma característica marcante nesse tipo de liderança, e
por se basear no diálogo, normalmente é acompanhada de um clima de
satisfação, de integração grupal, de responsabilidade e de comprometimento
das pessoas.
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O diálogo representa uma mudança significativa na maneira pela qual as
pessoas se comunicam umas com as outras, possibilitando que as mesmas
obtenham mais de seus potenciais, conforme explicação de Ellionor & Gerard:
O diálogo é um processo que pode nos ajudar a obter mais
de nosso potencial humano ao aprendermos como trazer à tona as
qualidades de cooperação e equilibrá-las com nosso impulso natural
de competir. Em certo sentido, o diálogo é uma nova maneira de ‘ser’
em um relacionamento, que nos ajuda a ‘ser’ mais, qualquer que seja
a situação que nos confronte. Ele nos dá outra abordagem para o
trabalho em conjunto, a administração de conflitos, a tomada de
decisões e a solução de problemas. Também nos ajuda a alinhar
nossas visões de trabalho em conjunto. No geral, o diálogo pode criar
mais flexibilidade e escopo em nossas organizações de hoje (1998
p.65).

A liderança centrada nas tarefas – preocupa-se estritamente com a
execução de tarefas e com seus resultados imediatos. Geralmente concentra
as pessoas em cargos isolados e individualizados, caracterizados por um
considerável grau de especialização, adotando-se procedimentos rotineiros e
padronizados,

seguindo

regras

e

regulamentos

pré-determinados.

A

exclusividade é dada à realização do trabalho.
Outra modalidade é a Liderança centrada nas pessoas – preocupa-se
com os aspectos humanos dos subordinados, procura manter uma equipe de
trabalho atuante e participação nas decisões. A ênfase maior é à importância
das pessoas, ao invés do trabalho. Nesse tipo, verifica-se a constante
preocupação em compreender e ajudar os subordinados e pessoas para o
cumprimento de metas e objetivos.
Hoje , assume-se um outro posicionamento em relação à importância
das pessoas nas organizações, pois elas passam a ser vistas como
fundamentais no desempenho organizacional e na estratégia de agregar
valores, sejam eles econômicos ou não. Mas, antes da década de 90,
acreditava-se

que

os

objetivos

econômicos

das

organizações

eram

incompatíveis com as finalidades das pessoas, mas essa visão vem sendo
substituída pela concepção de que o alcance de objetivos e metas depende
consideravelmente do esforço conjunto das pessoas, como deixa evidente
Chiavenato
Até pouco tempo atrás, o relacionamento entre pessoas e
organizações era considerado antagônico e conflitante. Acreditava-se
que os objetivos das organizações – como lucro, produtividade,
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eficácia, maximização da aplicação de recursos físicos e financeiros,
redução de custos – eram incompatíveis com os objetivos das
pessoas – como melhores salários e benefícios, conforto no trabalho,
lazer, segurança no trabalho e no emprego, desenvolvimento e
progresso pessoal. A solução empregada era a do tipo ganharperder: se uma parte leva tudo, a outra fica sem nada. Em uma
situação de recursos limitados e escassos, se uma parte ganha mais,
ela o faz à custa da outra. Sem dúvida, era uma solução limitada,
estreita e com pouca visão. Verificou-se que, se a organização quer
alcançar os seus objetivos da melhor maneira possível, ela precisa
saber canalizar os esforços das pessoas para que também estas
atinjam os seus objetivos individuais e que ambas as partes saiam
ganhando. Modernamente, a solução do tipo ganhar-ganhar no jogo
de interesses envolvidos é a preferida. Trata-se de uma solução que
requer negociação, participação e sinergia de esforço (1999, p.56).

O reconhecimento da importância das pessoas no desempenho das
organizações marca uma nova era do capitalismo, pondo em destaque a
necessidade de desenvolver uma gestão de pessoas sensível à mentalidade
que predomina nas organizações, caracterizada como contingencial e
situacional, pois depende de vários aspectos como a cultura, a estrutura
organizacional adotada, as características do contexto ambiental, a tecnologia
utilizada, os processos internos, entre outras variáveis. O ser humano é visto
em todas as suas dimensões e como agente fundamental para o alcance de
metas e objetivos.
Verifica-se que as concepções mais progressistas de gestão e liderança
contemplam a participação, que constitui um elemento relevante na promoção
da qualidade do processo ensino-aprendizagem, compreendida, segundo
Gentili (1995), como o conjunto de condições que permitam aprendizagem e
esclarecimento político, propiciadas pelo estabelecimento de estruturas mais
flexíveis, destituídas de rigidez formal, considerando-se que a eficácia e
eficiência na administração da escola estão em sintonia com o grau de
contribuição das estruturas não-formais3 ao processo do planejamento formal.
2.3.4.GESTÃO DEMOCRÁTICA ESCOLAR E POLÍTICA PÚBLICA
A relação entre Estado e as políticas públicas têm sofrido novos
contornos devido a alterações nos padrões de intervenção estatal, resultando

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3

Entende-se por estruturas não formais as ações e práticas dos segmentos que fazem parte
do contexto escolar, bem como as interferências provenientes do meio em que a escola está
inserida como instituição.
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em novos mecanismos e formas de gestão, redirecionando as políticas
públicas e as educacionais.
As políticas educacionais são expressão dos embates travados no
âmbito do Estado e nos desdobramentos assumidos por ele. Tais embates se
situam nas mudanças tecnológicas e no re-ordenamento das relações sociais
sob a égide da globalização econômica. A escola é uma importante instituição
que contribui para o desenvolvimento, principalmente na escolarização básica.
As políticas educacionais no Brasil estão sofrendo mudanças de ordem
legal -institucional. A aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases representa
um passo decisivo dessas mudanças. A LDB 9394/96 é a expressão das lutas
entre forças sociais, sendo um balizador para as políticas educacionais do país
e políticas de democratização da escola e da gestão escolar.
Segundo

Lima

“A

modernização

significará,

para

o

futuro,

racionalização, eficácia, eficiência, alcance da solução certa, otimização,
relação favorável custo/beneficio, progresso [...]” (2003, p. 119).
Para o autor, a gestão democrática é o processo de aprendizado e luta
política que não se circunscreve aos limites da prática educativa, mas visualiza
a criação da participação e o aprendizado do jogo democrático e do repensar
das estruturas do poder autoritário que permeiam as relações sociais e as
práticas educativas. Ou seja, a escola não pode servir apenas aos interesses
de racionalização do sistema capitalista, como preparar mão-de-obra para o
mercado de trabalho, mas antes de tudo preparar para a vida em sociedade,
para o exercício pleno da cidadania.
A educação enquanto prática social não se detém apenas na
escolarização, mas tem-na como seu locus privilegiado. Essas políticas não
podem ser entendidas a partir da submissão à lógica utilitarista de vinculação
irrestrita às demandas do processo produtivo. O redimensionamento do papel
da escola, sobretudo a pública, enquanto agência de formação, não deve
vincular-se meramente à lógica do mercado de trabalho. Há que se resgatar
seu papel político-institucional, resgatando sua função social.
A educação está inserida no contexto das relações sociais. Essas
considerações trazem implicações para a análise da escola na medida em que
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é resultante de projetos de sociedade em disputa. Inserem-se as lutas em prol
da

democratização

problematização

das

da

educação

relações

e

da

escolares.

escola,
Embora

remetendo-nos
o

à

desenvolvimento

econômico e o desenvolvimento social não impliquem, necessariamente, um
mesmo processo é interessante perceber como são apresentados em estreita
relação.
As concepções político-pedagógicas norteadoras da administração
educacional e da gestão da educação defendem a eficiência, eficácia,
capacidade administrativa, efetividade e participação como fundamentais para
o bom desempenho organizacional. Nessa perspectiva, segundo Lima (2008),
o setor educacional não ficará imune a tais processos. A descentralização
tende a nortear as mudanças propugnadas para a organização e administração
dos sistemas de ensino, seguindo as orientações gerais no quadro de
desenvolvimento atual.	
  
2.4.UM OLHAR SOBRE A CULTURA ORGANIZACIONAL DA ESCOLA
A cultura da organização escolar enquanto processo de construção
dinâmica e interativa, desenvolve-se historicamente por referência a fatores
multidimensionais cujo entendimento passa, em primeiro lugar, pela sua
articulação com as categorias sociológicas , de estrutura e de ação.
E nessa perspectiva, as diferentes regras produzidas em contexto
organizacional não podem ser desvinculadas da própria ação ou atividade
humana, inscrita num determinado espaço-tempo histórico, já que toda e
qualquer atividade se faz por referência a um conjunto de regras sobrepostas e
articuladas, cuja coerência vai se consolidando no tempo.	
  
2.4.1.ELEIÇÃO PARA DIRETOR E CULTURA ORGANIZACIONAL DA
ESCOLA
A

emergência

de

reformas

educativas

que

foram

anunciadas

basicamente como reformas administrativas, ensejara propostas para novos
modelos de gestão do ensino público, calcados em formas mais flexíveis,
participativas e descentralizadas de administração dos recursos e das
responsabilidades. De certo modo, como a administração escolar é um ato
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político, surgiram questionamentos acerca da escolha dos dirigentes
educacionais e foi defendida a eleição direta para dirigentes escolares.
A

escolha

democrática

dos

diretores

de

escola

representa

a

possibilidade da comunidade escolar eleger quem ela considera mais
competente para realizar uma gestão favorável ao alcance dos objetivos
educativos almejados, em especial aqueles comprometidos com os interesses
das camadas menos favorecidas socialmente. Em relação ao assunto, Paro
ressalta o seguinte:	
  
[...] estabelecido o objetivo educativo, é pela atividade
administrativa enquanto prática mediadora que se consegue alcançálo. A prática administrativa toma o fim como um dado, por isso ela
precisa ser complementada, subsidiada, pela atividade política (2006,
p. 78).

Portanto, para se atingir a democratização da escola é necessário refletir
sobre a relação entre sociedade e escola; problematizar as formas de
provimento ao cargo de dirigente e a função do diretor na escola; criar novos
mecanismos de democratização; analisar a importância política e as limitações
do conselho escolar; avaliar o papel da comunidade e a construção de um
projeto político pedagógico da escola; rediscutir a organização do trabalho no
interior da escola para além das barreiras corporativas e funcionais.
É válido ressaltar que a década de 90, no que se refere à concepção de
gestão escolar, configurou o acirramento da lógica gerencial de empresa nas
escolas. A gestão escolar passou a ser tomada pelos paradigmas da gerência
empresarial, principalmente aqueles que se referem à lógica da qualidade total,
da flexibilidade e do trabalho voluntário na escola. Contudo, introduziram-se
mais tarde, mecanismos acessórios para a eleição do diretor escolar. Esses
mecanismos são a prova para os candidatos ao cargo de diretor, ou seja, os
candidatos ao cargo de diretor escolar deveriam ser submetidos a uma prova
de avaliação de “competências” para o exercício do cargo. O segundo
mecanismo introduzido foi a participação dos candidatos em cursos de
capacitação com ênfase em gerência empresarial.
Segundo Lima (2003), o candidato a diretor precisa ter a visão de o
sistema de administração da educação e das escolas é um “sistema
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policêntrico”, o qual se configura como “sujeito” e “objeto” de produção cultural,
pois representa uma construção simbólica e cultural determinada pelo
envolvimento dos atores concretos, ou seja, professores, alunos, técnicos, pais,
pessoal de apoio, comunidade, entre outros.
É importante ressaltar que a relevância dos fatores externos à escola
não se restringe ao modelo cultural politicamente imposto às periferias
escolares. Se o percurso de socialização dos diversos atores escolares é
desenvolvido, em primeira instância nos contextos externos à escola como
organização (família, grupos de amigos, organizações de caráter religioso,
político, desportivo, lazer, recreativo-cultural, etc.), mesmo que num segundo
momento o contexto escolar passe a assumir um grande protagonismo na vida
dos atores (ora enquanto alunos, ora enquanto professores ou mesmo
funcionários), é lícito pensarmos na coexistência de múltiplos valores,
ideologias, crenças, enfim, de diferenciadas e contraditórias visões do mundo
escolar, assimiladas pelos atores e acionadas em contexto escolar.
O estudo de Paro (1996), ao analisar os procedimentos por meio dos
quais se tem realizado a escolha de diretores das escolas públicas, identifica
três modalidades principais. A primeira corresponde à nomeação do diretor
pela autoridade do Estado, prevalecendo unicamente a vontade do agente que
indica o diretor escolar. A segunda ocorre a partir do concurso de provas e
títulos, cuja defesa tem sido sustentada nos argumentos de contraposição à
alternativa clientelista de nomeação por critérios político-partidários. Em
terceiro lugar, a modalidade indicada é o processo por eleição, significa a
manifestação da vontade das pessoas envolvidas na vida da unidade escolar
(educadores, funcionários em geral, alunos, pais e outros membros da
comunidade),

podendo

ser

realizada

mediante

voto

direto

ou

por

representação.
Ao analisar a eleição direta como critério para escolha de diretores, Paro
a considera, fundamentalmente, democrática, sendo que a defesa dessa
modalidade de eleição está “[...] na necessidade do controle democrático do
Estado por parte da população, no sentido do provimento de serviços coletivos
em quantidade e qualidade compatíveis com as obrigações do poder público e
de acordo com os interesses da sociedade” (1996, p.27).
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A gestão democrática da escola implica, então, não somente o acesso
da população aos serviços públicos de qualidade, mas também a participação
na tomada de decisões no sentido da defesa dos seus interesses.
Com efeito, as organizações enquanto locus de reprodução e produção
normativa e cultural reagem ativamente sobre o fluir do “tráfico cultural”, o
redirecionado e recontextualizando-o a partir de um processo similar ao de
“reposição cultural dinâmica” defendido por Alvesson (2002), isto é, o modo
pelo qual os valores, as crenças, os significados permutam entre o centro e a
periferia, entre a macroestrutura e a ação organizacional, num movimento
dinâmico e interativo.

