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RESUMO 
Este artigo aborda a gestão escolar em seu âmbito 
democrático. Objetiva instigar reflexões acerca da gestão da 
escola pública e seu reflexo no processo de ensino e 
aprendizagem perpassando pela qualidade da formação dos 
trabalhadores da educação de modo geral. Trata-se de um 
estudo de natureza empírico com trabalho de campo em 
escolas públicas em Fortaleza - CE. Destacamos a importância 
do gestor escolar, pois chama sua equipe a participar - todos 
com o mesmo objetivo de melhorar a qualidade social da 
escola.  
Palavras-chave: Gestão democrática da escola pública; 
Educação escolar de qualidade; Qualidade social/ Ensino e 
aprendizagem. 
 
 

ABSTRACT 
This article discusses the school management in its democratic 
framework. Aims to instigate discussions about the 
management of public schools and its reflection in the process 
of passing through the teaching and learning quality of training 
for workers in education generally. This is an empirical study of 
nature with field work in public schools in Fortaleza - CE. We 
stress the importance of the school manager, as he calls his 
team to participate - all with the same goal of improving the 
social quality of school. 
Keywords: Democratic management of public schools, school 
education quality, social quality/ teaching and learning. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

As inúmeras mudanças3 que vem ocorrendo no mundo do trabalho são devidas 

entre outras questões, às transformações técnico-organizativas dos modos de produções 

vigentes nos países capitalistas, como o Brasil, que acabam refletindo em nosso sistema 

educacional.  

Este a partir da década de 1990 sofreu mudanças nas suas orientações educativas 

em âmbito federal, estadual e municipal, frutos da participação do Brasil na Conferência 

Mundial de Educação para Todos, realizada naquele período, em Jontiem, na Tailândia, e 

na Declaração de Nova Delhi de dezembro de 1993 de atendimento à demanda de 

universalização do ensino básico. Trata-se de proposições que em conjunto convergem para 

novos modelos de gestão do ensino público imbuídos em formas mais flexíveis, 

participativas e descentralizadas de administração dos recursos e das responsabilidades. 

Esses novos modelos em busca da melhoria da qualidade na educação são 

fundamentados a partir da inserção de inovações na organização e gestão da escola, do 

trabalho na escola, da qualidade da escola. É sob este enfoque que trataremos o presente 

artigo, o qual tem como objetivo: instigar reflexões acerca da gestão da escola pública e seu 

reflexo no processo de ensino e aprendizagem perpassando pela qualidade da formação 

continuada dos trabalhadores da educação de um modo geral. Entendemos que estes 

profissionais são todos aqueles que exercem alguma função na escola, segundo os 

dispositivos legais (Constituição Federal 1988, Plano Nacional de Educação, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96), que são eles: os professores, o diretor, 

os coordenadores, agentes administrativos, dentre outros. 

Para tanto, algumas perguntas nos motivaram a iniciar o presente estudo: de que 

forma os trabalhadores da educação de um modo geral podem influenciar na qualidade da 

escola? No processo de ensino e aprendizagem da escola? Como estes estando no 

exercício de suas funções podem investir em sua formação continuada? Trata-se de um 

estudo de natureza exploratório. Sendo assim, selecionamos a bibliografia e dialogamos 

com teóricos, como: LIBÂNEO (2001), VIEIRA (2001; 2008), LARANJEIRA (2008), dentre 

outros. Além de realizarmos visitas, observações, anotações e entrevistas com alguns 

profissionais da educação em escolas públicas municipais no Ceará. 

Ao elaborarmos este artigo ficamos na expectativa de que as discussões ora 

apresentadas neste possa ser útil a todos os agentes envolvidos com a educação pública de 
                                                           
3 Como exemplo: as crises no sistema capitalista que geram desemprego, dentre outros problemas. 



 

 

 

qualidade nos aspectos que destacamos nos itens anteriores. Esperamos assim, contribuir 

com o processo de ensino e aprendizagem por quais todos os trabalhadores da educação 

de um modo geral, ao longo de suas vidas, também passam e, desta forma possam 

compreender melhor os problemas (dentre estes, a estrutura e funcionamento da escola que 

deixam a desejar; aos baixos salários; a falta de formação profissional, etc.) que enfrentam e 

a se prepararem para resolvê-los com mais eficácia.  

É lógico que, não sejamos ingênuos de achar que ele é ou será o “salvador da 

pátria”. Existem instrumentos legais que o gestor logicamente deve seguir e todos os 

envolvidos devem estar a par. Chamamos a atenção é para o fato de que, ele como líder 

deve, dentre as muitas características de tal, se impor, escutar quando necessário e chamar 

os demais trabalhadores da educação a participar ativamente. E para isso, acreditamos que 

é de suma importância a formação continuada do mesmo. Alias não só deste, mas de todos 

os que trabalham com a educação, direta ou indiretamente. 