Figura 1 - Quadrantes da cultura organizacional escolar
Fonte: Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v.13, n.49, p. 435-451, out./dez. 2005

Por meio da Figura 1, é possível observar a partir de dois eixos
principais os diversos graus de implicação, articulação e de interdependência
entre as respectivas categorias constituintes do eixo horizontal (fora/dentro) e
do eixo vertical (estrutura/ ação) no processo de construção da cultura
organizacional em contextos escolares.
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Da intersecção entre os dois eixos resulta o recorte de quatro
“quadrantes”, regulados por fatores de incidência e expressão diferenciadas na
construção cultural e simbólica:
No quadrante 1, circunscrito ao binário estrutura/dentro, evidencia a
centralidade da estrutura formal no processo de construção da cultura,
induzindo uma relação de sobre determinação da primeira sobre a segunda; o
quadrante 2, localizado na intersecção entre a ação e o dentro, revela o
protagonismo da agência humana no interior da organização na produção da
sua cultura; o quadrante 3, situado na convergência entre a ação e o fora,
aponta-nos para a influência exercida quer pelas trajetórias de socialização
extra-escolar vivenciadas pelos atores escolares, quer pelo “genótipo cultural”
da comunidade/meio na construção da cultura organizacional da escola; por
fim, o quadrante 4, restrito ao cruzamento dos campos estrutura/fora, sugerenos a prevalência dos padrões estruturais, externamente contextualizados no
nível político e na esfera profissional, no enquadramento das orientações
normativas e culturais da organização escolar.
Por isso, tais políticas devem ter como foco uma reorganização da
sociedade, pautadas pela justa distribuição de bens materiais e culturais e
determinada a construir a cidadania.
Portanto,

deve-se

compreender

que,

apesar

da

existência

de

dificuldades com o processo eletivo, ele é o caminho para a gestão
democrática. “Em suma, o argumento que afirma ser a eleição de diretores
inadequada porque não resolve todos os problemas da democracia na escola
assume que, porque não resolve tudo, deixa também de ter qualquer
importância no encaminhamento de soluções” (Paro, 1996, p.32). A eleição de
diretores não deve ser tomada como a salvação para colocar a administração
escolar no melhor dos mundos, entretanto, é o início para que se constitua a
democracia escolar, ou seja, que se garanta a vontade da maioria dos
envolvidos no processo pedagógico escolar.
2.4.2.PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO E O CLIMA ORGANIZACIONAL
No sentido etimológico, o termo do projeto prove do latim projectu,
particípio passado do verbo projicere, que significa lançar para adiante plano,
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intento, desígnio, empresa, empreendimento. Redação provisória de lei. Plano
geral de edificação (Ferreira, 1975). O Projeto Político Pedagógico é objeto de
estudo para os professores, pesquisadores e instituições educacionais
estaduais, municipais e particulares em âmbito nacional, em prol da educação
e da melhoria da qualidade de ensino.
A reflexão em torno do P.P.P. visa discutir sua construção entendida
como organização do trabalho pedagógico da escola, instituição onde se
concebe a avaliação educativa, que precisa ser planejada baseando-se nas
necessidades dos alunos. Nessa perspectiva, é importante que a escola
assuma a responsabilidade, sem esperar decisões superiores, tendo condições
necessárias para o desenvolvimento do referido projeto, com vista a promover
melhorias no presente e no futuro. Referindo-se a essas questões, Gadotti
assevera que	
  
[...] todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas
para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável
para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma
nova estabilidade em função da promessa que cada projeto contém
de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser
tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As
promessas tornam visíveis os campos de ação possível,
comprometendo seus atores e autores (1994, p.579).

Dessa forma, consideramos que o projeto vai mais além de um simples
amontoado de planos de ensino e atividades, pois não é construído para ser
engavetado ou entregue às secretarias educacionais competentes como prova
de cumprimento das burocracias exigidas e impostas. Ele é elaborado para ser
vivenciado no cotidiano por todos os envolvidos no processo ensinoaprendizagem, buscando, intencionalmente, um novo rumo com objetivos
definidos coletivamente.
Saviani afirma que: “a dimensão política se cumpre na medida em que
ela se realiza enquanto prática especificamente pedagógica” (1983, p. 23). Em
tal dimensão, percebemos que há grandes possibilidades da realização
intencional da instituição, que é a formação do cidadão crítico, participativo,
responsável e comprometido. Sabemos que um dos objetivos do projeto e levar
às escolas uma visão ampla e global, em que teremos subsídios para as
nossas práticas pedagógicas enquanto profissionais.

	
  

79	
  

2.REVISÃO DA LITERATURA

	
  

Segundo o autor, o projeto norteia a organização de textos
fundamentados na ideia de que nos dará a essência do trabalho que as
escolas desenvolvem nos seus contextos históricos, significando assim a
individualidade de cada projeto, ficando o mesmo comprometido com a
valorização da escola, a confiança nos educadores como uma dos principais
agentes de transformações com visão sociopolítica educacional.
Sendo assim, o projeto deverá também preocupar-se em instaurar uma
forma de organização trabalhista, que venha superar conflitos, buscando a
eliminação de concorrências corporativas e o autoritarismo, no interior do
ambiente escolar, diminuindo os efeitos, fragmentados. Essa organização, no
entanto, deve passar pela autonomia escolar, pela capacidade de delinear sua
identidade. Isto é, resgatar a escola como espaço público e lugar de debate,
enquanto lugar de diálogo.
Mas para conquistarmos esse espaço, necessitamos de um referencial
que nos fundamente. O problema reside no referencial a que recorremos.
Nesse caso, devemos nos fundamentar nos pressupostos de uma teoria
pedagógica crítica, que parta do social e esteja compromissada com soluções
de problemas da educação de nossa clientela e com o ensino de nossa escola.
Uma teoria que subsidie o projeto que se processa, estando ligada aos
interesses da população.
Freitas afirma que:
As novas formas têm que ser pensadas em um contexto de
luta de correlações de força. Às vezes favoráveis às vezes
desfavoráveis. Terão que nascer no próprio ‘chão da escola’, com
apoio dos professores e pesquisadores. Não poderão ser inventados
por alguém, longe da escola e da luta da escola (1991, p. 23).

Nesse contexto, percebe-se a grande mudança na concepção do projeto
político pedagógico assim como sua postura. Se nossas escolas se nutrem das
experiências do cotidiano de cada um de seus funcionários integrantes do
projeto, a administração, seja o Ministério da Educação (MEC), a Secretaria
Executiva de Educação (SEDUC) ou a Secretária Municipal de Educação e
Cultura (SEMEC), não podem nos ofertar um modelo pronto e acabado e sim
estimular inovações pedagógicas planejadas e organizadas pelas nossas
escolas.
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Para construirmos nosso projeto, não é necessário obrigarmos ou
convencermos os professores e a equipe escolar, mas sim propiciar situações
que lhes permitam pensar, aprender e regularizar o fazer pedagógico em
questão de forma clara e coerente. Julgamos que as escolas não devem ser
dirigidas de cima para baixo, e sim se descentralizar na busca de sua própria
autonomia.
O Projeto Político Pedagógico deve estar vinculado às igualdades
sociais de direitos e privilégios e, ao mesmo tempo, exigir dos professores,
funcionários, alunos e pais, definições claras do tipo de escola que se quer.
Assim todos saberão definir a sociedade e o tipo de cidadão que formaremos.
Estamos em crer que nossas ações específicas são os meios para obtermos os
fins.
Precisamos estar conscientes de que a dominação no interior da escola
concretiza-se por meio de relações de poder que expressamos em nossas
práticas autoritárias e conservadoras, distribuídas hierarquicamente, bem como
por meio das formas de controle existentes no interior da organização escolar
resultando na descaracterização de instituição histórica e socialmente
determinada, instância privilegiada. Acreditamos que esses princípios sobre a
organização do trabalho pedagógico nos trarão grandes contribuições.
A educação, como já mencionado, é um dos segmentos da sociedade,
sendo assim, essa se subdivide nas vertentes Filosófica, Sociológica, Política
e Religiosa, as quais fazem parte da leitura traduzida das opiniões discutidas
em fórum comum e servem de base para delinear a sistematização do P.P.P.
A vertente filosófica é entendida como um referencial onde o exercício
contínuo e coletivo de filosofar sobre o fazer educativo é entendido enquanto
processo de auto-educação dos educadores, e a escola não pode eximir-se
dele na sua função social de educar.
A Escola como instância da sociedade formalmente encarregada da
formação de cidadãos críticos e participativos, conforme reza o art. 2º da nova
Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional, para exercer sua função, tem
que ser ela própria, uma instituição critica e democrática, preparada para atuar
no nível da consciência filosófica.
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Na operacionalização das atividades pontuais da escola, a dinâmica
assumidamente

deve

ter

como

propósito

refletir

conscientemente

e

sensivelmente o seu fazer, a sua produção desde o atendimento mais simples
até ao mais complexo.
Quanto

à

vertente

sociológica,

as

questões

estão

voltadas

essencialmente ao processo de historicidade e conseqüentemente aos
movimentos sociais no que diz respeito as manifestações e entendimentos da
escola enquanto espaço social, constituída de cidadãos que nas lutas classe,
no interagir com a comunidade, com a aula aberta a pauta do social, buscam
concretizar efeitos voltados à qualidade social da educação.
Entende-se que, o P.P.P. instrumentaliza a equipe escolar para tratar
junto com a comunidade as condições sociais nas quais o educando está
inserido e a possibilidades deste pensar e agir tendo por referência os
princípios da criticidade e da coletividade.
A perspectiva política da educação, norteadora do P.P.P. abrange a
proposta do desenvolvimento da consciência política dos educandos e da
comunidade. Cabe ao P.P.P., teórica e praticamente, realimentar a escola do
sentido pátrio, do sentido politizador do homem.
A vertente religiosa se manifesta no reconhecimento dos princípios de
igualdade, solidariedade, justiça, equidade e liberdade, considerando-se que o
educando e os demais segmentos sociais participantes da escola possuem a
dimensão religiosa.
Pensar sobre um projeto de educação implica pensar o tipo e qualidade
de escola, a concepção de ser humano e de sociedade que se pretende
construir. Essa é a nova visão implementada pela discussão sócio-educacional,
apresentada pela nova LDB/9394/96.
Dessa forma, a necessidade de um Projeto Político Pedagógico (P.P.P)
na escola, segundo Hernández (2000), antecede a qualquer decisão política ou
exigência legal, pois educadores e educandos precisam ter clareza acerca dos
horizontes almejados na gestão da instituição escolar, com a comunidade e
com a sociedade. Caso contrário, será difícil a escola exercer seu papel de
modo coerente com a realidade onde está inserida.
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A escola, como espaço educativo, precisa estar preparada para oferecer
aos alunos uma formação que lhe permita compreender e viver na
contemporaneidade, marcada por grandes mudanças econômicas, sociais,
tecnológicas, culturais e políticas, como agentes de uma nova ordem e como
interventores no futuro. Para Hernández (2000), a escola, enquanto instituição
formadora, não pode se furtar a essa tarefa, sob pena de não estar cumprindo
com sua função.
Nesse caminhar, o P.P.P. é o instrumento norteador dessa construção.
Ele representa a síntese de todos os projetos de formação da concepção
política a ser adotada e das opções pedagógicas e metodológicas colocadas
em prática na sala de aula e nas demais atividades extraclasse, viabilizando a
efetivação de uma prática inovadora, capaz de materializar os desejos e as
necessidades da formação permanente dos sujeitos educativos.
Para Hernández (2000), o P.P.P. parte inicialmente do diagnóstico da
realidade comunitária da escola, das condições de aprendizagem dos alunos e
alunas, da problematização constante das práticas pedagógicas e opções
metodológicas adotadas, da clareza de finalidades e metas a serem atingidas
pela organização escolar, das medidas a ser adotadas, dos processos de
monitoramento e avaliação, do tempo e recursos disponíveis e da participação
coletiva, a qual deve acontecer desde a concepção até a execução de todo o
projeto.
Hernández considera o P.P.P. como uma proposta real baseada na
realidade concreta da escola e seu contexto:
O P.P.P. da escola não é apenas um documento que reflete
desejos e grandes palavras. Ele se torna um “lugar” na memória de
uma realidade que é construída dia-a-dia. Um “lugar” no qual se
pensa no caminho que está sendo feito a partir da reflexão indagada
do conhecimento que é gerado na prática. O P.P.P. não se
transforma, assim, em um documento: é uma parte da vida da escola
é uma proposta “real” para continuar melhorando e aprendendo
(2000, p.11).

A partir do P.P.P., os gestores e coordenadores pedagógicos lideram o
planejamento e as práticas administrativas, exercendo um papel fundamental
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na articulação e facilitação do processo, envolvendo e comprometendo a todos
na busca dos objetivos definidos.
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3.O ESTUDO DE CASO
3.1.NATUREZA DO ESTUDO
A realização da pesquisa teve por referência uma escola pública,
caracterizando-se por um estudo de caso, que na concepção de Yin (2001)
constitui um meio de organizar dados, preservando do objeto estudado o seu
caráter unitário, entendendo-se unidade como pessoa, família, conjunto de
relações ou processos, entre outros elementos. Trata-se de uma investigação
empírica, obediente à lógica do planejamento, da coleta e análise de dados.
Pode incluir estudos de caso único ou de múltiplos, assim como abordagens
quantitativas e qualitativas de pesquisa.
O presente estudo desenvolveu-se a partir de uma abordagem quantiqualitativa, realizado através do estudo de caso, por meio da qual foram
realizadas entrevistas e a aplicação de questionários com perguntas abertas e
fechadas para subsidiar empiricamente o trabalho. As categorias selecionadas
estão representadas por gestores, professores, técnicos, alunos, pais e
funcionários, os quais contribuíram com informações ao desenvolvimento da
pesquisa.
É importante ressaltar que, toda pesquisa pressupõe conhecimentos
empíricos e metodologia adequada para responder ao problema investigado.
Neste estudo, o emprego da entrevista com as categorias gestores, corpo
técnico, pais e funcionários justificou-se por ser o instrumento favorável à
coleta de depoimentos necessários à compreensão de determinadas situações
relacionadas ao tema abordado.
Haguette define entrevista como “um processo de interação social entre
duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção
de informações por parte do outro, o entrevistado” (2009, p.42). Essa técnica é
utilizada quando se quer pesquisar um número restrito de pessoas nas
investigações de campo na área das ciências sociais, inclusive da Educação.
A entrevista apresenta a vantagem de identificar dados subjetivos, tais
como: valores, atitudes, opiniões, visões de mundo, experiências e idéias, de
fundamental importância quando se estuda a cultura e o clima de uma
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organização. Também possibilita a aproximação direta e maior liberdade de
expressão entre entrevistador e entrevistado, viabilizando informações
previstas no roteiro, e outras reveladas durante o diálogo. Entre suas
desvantagens estão: o entrevistador depende do tempo disponibilizado pelo
entrevistado para realizar a pesquisa, podendo atrasá-la; nem sempre garante
a verdade, pois o entrevistado pode mentir; depende da capacidade ou
incapacidade das pessoas em expressar suas idéias; pode ser afetada por
dificuldades de comunicação, principalmente quando realizadas em ambiente
barulhento; omissão de dados com receio de violação do anonimato; tende à
indução.
O questionário foi utilizado com os professores e alunos do Ensino
Fundamental de 6º ao 9º ano e Ensino Médio do 1º ao 3º ano, pois
representam as categorias mais numerosas do estudo, para as quais o uso
desse instrumento de pesquisa se mostra mais adequado.
Segundo Marconi e Lakatos, o questionário é composto por um conjunto
de questões, as quais podem ser fechadas ou abertas, destinadas à coleta de
dados empíricos para subsidiar a pesquisa sobre um determinado tema em
estudo. Geralmente, é empregado em pesquisas de campo e quando se deseja
estruturar dados para serem analisados à luz de referencial teórico (2002).
Entre as vantagens desse instrumento de coleta encontram-se as seguintes:
pode ser respondido sem a presença do pesquisador; enviado por Internet ou
correio; aplicado a um número representativo de pessoas; não sofre influência
do entrevistador; facilita a tabulação e representação gráfica dos dados. Suas
desvantagens se manifestam na possibilidade de respostas em branco sem
justificativa; dificuldade de conferir a confiabilidade das respostas; demora na
devolução; dúvidas sobre as perguntas elaboradas; respostas curtas ou sem
nexo com a indagação.
A realização da pesquisa não teve grandes dificuldades, pois as
gestoras facilitaram o acesso da pesquisadora às dependências da escola.
Assim também como os professores, alunos, técnicos, país e funcionários se
mostraram receptivos e interessados em contribuir.
O contato com os entrevistados ocorreu de maneira favorável. Primeiro,
a pesquisadora esclareceu os participantes sobre as perguntas do questionário
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e da entrevista, o motivo dos questionamentos estarem voltadas para gestão e
o Projeto Político Pedagógico e a importância da participação de cada um.
Após a entrega dos questionários estes foram devolvidos no mesmo dia sem
nenhuma recusa.
3.2.PERFIL DA ESCOLA
O espaço de pesquisa é uma Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio, localizada na rua WE-2, no bairro da Nova Marambaia, no município de
Belém-Pa.
O objetivo da escola é sempre acolher a todos sem distinção e
preconceito na tentativa de alcançar uma educação de qualidade promotora de
uma vida digna para todos e que esses sejam cidadãos conscientes e
construtores de sua própria história. No início, possuía 830 alunos (da 5ª série
e ao ensino médio). Em 2010, possuía 2.010 alunos matriculados da 5ª série
do ensino fundamental ao 3° ano do ensino médio, incluindo a educação de
jovens e adultos (EJA) com a 3ª e 4ª etapas. Durante esses 30 anos
trabalhando pela educação conseguiram amenizar a violência e as drogas na
comunidade.
A instituição vem desenvolvendo projetos para atender adolescentes,
como Projetos Mais Educação, Ensino Médio Inovador, Escola Aberta, Portas
Abertas, PNDE entre outros. Estando a escola localizada em uma área
periférica, onde as condições sociais e econômicas obrigam os educandos à
inserção precoce no mercado informal de trabalho como forma de contribuir no
orçamento familiar, mas contribui com a deficiência da aprendizagem do aluno,
assim como, as meninas estando nas ruas trabalhando informalmente, fica
muito exposta a gravidez precoce e assim causando um outro problema para a
família, já que em muitas situações,as famílias são completamente
desajustadas.	
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3.3.DESCRIÇÃO DOS DADOS
3.3.1.CATEGORIA GESTOR
Ao se questionar qual a função da escola para as gestoras, obteve-se a
seguinte resposta:	
  
Entendo que a função da escola é promover a educação, o
que não significa somente repassar conhecimentos, mas conduzir os
alunos a compreender o papel que possuem na sociedade, seus
direitos, deveres e atitudes favoráveis ao convívio social e político, ou
seja, a escola prepara o educando para ser agente da história.
No meu entendimento, a escola tem a função de educar as
pessoas com base no conhecimento formal e informal, pois no
cotidiano as técnicas, os professores, funcionários, gestores se
empenham em explicar bons modos aos alunos, valores, princípios e
exemplos para que eles sejam esclarecidos de seus direitos e
deveres.

Esse posicionamento encara a função da escola numa perspectiva
ampla, que não se resume em transmitir apenas conhecimentos formais. Para
as gestoras a instituição escolar possui uma dimensão maior na formação do
educando, o de ajudar no exercício de sua cidadania e na aprendizagem de
comportamentos e valores, considerando-o como agente histórico, visão essa
relacionada com o entendimento de Hora (2002, p.49):
A escola tem uma contribuição indispensável e insubstituível,
embora limitada, a dar a afirmação histórica das classes populares,
na medida em que pode favorecer a ampliação da compreensão do
mundo, de si mesmo, dos outros e das relações sociais, essencial
para a construção da sua presença histórica, responsável e
consciente, no exercício concreto da cidadania.

Ao se questionar se as gestoras buscam desenvolver uma Gestão
Democrática na escola que possibilite um maior entendimento sobre a função
social da escola, sua resposta foi a seguinte:
Sim, procuro desenvolver uma Gestão Democrática, reunindo
com pais, alunos, professores, orientadora pedagógica, enfim, as
decisões não são tomadas sem que haja a comunicação. Acho isso
importante, principalmente para tornar claro a todos os segmentos da
escola quais são os objetivos que se quer atingir, quais as
responsabilidades de cada um, seus direitos, enfim dar sentido ao
trabalho escolar.
Fazemos o esforço para realizar uma Gestão Democrática
porque consideramos que a construção de uma escola de qualidade
é capaz de realizar a função educativa, entretanto não pode ser
autoritária.

A explicação das gestoras encontra íntima relação com a consideração
de Castro acerca do assunto:
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Em uma visão mais ampla, a crise de valores está
relacionada com a própria desvalorização social da educação, em
uma sociedade que valoriza as aparências, o dinheiro e se preocupa
pouco com o ser humano, como o essencial. Esta crise de valores
torna a ação sem fundamento, pois vamos educar de que forma, para
que fins? A clareza sobre quais são os objetivos que se deseja
alcançar com a escola é fundamental para a direção buscada pela
gestão (2004, p.13).

Quando se questionou se a comunidade intra e extra-escola sabe qual é
a função social da escola, as gestoras consideram que sim, porque já
trabalharam o assunto em palestras e reuniões com pais e responsáveis sobre
a questão, procurando esclarecer o assunto.
Ao serem questionadas se são criados espaços democráticos para
favorecer a participação das comunidades intra e extra-escolar, de modo a
viabilizar o conhecimento da função social da escola, a resposta também foi
positiva. O mesmo posicionamento ocorreu quando se indagou se a questão da
falta de recursos impede que a escola cumpra sua função social.
Ao se perguntar como a gestão concebe a relação da escola com os
pais dos alunos, ou melhor, com a família, as respostas foram as seguintes:
Acredito que a relação com a família é indispensável, pois a
educação não depende apenas da escola. Os alunos trazem do
convívio familiar modos de pensar e agir que se manifestam no
cotidiano escolar. Por isso, é imprescindível a maior interação entre
escola e família, principalmente, porque muitos pais, em razão da
falta de esclarecimento não sabem de suas responsabilidades e
precisam ser orientados.
É fundamental porque a responsabilidade não é só da escola,
a família é co-responsável, mas infelizmente, muitos pais,
principalmente os menos favorecidos financeiramente, que precisam
trabalhar o dia todo, não participam das reuniões. Isso dificulta nosso
trabalho, porque a participação deles é fundamental para
compreender o porquê de determinados comportamentos, solicitar
sugestões, encaminhar soluções, entre outras coisas.

Os argumentos anteriores das gestoras sobre a relação da escola com a
família encontram relação com as proposições de Castro quando assinala que
a participação dos pais nos eventos da escola é determinada pelo nível
socioeconômico:
A classe social de origem dos pais parece determinar formas
diversas de relacionamento com a escola, uma vez que pais de
classe média tendem a se interessar e acompanhar o que ocorre na
escola que seus filhos freqüentam [...] quanto mais baixo o nível
socioeconômico dos pais, mais silencioso é o seu comportamento
como membro do Conselho Escolar (2004, p. 14).
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Para a principal gestora, o seu real papel na escola é expresso no
seguinte trecho:
Acredito que o gestor precisa, antes de tudo ser um líder,
alguém que procura organizar o trabalho escolar de modo a criar um
clima favorável para o bom desempenho desta. Nesta missão
necessita saber dosar o conhecimento com a experiência do
cotidiano.

De certo modo, a resposta anterior se relaciona com o desafio dos
gestores em integrar o conhecimento e a experiência, explicado por Castro:
A tensão entre o profissionalismo e a preocupação para o
exercício da função da diretora de escola e os critérios políticos da
eleição fazem parte do cotidiano das escolas, em que a diferença
entre ser e estar permeia a prática da gestão. O desafio parece ser a
integração desses dois critérios, com a valorização do conhecimento
e a experiência adquirida na função (2004, 17).

Ao serem questionadas se a maior democratização na escola melhora a
qualidade da educação escolar, as gestoras afirmaram o seguinte:
Não há dúvidas, a democratização, principalmente por meio
de espaços participativos, facilita que possamos compreender a
complexidade dos fatos que afetam o desempenho escolar.
A qualidade além de depender de recursos humanos,
pedagógicos, materiais e financeiros, está de modo especial em
função da participação dos atores envolvidos com a educação,
porque os problemas são os mais diversos, há situações nas quais só
os pais sabem os motivos, outros, só os professores, outros apenas
os técnicos. Portanto, a participação de todos, indiscriminadamente, é
uma maneira de promover uma gestão democrática por meio da qual
todos são sujeitos hábeis a emitir um parecer, a contribuir com suas
experiências e a somar na construção de uma escola melhor.

Tal visão aproxima-se do entendimento de Lück
A educação, no contexto escolar, se complexifica e exige
esforços redobrados e maior organização do trabalho educacional,
assim como participação da comunidade na realização desse
empreendimento, a fim de que possa ser efetiva, já que não basta ao
estabelecimento apenas preparar o aluno para níveis mais elevados
de escolaridade, uma vez que o que ele precisa é de aprender para
compreender a vida, a si mesmo e a sociedade, como condições para
ações competentes na prática da cidadania. É o ambiente escolar
como um todo deve oferecer-lhe esta experiência (2002, p.18):

O segundo argumento confirma a visão de Palazzo, Pimentel e Oliveira
(2007), quando compreendem que a gestão democrática se caracteriza pela
formação de um espaço sociocultural, onde todos possam ser concebidos
como sujeitos sociais e históricos, sem discriminação e capazes de exercer o
direito a participar das decisões e cumprir deveres e responsabilidades.
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Considerando a pesquisa com a categoria dos gestores perguntou-se: o
P.P.P. está ajudando na prática pedagógica da gestão? 100% dos
entrevistados responderam que sim, igualmente respondido quando indagados
se eles superam as dificuldades coletivas, os quais responderam ser difícil,
pois há sempre discordância de idéias. Ao perguntar se eles estavam
satisfeitos com as formas de articulação existente entre a escola e a
comunidade, 100% responderam sim, porém, fazem grande esforço para
estimular a comunidade a participar dos eventos na escola.
Solicitamos aos gestores para conceituar a gestão democrática. As
respostas obtidas foram as seguintes:
É aquela pautada na participação de todos os indivíduos
envolvidos, direta ou indiretamente no processo. Gestão democrática
remete a um processo por meio do qual as decisões não são
tomadas exclusivamente pela direção, mesmo que esta apresente a
solução final, sua decisão já foi influenciada pela discussão com os
demais segmentos participantes do processo decisório.
É aquela em que todos participam dividindo responsabilidade,
trabalhando para o bem comum. Envolve o exercício da democracia
no sentido de permitir que a comunidade escolar com suas
representações decida os rumos a serem tomados na solução de
problemas, na identificação de alternativas, na elaboração do
planejamento, na construção do P.P.P., na forma de avaliar; enfim,
representa na construção coletiva pautada na participação, na
partilha do poder de decidir.

As explicações das gestoras evidenciam a complexidade da gestão
democrática e destacam a importância da participação como um dos seus
aspectos fundamentais. Portanto, os argumentos possuem relação com o
entendimento de Arroyo quando ele esclarece que:
O processo participativo corresponde não só a uma
concepção sobre construção coletiva do conhecimento, mas também
a uma estratégia política de partilha do poder. Num processo
participativo não só se constrói o conhecimento como também são
tomadas decisões em conjunto e assumidas as tarefas em conjunto
(1979, p.54).

Hoje a realidade é caracterizada por mudanças aceleradas na sociedade
e seus reflexos na educação atual. Em função disso, questionou-se às
gestoras: Diante das exigências atuais da educação: Qual a importância de
uma gestão democrática? E as respostas foram as seguintes:
A partir da gestão democrática, consegue-se atingir as
diretrizes que satisfaçam a grande maioria dos envolvidos, uma vez
que a decisão deve partir da necessidade da maioria.
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Uma gestão democrática tem como objetivo dividir
responsabilidades e buscar soluções para os problemas existentes.
Ela também favorece discutir as novas situações desafiadoras de
nossa era e definir estratégias mais próximas dessa nova realidade,
caracterizada pelas constantes mudanças. Hoje, nos deparamos com
a dificuldade dos alunos em escrever e ler, pois eles estão cada vez
mais habituados aos equipamentos eletrônicos, valorizam
demasiadamente a Internet, tudo isso afeta o interesse deles por
meios tradicionais, a exemplo do livro e da escrita manual.

Ao considerar toda organização, tornam-se comuns os conflitos,
afetando o clima e a cultura organizacional. Questionaram-se as gestoras como
elas administram as situações conflituosas na tentativa de garantir o direito à
educação de qualidade. Responderam:
Utilizamos o diálogo, pois ele é a melhor maneira de amenizar
os conflitos existentes. Nem sempre é fácil conseguir êxito na
primeira tentativa, mas insistimos, procuramos aproximar as pessoas,
mostrar a elas o quanto é importante unirmos esforços, reduzirmos as
divergências; enfim, realizamos um trabalho árduo de convencimento.
Através de conversa buscamos conseguir o consenso entre
as partes. Dialogamos, envolvemos outras pessoas, fazemos
atividades de socialização como dia do aniversário, dia do abraço,
entre outras estratégias por meio das quais procuramos reduzir as
divergências e criar um clima organizacional harmonioso.

Na atualidade, o Projeto Político Pedagógico é uma exigência do
Sistema Educacional para que haja uma verdadeira gestão democrática na
escola. Diante dessa exigência, questionou-se às gestoras: Qual a importância
do P.P.P. numa gestão democrática? As respostas foram:
É o documento legal que pode empurrar as decisões que se
tomam, ou seja, ele orienta o processo decisório, favorece o trilhar
dos caminhos e a revisão dos erros. Além disso, como a gestão
democrática se caracteriza pela percepção das necessidades de
mudança, o P.P.P. se transforma no documento em constante
aperfeiçoamento.
É um documento flexível, que possibilita o bom andamento da
escola. Indica objetivos, estratégias, diagnósticos úteis aos debates
realizados durante a gestão democrática.

Questionou-se às gestoras se a gestão democrática influencia o clima e
a cultura organizacional. As respostas obtidas foram as seguintes:
Eu considero que sim, porque a gestão democrática favorece
estabelecer um ambiente mais harmonioso, onde as pessoas se
sentem úteis a colaborar, valorizadas como seres humanos. Por outro
lado, os códigos da cultura começam a mudar, novos significados
ganham espaço como responsabilidade de todos em contribuir para
mudar os rumos da educação escolar.
Acho que a gestão democrática é um vetor de mudança no
clima e na cultura organizacional porque ensina as pessoas
envolvidas a assumir novos valores e significados.
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As considerações das gestoras identificam-se com as proposições de
Hall (1997), quando ele assinala que o clima organizacional é constituído de
valores, convicções, simbolismos, e a cultura organizacional por códigos e
significados

propensos

a

sofrer

mudanças.

Evidentemente,

a

gestão

democrática tem o potencial de criar uma nova atmosfera na escola,
caracterizada pela participação, o esforço em comum para resolver problemas,
integração entre escola e família, prerrogativas capazes de promover saltos
qualitativos.
3.3.2.CATEGORIA PROFESSORES
Ao serem questionados sobre a função da escola, a maioria dos
professores fez as seguintes afirmativas:
A escola é uma instituição social por natureza, ela não
repassa apenas conhecimentos, mas possui outras funções, como
preparar o educando para a vida política, o trabalho.
A função da escola é ampla, viabilizar o conhecimento
historicamente acumulado, esclarecer os educandos, ensinar,
estabelecer laços de convivência coletiva, enfim, ser um espaço
político.
A escola tem uma grande missão, a de contribuir com a
transformação social. Seu papel não se resume em transmitir
conteúdos, mas fazer com que seus alunos participem da história, da
política como agentes ativos.
Como organização, a escola tem o papel precioso de
transmitir o conhecimento acumulado historicamente, mas ela não só
transmite conhecimentos, ela também cria novos saberes, porque
todos os dias estamos aprendendo coisas com a experiência
vivenciada.

Os posicionamentos evidenciam que a função da escola não é apenas
ensinar conteúdos, mas abrange finalidades maiores, entre elas participar da
dialética social. As visões encontram conexão com as colocações de Hora
(2004, p.34) quando explica que a escola é um espaço de luta e não de mera
reprodução das relações sociais dominantes.
Ao serem questionados se na escola busca-se desenvolver uma Gestão
Democrática que possibilite um maior entendimento sobre a sua função social,
os professores afirmaram que sim pelos seguintes argumentos:
Entendo que há essa busca, pelo menos o gestor faz um
esforço, promovendo reuniões, participando ativamente dos eventos,
convocando os professores e outros segmentos da escola.
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A meu ver está se buscando maior abertura, pelo menos
somos respeitados pela direção, que não toma decisões importantes
sem a convocação de reuniões, onde somos consultados e
solicitados a opinar, elaborar propostas, entre outras coisas.
Sem sombra de dúvidas, a Gestão Democrática já faz parte
da realidade de nossa escola. É claro que encontra algumas
dificuldades, como falta de interesse de alguns segmentos,
principalmente pais e responsáveis, mas o gestor, a coordenação
pedagógica e a maioria dos professores se esforçam para mudar
essa situação.

Ao questionar se a comunidade intra e extra-escolar sabe qual é a
função social da escola, todos os professores pesquisados afirmaram que não,
como demonstra o quadro 2:

Quadro 2 - Posição dos professores sobre o grau de conhecimento da comunidade intra e extra-escolar
acerca da função social da escola

Alternativa

Absoluto

%

Sim

-

-

Não

10

100

Fonte: Pesquisa de campo

Questionados se são criados espaços democráticos para favorecer a
participação das comunidades intra e extra-escolar, de modo a viabilizar o
conhecimento da função social da escola, os professores afirmaram que sim,
conforme mostra o quadro 3.

Quadro 3 - A criação de espaços democráticos favorecedores da participação das comunidades intra e
extra-escolar na viabilização do conhecimento da função social da escola, segundo os professores

Alternativa

Absoluto

%

Sim

10

100

Não

-

-

Fonte: Pesquisa de campo

Foi perguntado se a falta de recursos impede que a escola cumpra sua
função social, e os respondentes afirmaram que sim, pois segundo eles, a
escola precisa de recursos para efetivar sua proposta pedagógica de forma
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autônoma e compartilhada. O quadro 4 sintetiza as falas dos docentes
entrevistados.

Quadro 4 - A influência da falta de recursos no cumprimento da função social da escola

Alternativa

Absoluto

%

Sim

10

100

Não

-

-

Fonte: Pesquisa de campo

Percebe-se que a síntese das falas dos respondentes vem confirmar o
que Castro (2004) analisa sobre a necessidade de bons salários e o
provimento de recursos suficientes para uma gestão adequada na escola, pois
ressalta que a questão dos recursos financeiros é fundamental para que a
escola exerça plenamente suas funções. Profissionais mal pagos, com
péssimas condições de trabalho, constituem problemas cruciais de ordem
gerencial.
Para os professores, a relação da escola com os pais dos alunos, ou
melhor dizendo, com a família, se efetiva das seguintes maneiras:
A relação entre escola e família é necessária para que ambas
possam desenvolver um trabalho conjunto em prol do educando, o
principal ator do processo educativo.
Acho que a família tem muito a contribuir na tarefa educativa.
São os pais que realizam os primeiros passos, o modo de ser, a
cultura, e isso não termina quando a criança entra na escola, pelo
contrário há um prolongamento do qual a família legalmente tem o
dever de participar.
Na minha opinião, o estreito da relação entre escola e família
facilita o entendimento dos problemas que envolvem a educação,
sejam eles pequenos ou grandes. É conversando com os pais e
responsáveis que se compreende melhor o temperamento das
crianças, a condição social em que se encontram, suas preferências,
como está realizando as tarefas escolares em casa, que problemas
enfrenta. Tudo isso é importante no processo ensino-aprendizagem.
Não podemos falar em gestão democrática sem a
participação dos pais. Eles são fundamentais porque são os primeiros
educadores. O aluno quando chega na escola já carrega consigo
valores, comportamentos, idéias, hábitos ensinados pelos pais. Mas,
estes também, ao se relacionarem com os professores, técnicos,
diretores, passam a aprender e a contribuir na educação dos filhos.
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Percebe-se que essas afirmações sobre a relevância do estreitamento
entre a escola e a família estão de acordo com a visão de Castro (2004),
quando afirma que as relações com os pais parecem ser a questão mais
importante, pois elas aparecem na análise macro, assim como micro, indicando
que a participação dos pais é fundamental para que a tarefa educativa se
realize plenamente.
Para os professores, o real papel do gestor na escola se resume em:
Ser conselheiro, líder, amigo, competente no sentido de
organizar o trabalho escolar em prol da qualidade na educação e no
ensino.
O gestor precisa ter a capacidade de liderar e coordenar com
talento as atividades existentes na escola, pois a complexidade é
grande e a cada dia surgem novos desafios. Portanto, o gestor é um
articulador, incumbido de reunir esforços conjuntos.
Entendo que o real papel do gestor é fazer da escola uma
instituição organizada, em que as potencialidades de cada pessoa e
dos grupos sejam aproveitadas para melhorar o desempenho e
oferecer uma boa educação aos alunos.

Os

trechos

das

falas

dos

respondentes

congregam

opiniões

convergentes sobre o real papel do gestor, muito próximas sobre o que Lück
(2004, 19) compreende por gestão: “[...] organização da escola, assim como
articulação de seus talentos, competência e energia humana, de recursos e
processos, com vistas à promoção de experiências de formação de seus
alunos, capazes de transformá-los em cidadãos participativos da sociedade”.
Verifica-se que no segundo argumento anteriormente apresentado, o
professor enfatiza a relevância do gestor ser um líder, prerrogativa considerada
por Hora (2002, p.53):
O entendimento de a principal função do administrador
escolar é realizar uma liderança política, cultural e pedagógica, sem
perder de vista a competência técnica para administrar a instituição
que dirige, demonstra que o diretor e a escola contam com
possibilidades de, em cumprimento da legislação que os rege, usar
sua criatividade e colocar o processo administrativo a serviço do
pedagógico e assim facilitar a elaboração de projetos educacionais
que sejam resultantes de uma construção coletiva dos componentes
da escola. (2002, p. 53).

Para os professores pesquisados, a democratização melhora a
qualidade da educação escolar pelas seguintes razões:
Quando democratizamos as relações na escola fica mais fácil
trabalhar, buscar resultados satisfatórios, as pessoas se sentem
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valorizadas e auto-reconhecidas, pois é dado a elas o direito de
participar.
Falar em qualidade na escola é falar em maior
democratização, uma coisa está ligada a outra, uma vez que fica
difícil melhorar o ensino, a aprendizagem, a relação professor x
aluno, a administração dos recursos, se o espaço escolar é ditador.
Havendo mais participação e democratização, os vários
segmentos da escola interagem, os pais podem explicar os
problemas com os filhos, dar propostas. Por outro lado, os envolvidos
se sentem mais responsáveis e interessados.
A democratização da escola melhora o clima organizacional,
transforma sua cultura, faz os funcionários, pais e alunos se sentirem
mais a vontade para contribuir e melhorar o desempenho da escola.
A escola não pode ser um gueto, uma organização autoritária,
por isso, a gestão democrática é um dos caminhos para se melhorar
a qualidade, principalmente porque cria um clima mais leve na escola,
as pessoas se sentem menos ameaçadas, seguras, disponíveis a
ajudar e a interagir.
Na minha visão a gestão melhora a qualidade porque diminui
ou elimina o autoritarismo, a centralização das decisões, os quais na
maioria das vezes impedem que as potencialidades das pessoas
presentes na escola sejam postas a serviço da educação.

As

considerações

dos

professores

nos

argumentos

anteriores

evidenciam o quanto eles valorizam a participação como meio para se atingir
uma melhor qualidade de ensino, principalmente porque são eles que atuam
diretamente com seus alunos e durante a prática docente enfrentam
obstáculos, conhecem as dificuldades e as possibilidades para melhorar o
ensino e a aprendizagem. Por isso, a experiência desses profissionais é
fundamental no processo de tomada de decisão da gestão escolar.
A visão dos professores encontra relação direta com as explicações de
Oliveira & Felipe (2005), quando assinala que a gestão democrática contribui
para romper com a rotina alienada das estruturas existentes e das ordens
impessoais,

elimina

gradativamente

o

autoritarismo

centralizado,

o

planejamento passa a envolver todos, incentiva e motiva a participação efetiva
dos diferentes atores sociais, na tomada de decisões, transformando todos em
agentes e sujeitos da própria história, contribuindo para melhor o clima e a
cultura organizacional.
Ao perguntar aos professores a opinião deles sobre a correspondência
do P.P.P. com as exigências atuais da educação escolar, 80% responderam
sim, e apenas 20% não (Gráfico 1).
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Gráfico 1 - Visão dos professores sobre a correspondência do P.P.P. com as exigências atuais da
educação escolar
Fonte: Pesquisa de campo, 2011

Questionaram-se os professores se a prática pedagógica deles atende
às expectativas de aprendizagem dos alunos. As respostas foram 100% sim.
Também foi perguntado se a integração entre escola e comunidade é um
dispositivo importante a ser considerado pelo estabelecimento escolar, todos
responderam positivamente.
Perguntou-se se a aprendizagem do aluno depende do desempenho e
compromisso dos professores e se a prática pedagógica leva o educando a
aprender com prazer? 100% responderam que sim, considerando relevante
aprender coisas novas.
Questionou-se dos professores se para construir um P.P.P. a escola
precisa saber o significado desse documento, as respostas foram as seguintes:
O P.P.P., é um projeto que permite aos segmentos da escola
a trabalharem em conjunto por um ensino de qualidade significativo.
É ação conjunta preocupada em resolver ou pelo menos
amenizar os problemas que estão envolvidos na comunidade.
Uma inovação a qual poderá ser bem positiva para o
conhecimento de uma educação inovadora, dinâmica e participativa.
O P.P.P., nos possibilita trabalhar de forma mais coerente,
visando alcançar melhor o desenvolvimento da aprendizagem do
aluno e uma nova metodologia
É uma visão de esperança confiante que o P.P.P., vai dar
certo, pois é um projeto que visa ajudar tanto a classe estudantil,
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como a comunidade interna e externa, mostrando caminhos para
resolver problemas sociais, principalmente termos uma educação de
qualidade.
Eu penso que, desde que todos se habilitem a fazer a sua
parte, o P.P.P. possibilitará formar agentes transformadores da
sociedade.
Uma visão ampla e participativa onde abrange todos os
anseios e perspectivas de um trabalho escolar e comunitário.
O P.P.P. nos dá subsídios para construção de ações e
atuações pedagógicas no decorrer do ano letivo.

Reconhecendo que o P.P.P. tem entre suas finalidades ajudar os
professores na prática pedagógica, questionou-se deles como o P.P.P. está
ajudando na prática pedagógica. As respostas foram as seguintes:
O P.P.P. está direcionando de maneira clara os nossos
objetivos e revitalizando a nossa prática pedagógica.
A nossa primeira experiência foi o plantão pedagógico, onde
tivemos contado com os pais, para executá-los e também falar sobre
os seus filhos, com isso, melhorou bastante o desempenho dos
alunos em sala de aula.
Diferenciando um verdadeiro educador de um professor.
Ele facilita uma participação maior da escola e comunidade
nas atividades.
A refletir nossas atitudes como educador dentro e fora de sala
de aula.

O P.P.P. requer da escola uma nova maneira de atuar, portanto,
questionou-se dos professores como eles analisam a gestão democrática na
sua escola. As respostas foram as seguintes:
A escola é bastante democrática, aceita os projetos que lhe
são propostas e a gestão democrática é uma nova maneira de
organizar a administração escolar e fazer descobertas para adquirir
qualidade.
As idéias são bem socializadas, para obtenção de uma maior
eficiência no processo de ensino aprendizagem. Isso requer diálogo,
participação, autonomia.
A gestão de nossa escola passou por mudanças e ainda
estamos em fase de adaptação, mas nunca perdeu o objetivo que é
ter uma educação de qualidade. Portanto, acredito que a gestão
democrática é a melhor maneira de conquistar os objetivos (é esse o
objetivo).
A gestão ambiental é uma nova maneira de decidir, baseada
no bom relacionamento entre professor, direção, alunos e
comunidade, no diálogo, na socialização de problemas e soluções, na
flexibilidade, na tomada conjunta de decisões.
Muito boa, pois a tomada de decisão fica mais flexível,
participativa, possibilitando resolver em conjunto os problemas e
definir estratégias.
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Essas respostas indicam que os professores reconhecem as vantagens
da gestão democrática, estão de acordo com as explicações de Oliveira &
Felipe (2005) acerca das vantagens oferecidas por uma gestão participativa,
entre elas a de criar sinergias para a solução de problemas, melhorar o
relacionamento entre as pessoas, contribuindo para ampliar a qualidade.
Questionou-se dos professores se a gestão democrática influencia o
clima e a cultura organizacional. As respostas obtidas foram as seguintes:
Entendo que sim, porque as pessoas ficam mais satisfeitas,
sentem-se valorizadas em dar suas opiniões e decidir os rumos da
administração. Quando isso acontece, evidentemente, a cultura da
organização muda.
É claro, a gestão democrática faz as pessoas da escola
aprenderem novos valores como participação, solidariedade,
comprometimento. Essa aprendizagem contribui para construir uma
nova cultura organizacional.
Eu vejo importante, porque quando a gestão é democrática as
pessoas mudam seu modo de ver a organização, ficam envolvidas
com os objetivos, aprendem a participar nas decisões e podem dar
sua opinião. Consequentemente, a cultura autoritarista cede lugar
para uma cultura mais flexível e participativa.
A gestão democrática permite que a gente exponha nossas
ideias, insatisfações, desejos. Ao mesmo tempo aprendemos a ter
compromisso com as responsabilidades da escola. Essa situação
melhora o ambiente da escola, fica mais favorável ao diálogo e, por
fim, muda a cultura escolar.

As

explicações

dos

professores

encontram

relação

com

as

considerações de Bravo (2003) acerca da necessidade de criar a cultura da
participação para fortalecer o diálogo para a tomada de decisões, mobilizar
forças,

gerar

compromissos,

chamar

os

colaboradores

a

assumir

responsabilidades; enfim provocar sinergias.
3.3.3.CATEGORIA TÉCNICA
Por entender que a função da escola é oferecer o ensino de qualidade
para todos, é que se recorre à afirmativa de Gadotti (2001), ao conceber a
escola como um espaço aberto à participação e ao bom relacionamento, já que
tem como função, contribuir para a educação dos segmentos sociais que dela
fazem parte, nos mais variados planos: técnico, profissional, intelectual,
político, ético, moral. Para isso é fundamental que ela seja uma instituição
aberta à participação, em que se cultive a colaboração, o amor, a solidariedade
e outras virtudes.
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Ao se questionar as técnicas se na escola se busca desenvolver a
gestão democrática que possibilite maior entendimento sobre a função social
da escola, ambas afirmaram sim, mas consideram que a comunidade intra e
extra-escolar ainda não conhece plenamente a função social da escola, e
sinalizam a necessidade de se discutir nas reuniões a questão.
Em relação à participação na família na escola, as técnicas consideram
como favorável e explicam o seguinte:
No meu entender a escola não pode atuar isolada, ela
necessita se aproximar dos pais, da família, a fim de que os
problemas educacionais e referentes ao processo de ensinoaprendizagem sejam resolvidos com base em conhecimentos e
experiências práticas, já que no dia-a-dia da escola aparecem
situações específicas que a escola sozinha não pode resolver.
Não há dúvidas, a participação dos pais e responsáveis é um
ponto fundamental para encontrar soluções e resolver problemas.
Trabalhamos com alunos com problemas afetivos, carências
emocionais, carências financeiras, dificuldades de aprendizagem,
condições que a escola não pode resolver sozinha.

Esse entendimento apresenta relação com a necessidade da escola ser
autônoma, mas valorizando as ações compartilhadas, segundo as proposições
de Lück (2004 p.23):
A autonomia não se resume, portanto, à questão financeira,
nem é mais significativa nessa dimensão, e sim na política, isto é, no
que se refere à capacidade de tomar decisões compartilhadas e
comprometidas e usar o talento e a competência coletivamente
organizada e articulada, para a resolução dos problemas e desafios
educacionais, assumindo a responsabilidade pelos resultados dessas
ações (2004 p. 23).

Por concordar com tais princípios de autonomia, baseado na
responsabilidade compartilhada, as técnicas afirmam que o real papel do
gestor na escola é unir esforços para melhorar o processo educacional dentro
da escola, assumindo um compromisso político de ajudar na transformação
social.
No entendimento das técnicas, a democratização melhora a qualidade
da educação escolar porque permite reunir percepções diferentes na solução
dos problemas, como assinala:
A democratização contribui para engajar as pessoas. Estas
possuem diferentes percepções e isso constitui um rico instrumento
para a solução de problemas existentes na escola, inclusive no
processo de ensino-aprendizagem.
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A abertura de espaços democráticos facilita a participação de
todos. Essa situação contribui para que as pessoas possam opinar,
trazer sugestões, ajudar em determinados momentos, atuar de
maneira voluntária; enfim, cria-se uma força maior para melhorar o
trabalho administrativo, pedagógico e educacional dentro da escola,
com tendências a melhorar a qualidade.

Esse entendimento aproxima-se da visão de Pellegrini (1986 apud Hora,
2002, p.51) que esclarece que a grande riqueza da participação de todos está
na medida em que cada grupo ou cada pessoa traz para o grupo as suas
percepções sobre a realidade que o cerca quando os objetivos definidos e os
planos de ação estão impregnados dessas diferentes percepções.
A gestão democrática possui essa riqueza de experiências, ela não se
realiza de planos e projetos distantes da realidade, caso contrário, eles se
mostram ineficazes. Cada contribuição possui grande valor na solução de
problemas e definição de estratégias. Às vezes a opinião de uma única pessoa
ou de um grupo experiente faz a diferença. Portanto, é preciso engajar as
pessoas no planejamento da escola.
Ao se questionar as técnicas se o P.P.P. está ajudando no
desenvolvimento pedagógico da escola, ambas afirmaram que sim. Ao
perguntar se elas consideram o P.P.P. um instrumento favorável à gestão
democrática, a resposta foi positiva e

afirmaram que o mesmo é usado

diariamente na escola, encontrando-se de acordo com as exigências atuais da
educação.
Perguntou-se às técnicas sobre a importância da adoção do P.P.P. na
escola; e as repostas foram parecidas:
Foi de grande valia, houve uma maior aproximação com
todos na escola, onde contamos também com a participação da
comunidade. A escola só tem a ganhar com o P.P.P. foi o ponto de
partida para desenvolvimento e crescimento da escola como um todo.
Acho que só houve ganhos, principalmente porque todo
trabalho pedagógico, a meu ver, necessita de um projeto, um norte, o
improviso nem sempre dá certo, por isso, precisamos do P.P.P.

Para elaboração do P.P.P. todos que fazem parte da escola, têm que
estar envolvidos. Sendo assim, perguntamos quem havia participado
efetivamente da construção do P.P.P. e elas foram unânimes nas respostas:
Professores, alunos, corpo técnico, direção e comunidade.
Evidentemente, todos tiveram parte na elaboração, a direção
se preocupou em realizar diálogos preliminares, explicando a
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importância de se construir um P.P.P para a escola. Nós, do corpo
técnico ajudamos a encaminhar os debates, realizamos pesquisas,
visando facilitar a participação de todos.

Por reconhecer que geralmente surgem dificuldades na construção de
um P.P.P., perguntou-se às técnicas quais foram as maiores dificuldades
encontradas na elaboração do P.P.P, as respostas foram as seguintes:
Encontramos várias dificuldades, entre elas, na própria
elaboração devido à seleção de prioridades e discordância.
As dificuldades iniciais estavam em identificar pontos que
pudessem atender de maneira satisfatória as diferentes demandas
dos atores participantes da escola, ou seja, estabelecer prioridades
diante de distintos interesses e idéias.

Todo o projeto tem suas prioridades a serem trabalhadas. Essas são
destacadas de acordo com as necessidades da escola. Perguntou-se às
técnicas como teria sido feito o diagnóstico escolar:
Houve várias reuniões para apontar as necessidades da
escola. Destacando as prioridades: trabalho infantil, gravidez precoce,
violência familiar, metodologia ultrapassada dos docentes.
O diagnóstico, inicialmente, foi baseado em alguns
documentos nos quais figuram os principais problemas da escola e
por meio do diálogo com professores, funcionários de apoio, alunos,
pais, secretaria, ou seja, toda a comunidade escolar.

Ao se questionar das técnicas se a gestão democrática influencia o clima
e a cultura organizacional, as respostas foram as seguintes:
Acredito que sim, porque altera os valores, a visão das
pessoas, as rotinas da escola e outras situações, amplia o diálogo,
provocando mudança no desempenho.
Eu considero que a gestão democrática muda o clima e a
cultura organizacional, principalmente porque ela viabiliza o diálogo, o
qual é o vetor para mudanças substanciais no contexto escolar.

As explicações das técnicas apresentam relação com a visão de Ellionor
& Gerard (1998), quando consideram a importância do diálogo na gestão
escolar como um processo favorável ao aproveitamento do potencial humano e
no

estímulo

à

cooperação,

auto-estima,

estreitamento

das

relações

interpessoais, respeito às diferenças, aquisição de informações decorrentes
das experiências pessoais, entre outras vantagens.
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3.3.4.CATEGORIA ALUNOS
Ao serem questionados sobre a função da escola, verificou-se que a
grande maioria dos alunos ainda encontra dificuldade em definir o significado
da mesma, já que ficou evidente nos seguintes trechos da pesquisa.
Acho que a escola tem a função de ensinar a gente, se ela
não ensina direito, a gente fica com dificuldade de prosseguir nos
estudos (Aluno 1).
A escola tem o dever de passar conhecimento, pra mim essa
é a função dela, por isso a gente entra na escola. (Aluno 2).
Eu não sei bem o que é função social da escola, eu só sei
que venho pra escola pela necessidade de aprender para trabalhar
(Aluno 3).
Na minha opinião, a escola foi criada para ensinar as
matérias que a gente precisa na aprendizagem, como matemática,
geografia, história. Claro que a gente não aprende tudo, mas pelo
menos o necessário (Aluno 4).
Pra mim a escola tem a função de ensinar, ela faz a sua parte
e nós temos que estudar (Aluno 5).

Quando foi perguntado aos alunos se a organização do trabalho escolar
envolve a participação dos alunos, professores, pais, técnicos, serventes,
coordenação pedagógica, pessoal da secretaria nas decisões importantes, já
que esse é o maior foco da gestão compartilhada, constatou-se que 70% dos
alunos afirmaram que sim, enquanto 30% disseram que não.

Quadro 5 - O desenvolvimento de espaços democráticos para o entendimento da função social da escola

Alternativa

Absoluto

%

Sim

63

70

Não

27

30

Totais

90

100

Fonte: Pesquisa de campo

Ao perguntar aos alunos se a comunidade intra e extra-escola sabe qual
é a função social da escola, a maioria afirmou que não, ou seja, 60%, enquanto
o restante, 40%, que sim.
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Quadro 6 - Grau de conhecimento da função social da escola na visão dos alunos

Alternativa

Absoluto

%

Sim

36

40

Não

54

60

Totais

90

100

Fonte: Pesquisa de campo

Ao questionar aos alunos se são criados espaços democráticos para
favorecer a participação das comunidades intra e extra-escolar, de modo a
viabilizar o conhecimento da função social da escola, verificou-se que 60%
afirma acontecer isso, mas 40% considera que não.

Quadro 7 - Viabilização de espaços democráticos para o conhecimento da função social da escola na
concepção dos alunos

Alternativa

Absoluto

%

Sim

54

60

Não

36

40

Totais

90

100

Fonte: Pesquisa de campo

Quando foi indagado aos alunos se a falta de recursos impede que a
escola cumpra sua função social, 90% considerou que sim, apenas 10%
afirmou que não.

Quadro 8 - A influência da falta de recursos no cumprimento da função social da escola na concepção
dos alunos

Alternativa

Absoluto

%

Sim

81

90

Não

9

10

Totais

90

100

Fonte: Pesquisa de campo
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Foi perguntado aos alunos como eles compreendem a relação da escola
com os pais dos alunos, ou melhor dizendo, com a família, eles demonstraram
que essa é importante e necessária:
É necessário que os pais venham nas reuniões, assinem
nossos documentos, falem com os professores, pois tudo ajuda a
escola. (Aluno 1)
Acho que se a família não participar das coisas da escola, fica
difícil os professores e a direção conhecer certos problemas, porque
tem aluno que vive com dificuldade, outros são preguiçosos e se os
pais não souberem das notas a situação desses alunos piora cada
vez mais. Tudo mostra que a colaboração dos pais é importante.
(Aluno 2)
Pra mim, os pais têm que estar ligados com a escola, porque
sem eles os professores não conseguem realizar um trabalho bom.
Eu fico só observando certos colegas nossos, quando seus pais vão
conversar com a direção ou com algum professor, eles ficam mais
quietos, fazem que estão se preocupando com a matéria. Por isso,
tem que haver a participação dos pais (Aluno 3).

A importância dada pelos alunos para a participação dos pais confirma o
que Melo (2001, p.250) assinala:
A democratização da gestão produz resultados positivos nos
índices de aprovação e permanência do aluno na escola, e a
participação dos pais, em um processo que não vise à mera cobrança
ao professor, mas à efetiva integração no processo de ensino e
aprendizagem, contribui para dividir uma carga que muitas vezes
pesa enormemente nas costas dos professores.

Perguntou-se sobre qual o real papel do gestor (diretor ou diretora) na
escola, os alunos respondem que:
O diretor tem o papel de administrar a escola, fazer com que
todo mundo participe para ajudar a escola (Aluno 1).
Acho que o diretor tem que fiscalizar tudo o que acontece na
escola, ele também precisa resolver os problemas com
documentação, ir nas secretarias de educação, conversar com os
pais, professores, funcionários (Aluno 2).
Para mim o diretor é quem fica a frente do trabalho da escola,
sem ele é difícil resolver os problemas que ela tem. (Aluno 3)
O gestor é responsável por tudo o que acontece na escola,
seu papel é de administrar e deve fazer isso com competência
(Aluno 4).

Percebe-se por meio dessas respostas que os alunos ainda encontram
visão limitada sobre a função do gestor, uma vez que as concepções se ligam
à tradição burocrática que sempre permeou a escola. Esse entendimento faz
com que os alunos tenham uma imagem estereotipada da instituição e de suas
funções, idêntica à administração empresarial, pois acreditam que a direção
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tem como tarefa primordial resolver problemas referentes à documentação,
marcar presença, convocar funcionários, entre outras coisas.
Embora encontrem dificuldade em explicar, os alunos consideram que a
maior democratização melhora a qualidade da educação escolar.
Eu não sei bem o que é democratizar, mas acho que é
melhorar o contato das pessoas com a escola, o que de alguma
forma melhora a educação (Aluno 1).
Na minha opinião se tiver mais facilidade para o aluno, a
qualidade vai melhorar (Aluno 2).
Se a escola é mais liberal, a gente tem condições de fazer
coisas melhores, por isso eu acho que a qualidade melhora (Aluno 3).
A democratização é uma palavra muito falada nos livros, na
televisão, eu ainda não sei bem o que é, mas pelo o que já entendi
ela significa menos autoritarismo, portanto, se isso acontecer na
escola acho que melhora a qualidade sim (Aluno 4).
De vez em quando ouvimos falar em democracia, pelo que
entendo é a abertura de espaços mais liberais, onde possamos
expressar nossas ideias e posições. Na escola acho isso importante,
porque nem sempre estamos contentes com o ensino que nos é dado
e a maneira como as coisas acontecem, por isso temos que opinar
(Aluno 5).

Percebe-se que os alunos argumentam a favor de uma escola
democrática como pressuposto para se alcançar a qualidade na educação.
Portanto, é imprescindível oferecer-lhes o espaço de participar da gestão,
principalmente porque eles constituem o público-alvo da escola e, no cotidiano
dela, passam a conviver com diferentes experiências, dificuldades, satisfações
e insatisfações.
3.3.5.CATEGORIA PAIS
Durante a entrevista realizada com os pais, perguntou-se qual seria a
função social da escola. As respostas obtidas foram as seguintes:
Eu vejo a escola como uma instituição responsável em
educar as pessoas, claro que nós também temos essa
responsabilidade, mas a escola é onde os alunos aprendem assuntos
que não conseguem em casa. Quanto em ser democrática, acho que
é ser mais aberta, permitindo a todos o direito de dar opiniões, de
participar das reuniões, dos eventos.
Entendo que a escola além de transmitir saber,
conhecimento, ela também ensina valores, o respeito ao próximo,
bons modos de viver. Hoje, isso é tão importante, porque a família
está tendo dificuldade em fazer a sua parte.
No meu entendimento, a escola é importante porque
transmite conhecimentos, mas ela também é um espaço de
esclarecimento, discussão, aprendizagem de várias formas de saber.
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Quando ela é democrática ela melhora a relação com a família. Isso é
necessário.
A função é ensinar, preparar para o mercado de trabalho e a
vida. Mas, ela não faz isso só, precisa da nossa contribuição, por isso
acho importante participar das reuniões.
A escola é um segundo lar, eu coloco meus filhos na escola
para que eles aprendam aquilo que é necessário para eles serem um
profissional e uma pessoa educada, mas não quer dizer que eu esteja
livre do compromisso de educá-los. Portanto, acho necessária a
escola ser um espaço democrático onde possamos dar nossas
opiniões, visitar nossos filhos nos momentos de estudo, conversar
com os professores e a direção.

As considerações dos pais demonstram que eles não consideram a
escola como uma mera instituição destinada a transmitir conhecimentos
formais, ela também é vista como um espaço de aprendizagens múltiplas
ligadas à vida social. Eles esperam da escola a capacidade de preparar seus
filhos para o trabalho e a vida em sociedade. Os argumentos reconhecem a
relevância de a escola ser democrática e se sentem responsáveis pela
educação de seus filhos. O conteúdo dos depoimentos encontra relação com
as considerações de Gentili (1995, p.50):
Para haver o compartilhar de responsabilidades, valores e o
estabelecimento de compromissos é preciso criar na escola um
sentido de comunidade, o que pressupõe uma gestão democrática,
compreendendo-se que cada membro precisa estar consciente da
identidade especial e da meta comum da instituição escolar, para que
os valores desta sejam aclamados acima dos interesses individuais.

Indagou-se aos pais se a escola oferece espaço para eles participarem
nas decisões relacionadas à educação dos filhos. A maioria respondeu
positivamente, como pode ser conferido a seguir:
Somos convocados a participar de reuniões, palestras,
eventos e planejamentos. Considero isso importante porque podemos
estar por dentro daquilo que acontece na escola.
A participação dos pais é sempre solicitada pela direção da
escola, a maioria das coisas não é resolvida antes que os pais
possam participar. Infelizmente, nem todos os pais participam.
Oferece, temos toda a oportunidade de participar, dar
opiniões, compreender os problemas que estão afetando a educação
dos nossos filhos.
A escola é bastante democrática, envia avisos para
participarmos das decisões e reuniões. Para mim isso é válido porque
nós também temos responsabilidades.
Oferece sim, de vez em quando são realizadas reuniões para
decidir algo. Eu quando posso participo, acho necessário saber como
vai o estudo dos meus filhos.
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Percebe-se pelos argumentos dos pais a importância atribuída por eles
na oportunidade de participarem nas decisões relacionadas à educação de
seus filhos. A democratização da escola permite a eles dar sugestões, saber o
que está acontecendo com seus filhos, ter noção dos problemas existentes e
contribuir para resolvê-los. Essa situação tem relação com as proposições de
Arroyo (1979, p.54), ao assinalar:
O processo participativo corresponde não só a uma
concepção sobre construção coletiva do conhecimento, mas também
a uma estratégia política de partilha do poder. Num processo
participativo não só se constrói o conhecimento como também são
tomadas decisões em conjunto e assumidas as tarefas em conjunto.

Ao se questionar dos pais se a democratização da escola melhora o
clima da instituição, as respostas obtidas foram as seguintes:
Acho que melhora, porque as pessoas se sentem à vontade
para dizer o que pensar, dar sugestões e contribuir para melhorar a
educação e a administração da escola.
Na minha visão acredito que sim, porque quando a escola é
democrática os pais e responsáveis têm mais acesso às informações,
podem falar com os professores, saber o porquê de determinados
problemas e oferecer soluções. Isso tudo cria um clima melhor na
escola e nossa relação com ela.
Todo clima de qualquer escola só pode ser melhorado se
todos puderem dar suas opiniões, saber o que acontece, tentar
resolver os problemas. Além disso, quando existe maior abertura, as
pessoas conseguem conversar. Mas, na minha opinião participar não
é só isso, é algo mais, é poder se sentir a vontade, ter direito de ouvir
e ser ouvido.
Quando a escola é muito fechada e as pessoas de fora não
são respeitadas, é claro que o clima fica tenso, é mais fácil ocorrer
descontentamento. Por isso, acho que a democratização da escola
melhora sim o clima dela.
Não tenho dúvida, quando a escola abre suas portas, facilita
que a comunidade participe das decisões, o clima melhora, porque as
pessoas se sentem mais satisfeitas, reconhecem que são respeitadas
e valorizadas.

As considerações dos pais evidenciam que quanto mais democrática a
escola for, melhor serão os efeitos no clima organizacional. Essa situação
apresenta relação com o entendimento de Teixeira (2000), quando explica que
o conceito de clima organizacional se refere ao sentimento de bem ou mal
estar experimentado pelos agentes e atores sociais de uma organização.
Quanto maior for a possibilidade de eles participarem das decisões
organizacionais,

melhor

será

sua

organizacional.
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Quanto ao P.P.P., questionou-se por meio da entrevistas se os pais já
tiveram algum conhecimento sobre a importância desse documento para a
gestão escolar. As respostas obtidas foram as seguintes:
Já tive e achei muito interessante saber que o P.P.P é um
espelho da realidade de nossa comunidade, da qual a escola faz
parte e está inserida. Esse documento apresenta diagnóstico e
propostas de ação para alcançar os objetivos da escola. Só espero
que realmente ele seja aplicado na prática.
Nas reuniões fomos informados desse documento e até nos
foi mostrado. Em minha opinião, ele é importante para a gestão
porque representa um plano, sem planejar não se chega a lugar
nenhum. Por isso, acho esse documento interessante e importante
para a gestão da escola.
Não estou muito a par porque nas reuniões que o assunto foi
tratado eu não estava, mas já conversei com uma professora e ela
explicou ser um documento com as propostas, objetivos,
necessidades da escola e comunidade. Portanto, só pode ser
importante.
Eu acho super importante, porque toda escola precisa de um
plano para atuar, sem isso tudo vai de improviso, coisa que nem
sempre dá certo.
De acordo com as explicações da direção, o P.P.P. apresenta
o planejamento da escola para desenvolver suas ações e tarefas
educativas, mas ele pode sofrer mudanças à medida que haja
necessidade, por isso eu o considero um instrumento de gestão
valioso.

A visão dos pais tem certa vinculação com as explicações de Hernández
(2000), quando afirma que o P.P.P. antecede qualquer decisão política ou
exigência legal, porque educadores, educandos, pais, funcionários e gestores
precisam ter clareza acerca dos horizontes almejados na gestão da instituição
escolar e sua relação com a comunidade.
3.3.6.CATEGORIA FUNCIONÁRIOS
Na entrevista realizada com os funcionários, foi perguntado se eles
sabem qual é a função social da escola. Ambos responderam que sim a partir
dos seguintes posicionamentos:
Eu vejo a escola como um lugar onde todos aprendem
conhecimentos, experiências, ética, moral, valores, política. O nome
já diz tudo, escola, lugar de aprender.
Pra mim a escola é um espaço de aprendizagem, lazer,
cultura, produção de conhecimento, de luta e cidadania, pois nela
aprendemos direitos e deveres. Todos os dias encontramos coisas
novas, nós mesmos aprendemos com os alunos, os professores, por
exemplo, eu aprendi que quando participamos de reuniões e
discussões conseguimos resolver com mais facilidades os problemas,
porque cada um dá uma idéia, isso é muito bom.
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As explicações dos funcionários mostram que eles já compreendem a
amplitude da função desempenhada pela escola, identificam distintas
dimensões do conhecimento a serem trabalhados no âmbito escolar,
concebendo-a também como local de exercício da cidadania. Essas
considerações estão em consonância com as proposições teóricas de Hora
(2002), cuja análise abrange o aspecto político da escola face aos interesses
burgueses de dominação ideológica.
Questionou-se dos funcionários entrevistados se a escola oferece
espaço para eles participarem nas decisões. Ambos responderam que sim,
demonstrando a aplicabilidade da gestão democrática. Por outro lado,
perguntou-se a eles se a democratização da escola melhora o clima e a cultura
organizacional. As respostas foram as seguintes:
Não tenha dúvida, eu vejo a gestão democrática como a
melhor forma de administrar a escola, porque ela permite que todos
os segmentos expressem sua satisfação e insatisfação. Quando as
medidas são tomadas para resolver os principais problemas, o clima
organizacional melhora amplamente. Assim também acontece com a
cultura. Há uns anos atrás não tínhamos o hábito de reunir para
discutir os problemas, de realizar festinhas, de comemorar o dia do
abraço e outras coisas. Hoje, essas práticas aproximaram mais as
pessoas e culturalmente elas querem cada vez mais participar e
contribuir com os gestores.
Eu considero que a gestão democrática melhorou o nosso
clima e a nossas práticas na escola. Passamos a conseguir ter mais
satisfação em trabalhar aqui, aprendemos a tratar melhor a
comunidade intra e extra-escolar, tomamos consciência de relevância
de participar das decisões e nos sentimos úteis em colaborar com os
colegas e os gestores. Não há duvida que houve uma mudança
significativa.

Os funcionários entrevistados revelam por meio desses depoimentos a
satisfação em participar de uma gestão democrática e reconhecem os efeitos
dessa no clima e na cultura organizacional da escola. Pelos argumentos
expostos, a organização se enquadra na classificação de Chiavenato (1989),
como democrática-participativa, pois se baseia na relação orgânica entre a
direção e a participação dos demais membros, valorizando a importância de se
atingir objetivos comuns assumidos por todos, mediante a tomada de decisões
coletiva.
A posição dos funcionários também confirma a visão de Lima (2003)
sobre o fato de predominar no sistema policêntrico de administração escolar a
colaboração dos atores na decisão dos gestores. Por outro lado, possui relação
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com Fleuri e Fisher (2006), ao explicarem que a cultura organizacional abrange
valores, crenças, princípios e peculiaridades de cada entidade, bem como o
entendimento de Morgan (2003) em considerar a cultura organizacional um
processo de criação, recriação e estruturação de significados e interpretações.
Os funcionários também afirmaram que, durante as reuniões e
elaboração do P.P.P.

tiveram oportunidade de participar e compreender a

importância do P.P.P. para a gestão escolar, em especial por apresentar
informações e diretrizes.
3.4.ANALISANDO O TRABALHO COLETIVO NA ESCOLA FRENTE AO
CLIMA ORGANIZACIONAL
Através das respostas dos gestores entrevistados, percebemos o
conhecimento

dos

elementos

básicos

que

caracterizam

uma

gestão

democrática e a importância do P.P.P. na escola.
Apesar dos esforços para colocar em prática o que a teoria ensina, a
escola procura junto com todos os segmentos da mesma desempenhar um
trabalho que favoreça um estudo e um ambiente de qualidade.
Os desafios são muitos, mas juntos se consegue alcançar o que se
deseja, uma educação que venha desenvolver no educando o desejo de
aprender e ser mais humano.
Diante desses esforços e desafios Libâneo (2001 p. 23) diz: “Uma
gestão democrática para enfrentar os desafios tem que ser autêntica, segura,
equilibrada e aberta às mudanças. Não deixar que o comodismo e a rotina
façam parte do seu cotidiano escolar.”
Frente às exigências atuais da educação sabemos que não se pode agir
isoladamente, querer tomar decisões de cima para baixo, e sim, se deve decidir
coletivamente, sabendo dividir responsabilidade, buscando juntos soluções
para os problemas existentes na escola. Por isso, percebemos que na escola
mesmo sabendo disso da maneira de agir, ainda há muitas resistências por
parte de docentes e da própria comunidade, pois existem poucos que não
querem se envolver com o todo da escola. É o caso de alguns professores que,
sem consciência da importância de sua participação, se restringe apenas ao
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exercício de professor, desenvolvendo pouco ou nenhuma responsabilidade
com a aprendizagem integral do aluno.
Segundo Garcia
A educação é uma aventura coletiva que se apóia na
produção comunitária dos bens educativos. A embarcação que
permitirá chegar a um porto seguro são os próprios tripulantes. Por
que não é mantendo um trabalho individual que a embarcação poderá
sobreviver, mas sim, inserindo-se em um movimento que se apóia na
colaboração (1999, p. 23).

Por isso, salientamos que o projeto Político Pedagógico é o melhor
instrumento de gestão democrática.
Na visão dos entrevistados, o P.P.P. está ajudando na prática
pedagógica da instituição escolar. Logo P.P.P se torna um documento
importante, podemos dizer, como uma norma da escola, e este deve ser
flexível, sempre se adaptando às mudanças para melhor atender as
necessidades da escola.
Segundo Teles (2003 p. 26) diz:
O grande objetivo da educação é ajudar o ser humano em
seu processo de humanização, que é uma das características
marcantes, não é conforme a lógica cartesiana o diz, a razão, mas a
sua capacidade de amar (2003 p. 26).

O P.P.P. foi elaborado com todos os segmentos para atender as
expectativas da escola, sendo que esta é de cunho religioso e faz parte da
entidade a qual o prédio pertence. Mesmo assim, a sua construção passou
muitas dificuldades. Houve concordância de ideias, mas também discordância,
algumas vezes, segundo relatos e vivências citados, algumas pessoas ficaram
indiferentes uma com a outra. Mas o importante foi que o P.P.P. se
concretizou, satisfazendo a todos, principalmente os que estavam aborrecidos.
O P.P.P. é fruto de participação coletiva e comprometida com a
educação. Para a constituição do mesmo, foi levada em consideração à própria
situação em que a escola se encontrava, ela precisava se renovar para atender
uma clientela carente, sujeito a todo tipo de marginalização. E os maiores alvos
eram as crianças, jovens e adolescentes da comunidade.
Gadotti ressalta:
O mesmo depende da ousadia de seus agentes e de cada
escola em se assumir como tal, partindo da cara que tem, seu
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cotidiano e seu tempo espaço, isto é, o contexto histórico em que ela
se insere (1998, p. 45).

Assim a escola por ser inserida numa comunidade carente, se tornou
mais difícil a participação de todos, no desenvolvimento do P.P.P., mas através
do esforço e do sacrifício, veio a vitória.
O P.P.P, já está sendo trabalhado no dia-a-dia da escola. Segundo as
técnicas que acompanham o corpo docente, o que impede a participação de
alguns desses professores é porque faltam abraçar esse projeto como seu
também. Talvez esteja faltando mais conhecimento, como há também falta de
valorização dos mesmos,salários baixos ou mesmo a rotina que já faz parte do
seu cotidiano.
Por isso Gadotti nos faz cair na conta de que
Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas
para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável
para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma
nova estabilidade em função da promessa que cada projeto contém
de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser
tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As
promessas tornam visíveis os campos de ação possível,
comprometendo seus atores e autores (2001, p. 579).

Diante da visão dos entrevistados, é certo que o P.P.P. favorece a
prática pedagógica com base no clima organizacional como apoio, levando a
uma esperança e confiança que tudo dê certo, principalmente se for valorizado
por todos.
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4.CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização deste estudo significou muito no ponto de vista da
aprendizagem acadêmica e profissional, uma vez que possibilitou conhecer de
maneira sistematizada os saberes e fazeres da Gestão Democrática na escola
e seus dilemas, relevâncias e possibilidades de consolidação.
Ficou evidente que a função da escola não se limita apenas ao repasse
de conhecimentos e conteúdos, mas vai além dessa perspectiva. Ela possui
uma dimensão política envolvida com a construção de uma sociedade mais
justa e democrática. É claro que essa perspectiva ainda é uma meta, mas a
escola possui importante papel, haja vista que realiza a educação de futuros
cidadãos, e ela sendo um espaço de luta e reflexão certamente torna-se
difusora de novas práticas e comportamentos.
Compreende-se que as dificuldades são muitas, mas a escola precisa se
democratizar para garantir que sua função seja cumprida. A falta de recursos, o
descaso com a educação, a tradição burocrática e autoritarista são alguns dos
obstáculos na busca de uma escola mais humana. Todavia, ela é autônoma e
tem possibilidades de determinar rumos democráticos. Para isso, é
indispensável a criação de espaços participativos e abertos, capazes de reunir
forças em prol de uma educação em que o educando seja visto como agente e
não mero cumpridor de tarefas.
Um grande desafio para promover uma escola flexível, autônoma e
democrática é superar a cultura centralizadora. Mediante a pesquisa, foi
possível compreender que o processo da gestão democrática participativa é
uma construção contínua, por meio da qual, gestores, professores e demais
membros da escola participam coletivamente do esforço de se viabilizar uma
educação de qualidade.
Para implementar o Projeto Político Pedagógico é preciso que os
gestores sejam antes de mais nada,

líderes, e tenham competência e

habilidade para realizar a autocrítica das práticas avaliativas baseadas em
posturas autoritárias, as quais deixam os alunos aterrorizados com provas,
reprovações, repetências e impedem a participação dos demais segmentos
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sociais no processo de decisão da escola. Esse modelo pedagógico “tirânico”
tem prejudicado o exercício da auto-estima, curiosidade, cooperação, do
respeito mútuo, da responsabilidade, compromisso, da autonomia, do bom
caráter e da alegria de aprender. Um novo caminho já começa a ser delineado
tendo em vista superar esses e outros traumas pedagógicos, norteado pela
gestão participativa e democrática.
O Projeto Político Pedagógico envolve a convivência democrática na
escola estabelecendo uma rede com a função de manter todas as partes
integradas. Daí a importância desse projeto para embasar a gestão da escola
rumo ao estabelecimento de um clima e de uma cultura organizacional
favorável ao desenvolvimento de uma educação significativa e de qualidade.
Por meio desta dissertação, foi possível constatar que a escola trabalha
com práticas educativas formais, diferenciadas das realizadas na família, no
trabalho, no lazer e no convívio social de modo geral. Todavia, isso não
significa a impossibilidade da escola estreitar relações entre seus segmentos e
criar um clima organizacional familiar por meio do qual se possa fazer uma
espécie de extensão dos demais espaços sociais experimentados pelos
alunos, pais, professores, gestores, funcionários e técnicos. É dever da escola,
criar oportunidades para desenvolver relações interpessoais, cognitivas,
afetivas, éticas e estéticas.
A gestão democrática é um estilo de administração capaz de socializar
várias experiências, reunindo as pessoas em prol da conquista de objetivos
comuns. Na escola, como em outras organizações, isso é importante, porque
permite criar uma sinergia favorável à solução de problemas e ao florescimento
de inovações.
Diante das grandes mudanças sociais na atualidade, a gestão
democrática é a mais adequada para a escola cumprir seu papel no cenário da
sociedade contemporânea, caracterizada por rápidas mudanças que interferem
no ensino-aprendizagem e na educação dos alunos. Portanto, a escola deve
capacitar os estudantes a adquirir novas competências e habilidades para
acompanhar as transformações econômicas, sociais, políticas, culturais e
tecnológicas.
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Por meio da análise teórica e da pesquisa empírica, compreendemos
que cabe a cada escola desenvolver uma dinâmica de ensino que favoreça o
descobrimento de potencialidades não só do trabalho individual, como também,
e, sobretudo, do trabalho coletivo. Promover uma educação universal, que
desafie os estudantes de todos os níveis e de todas as idades a motivação
para aprender e a disciplina do aprendizado permanente. O alcance dessas
finalidades é favorecido pela escola democrática porque ela permite melhorar o
relacionamento interno e da organização com o contexto no qual se encontra
inserida.
Considerando o resultado da pesquisa compreende-se que esta
oportunizou entender que na atualidade a escola precisa se voltar para a
totalidade do conhecimento, privilegiando não apenas o espaço da sala de aula
como todas as dimensões e oportunidades de aprendizagem que possam ser
exploradas e desenvolvidas.
Sendo assim, faz-se necessário articular os saberes historicamente
construídos

com

o

conhecimento

da

comunidade,

promovendo

o

desenvolvimento integral do aluno como pessoa, cidadão, trabalhador e
membro participativo da construção da sociedade. Isso requer convívio
democrático, o qual favorece a troca de experiências de forma constante entre
todos os envolvidos no processo, o qual não beneficia apenas o alunado, mas
melhora o clima e a cultura organizacional mediante o estabelecimento de
vínculos, a eliminação de insatisfações, a aprendizagem de novas práticas, o
estabelecimento de novos hábitos e a redução das resistências às mudanças.
A criação de espaços de participação recomendados por autores como
Lima (2003), Chiavenato (1999), Gadotti e Romão (1997), é realizada pela
gestão da escola pesquisada e confirmada pelas categorias informantes,
demonstrando a inclinação da gestão da referida unidade educacional em
promover a democratização do espaço escolar.
Essa democratização, na visão das categorias pesquisadas melhora a
qualidade da educação. Esse posicionamento encontra relação com as
considerações dos autores pesquisados, a exemplo de Gadotti (2001), que
defende a gestão democrática como alternativa para garantir qualidade ao
ensino-aprendizagem e ao processo decisório. Idéia compartilhada por Oliveira
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& Felipe (2005). Tal questão foi constatada quando chegamos a participar de
uma reunião com os pais e outros segmentos da escola para resolver o
problema do lixo que era jogado pelos alunos durante o intervalo do recreio.
Percebemos que diversos pais se comprometeram e apresentaram sugestões,
assim como técnicos e representantes de turma. As propostas foram
registradas e serviram para subsidiar um projeto na escola.
Por meio da pesquisa empírica foi possível identificar que as gestoras da
entidade pesquisada compreendem a função da escola em sentido amplo, ou
seja, não restrita a transmitir conhecimentos. Essa visão está em consonância
com autores referenciados nessa dissertação, entre eles Hora (2000) e Castro
(2004). As idéias da principal gestora são identificadas com as demais
categorias, ou seja, professores, pais e funcionais. Porém, alguns alunos ainda
desconhecem a real função da escola. Os dados revelam essa situação, pois
60% dos alunos não sabem explicitar a plenitude dessa função, que não se
restringe a transmitir conhecimentos.
A pesquisa revelou que a gestão se empenha em desenvolver a gestão
democrática e sua visão está em consonância com autores como, Castro
(2004), Lima (2003) e Paulo Freire, os quais afirmam a relevância da
participação da família e dos demais atores no processo decisório, bem como a
construção de valores coletivos como solidariedade, responsabilidade, diálogo,
materializados na práxis educativa e na operacionalização das estratégias de
gestão. Esse posicionamento foi confirmado pelos pais, professores, técnicos,
alunos e categorias funcionais.
Constatou-se que a principal gestora da escola concebe seu papel na
perspectiva de liderança, uma prerrogativa reconhecida por autores que tratam
do assunto, a exemplo de Cruz (2005). Também se compreende pelos
argumentos da gestão que o diálogo com a comunidade intra e extra-escolar é
valorizado, condição defendida por Ellionor & Gerard (1998).
Quanto ao P.P.P ajudar na prática pedagógica, percebeu-se pelas
respostas das categorias pesquisadas que sim, indicando correspondência
entre o documento e as demandas da educação escolar. Inclusive o referido
documento já foi discutido com os pais e categorias funcionais em reuniões. De
certo modo, os argumentos das categorias encontra relação com autores como
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Hernández (2000), que considera o P.P.P, como um espelho da realidade
escolar. Nessa seara está a concepção de Freitas (1991). Ao ter contato direto
com o P.P.P da escola observamos em sua introdução a defesa dessa
preocupação em rever continuamente as diretrizes, estratégias, linhas de ação
e os objetivos do documento com o fim de sempre lhe aproximar da realidade,
a qual é reconhecida pela sua dinamicidade.
Durante a pesquisa identificou-se que, para as categorias pesquisadas a
gestão democrática influencia o clima e a cultura organizacional porque o seu
exercício abrange valores, convicções, simbolismos, códigos e significados.
Essa visão é compartilhada por autores como Hall (1997) e durante a visita à
escola, tivemos oportunidade de identificar cartazes na sala dos professores,
no auditório, explicitando a importância do diálogo, da participação da família,
entre outros, cujo teor é de ordem democrática.
Diante das considerações anteriormente elucidadas, é possível afirmar
que foi possível alcançar o objetivo de relacionar os aspectos estudados
teoricamente à realidade encontrada no campo investigado, onde se constatou
a veracidade das proposições teóricas atinentes à Gestão democrática, ao
Clima e à Cultura Organizacional e a implantação do Projeto Político
Pedagógico, em vista à melhoria, tanto da aprendizagem, quanto ao
crescimento e desenvolvimento da escola, como entidade educativa.
Espera-se que a pesquisa venha contribuir oportunamente para outros
trabalhos,

possibilitando

novas

discussões

e

experiências

no

campo

educacional, principalmente na seara da gestão democrática, com a finalidade
de se criar um espaço cada vez mais definido como núcleo de trocas e
somatórias de experiências e busca de mais referências que venham melhorar
a gestão escolar nas escolas públicas, permitindo que se tornem elementos
transformadores e construtores de uma sociedade mais humana, justa,
democrática, através de cidadãos mais responsáveis e participativos no
interesse do bem comum.
É importante ressaltar que, a dimensão clima organizacional, largamente
discutida a partir do século XX, tem disponíveis para seus estudos
componentes e indicadores para o estabelecimento de categorias de análise.
Os estudos já realizados buscaram informações com reitores, pró-reitores e
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dirigentes nas universidades estudadas e examinaram documentos, planos de
trabalho, projetos, boletins, relatórios, leis, decretos, jornais. Foram importantes
as informações sobre a história institucional, bem como as visões e percepções
das pessoas dentro da organização, buscando conhecer a compatibilidade
entre metas individuais e institucionais.
O conhecimento que já se tem de clima organizacional indica tratar-se
de

tema

complexo,

ao

lidar

com

procedimentos

administrativos,

comportamento dos indivíduos, decisões políticas, fatores motivacionais nas
carreiras das pessoas que servem à organização organizacional não é
uniforme.
Ao examinar esses componentes de análise, a interface entre gestão
democrática e clima organizacional parece-nos patente. Os fatores aqui
apresentados para análise do clima organizacional de uma escola pública
servem de parâmetros para se dimensionar o grau de democracia determinada
para a gestão das instituições públicas de ensino no Brasil.
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ANEXO I – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA AS GESTORAS
	
  

1. Qual a função da escola na sua concepção?
2. A Gestão Democrática na escola possibilita maior entendimento sobre a
função social da escola?
3. A comunidade intra e extra-escola sabe qual é a função social da escola?
4. São criados espaços democráticos para favorecer a participação das
comunidades intra e extra-escolar?
5. A questão da falta de recursos impede que a escola cumpra sua função
social?
6. Como é a relação da escola com a família?
7. Qual o real papel do gestor na escola?
8. A maior democratização melhora a qualidade da educação escolar?
9. O P.P.P está ajudando na prática dos gestores?
10. Vocês superam as dificuldades coletivas?
11. Estão satisfeitos com as formas de articulação atuais entre escola e
comunidade?
12. Como vocês conceituam a gestão democrática?
13. Como administram as situações conflituosas na tentativa de garantir direito
à educação de qualidade?
14. Qual a importância do P.P.P. numa gestão democrática?
15. A gestão democrática influencia o clima e a cultura organizacional?
	
  

	
  

	
  

ANEXO II – QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES
1. Qual a função da escola na sua concepção?
2. Busca-se desenvolver uma Gestão Democrática na escola que
possibilite um maior entendimento sobre a função social da escola?
3. A comunidade intra e extra-escola sabe qual é a função social da
escola?
4. (

) sim

( ) não

5. São criados espaços democráticos para favorecer a participação das
comunidades intra e extra-escolar, de modo a viabilizar o conhecimento
da função social da escola?
6. ( ) sim

( ) não

7. A questão da falta de recursos impede que a escola cumpra sua função
social?
8. ( ) sim

( ) não

9. Como você concebe a relação da escola com os pais dos alunos, ou
melhor dizendo, com a família?
10. Para você qual o real papel do gestor na escola?
11. Você considera que a maior democratização melhora a qualidade da
educação escolar?
12. A prática pedagógica atende às expectativas de aprendizagem dos
alunos?
13. A integração entre escola e comunidade é considerada importante na
escola?
14. A aprendizagem do aluno depende do desempenho e compromisso dos
professores e a sua prática pedagógica leva o aluno a aprender?
15. Para construir o P.P.P. a escola precisa saber o significado deste
documento?
16. Como o P.P.P. ajuda na prática pedagógica?
17. Como vocês analisam a gestão democrática?
18. A gestão democrática influencia o clima e a cultura organizacional?

	
  

	
  

ANEXO III – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA AS TÉCNICAS
	
  
	
  

1. Vocês buscam desenvolver a gestão democrática para possibilitar
desenvolver a gestão democrática e possibilitar maior entendimento da
função social da escola?
2. A participação da família na escola é favorável?
3. Qual o real papel do gestor na escola?
4. A democracia melhora a qualidade da educação escolar?
5. O P.P.P. está ajudando no desenvolvimento pedagógico da escola?
6. O P.P.P. é favorável à gestão democrática?
7. Qual a importância do P.P.P. na escola?
8. Quem participou efetivamente da construção do P.P.P.?
9. Quais as maiores dificuldades na elaboração do P.P.P.?
10. Como foi o diagnóstico escolar?
11. A gestão afeta o clima e a cultura organizacional?

	
  

	
  

ANEXO IV – QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS
	
  

1. Qual a função da escola para você?
2. Você acha que se busca desenvolver uma Gestão Democrática na escola,
ou seja, uma organização do trabalho escolar por meio da qual alunos,
professores, pais, técnicos, serventes, orientadora pedagógica e demais
funcionários participam nas decisões importantes, possibilitando um maior
entendimento sobre o que significa a função social da escola?
3. ( ) sim

( ) não

4. A comunidade intra e extra-escola sabe qual é a função social da escola?
5. ( ) sim

( ) não

6. São criados espaços democráticos para favorecer a participação das
comunidades intra e extra-escolar, de modo a viabilizar o conhecimento da
função social da escola?
7. ( ) sim

( ) não

8. A questão da falta de recursos impede que a escola cumpra sua função
social?
9. ( ) sim

( ) não

10. Como você compreende a relação da escola com os pais dos alunos, ou
melhor dizendo, com a família?
11. Para você qual o real papel do gestor (diretor ou diretora) na escola?
12. Você considera que a maior democratização melhora a qualidade da
educação escolar?

	
  

	
  

ANEXO V – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS PAIS
	
  
	
  

Qual a função social da escola democrática?
A escola oferece espaço para você participar nas decisões relacionadas
à educação dos filhos?
Você considera que a democratização da escola melhora o clima nessa
instituição?
A escola já lhe explicou a importância do P.P.P. para a gestão escolar?

	
  

	
  

ANEXO VI – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM FUNCIONÁRIOS
	
  

Qual a função social da escola democrática?
A escola oferece espaço para você participar nas decisões relacionadas
à educação dos filhos?
Você considera que a democratização da escola melhora o clima nessa
instituição?
A escola já lhe explicou a importância do P.P.P. para a gestão escolar?	
  

	
  