Este artigo não se trata absolutamente de uma espécie de doutrinamento do que 

devem fazer. Porém, buscamos dialogar com autores a fim de instigar as reflexões da 

gestão escolar no processo de democratização que, por ora se encontra, e os problemas 

que os profissionais enfrentam os quais refletem no processo de busca da qualidade social 

do ensino, e que perpassam pela (falta de) formação continuada dos mesmos.  

A partir da concepção de Gestão Democrática, pressupondo-se a idéia de 

participação envolvendo o trabalho em conjunto dos trabalhadores da educação em geral na 

escola pública refletindo na questão da qualidade social, a partir da definição de Libâneo 

(2001), e posterior nossa compreensão, percebemos que ainda na atualidade há muito que 

caminhar no sentido de se chegar a uma educação de boa qualidade para todos.  

 

2 QUALIDADE SOCIAL DA ESCOLA: uma longa caminhada? 

 

As noções de qualidade, principalmente no âmbito das exigências dos Organismos 

Internacionais e da visão de preparar para atender o mercado de trabalho, cada vez mais 

dinâmico; por conta de investimentos no País etc., expandem a necessidade de se ter 

eficácia e eficiência no relacionamento de todos os elementos que compõem o modelo da 

empresa em seu gerenciamento. 

A qualidade, pensada como qualidade total, ou Gerência da Qualidade Total – 

método eficiente de administração, não se restringe à sala dos administradores, mas se 

propõem a atingir todos os setores da sociedade que estejam utilizando recursos que vão 

desde os financeiros até os de pessoas. 



 

 

 

 

Quando aplicada ao sistema escolar e às escolas, a qualidade total tem como 
objetivo o treinamento de pessoas para serem competentes no que fazem, dentro de 
uma gestão eficaz de meios, com mecanismos de controle e avaliação dos 
resultados, visando atender a imperativos econômicos e técnicos. (LIBÂNEO 2001, 
p. 53).  
 

Em outras palavras, a gerência, ou controle, expande-se dos órgãos de cúpula para 

as relações entre os trabalhadores, promovendo uma gerencia interpessoal. O que interessa 

é atender as exigências apenas do capitalismo com o discurso de promoção da qualidade 

da educação no Brasil. 

Libâneo (2001) nos chama a atenção para o fato de que é necessário que haja 

qualidade sim, no entanto, diferente daquela concepção, e se refere à qualidade social na 

escola, isto é, “[...] significa a interrelação entre qualidade formal (instrumentos, 

procedimentos, conhecimento) e política (fins e valores sociais), é [...] baseada no 

conhecimento e na ampliação de capacidades cognitivas, operativas e sociais, com alto 

grau de inclusividade”. (p. 54). (grifos nossos). 

 
A educação de qualidade é aquela que promove para todos o domínio de 
conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades cognitivas, operativas e sociais 
necessários ao atendimento de necessidades individuais e sociais dos alunos, à 
inserção no mundo do trabalho, a constituição da cidadania, tendo em vista a 
construção de uma sociedade mais justa e igualitária. (Ibidem, 2001, p. 54).  
 
 

Afirma que,  

 

Não é nada fácil estabelecer como critério de qualidade a igualdade quanto ao 
atendimento escolar, a qualidade para todos. [...]. O que as escolas precisam 
buscar, de fato, é a qualidade cognitiva das experiências de aprendizagem dos 
alunos [...] em consonância com as exigências sociais e educacionais 
contemporâneas significa prestar atenção nos conteúdos que estão sendo 
ensinados, na afetividade desses conteúdos para a vida prática. (Ibidem, p. 56 - 57).  
 

As duas formas de atividades que são essenciais no processo de qualidade social 

para todos na escola, oferecendo boas condições de trabalho e inclusão social. Primeiro 

chama de atividades-fins, o currículo e os procedimentos metodológicos de ensino que,  

 
[...] correspondem aos objetivos da escolarização obrigatória, [...], tais como a 
aquisição do conhecimento e da cultura, o desenvolvimento da personalidade, a 
formação para a cidadania, a inserção no mundo”. E em segundo, as atividades-
meio que são as condições de realização desses objetivos, incluindo-se, entre essas 
condições, o planejamento pedagógico e curricular, a organização e gestão da 
escola, a cultura organizacional, a tecnologia, o desenvolvimento profissional dos 
professores. (Ibidem, p. 59). 
 

Entre essas atividades fins e meios existe um instrumento para articulá-los se trata 

do Projeto Político Pedagógico (PPP), este não tem a função de ser construído para ser 

arquivado, ficar nas gavetas ou ser encaminhado para as autoridades para cumprir tarefas 



 

 

 

burocráticas. O Projeto é um processo de trabalho coletivo da escola, deve ser reconstruído 

e vivenciado constantemente por todos os envolvidos com o processo educativo escolar. O 

PPP constitui como um processo de permanente reflexão e discussão dos problemas, das 

propostas, da organicidade, da intencionalidade da escola. Desse modo, subsidiará a 

organização do trabalho pedagógico, que inclui o trabalho educativo na sala de aula.  

Vieira (2008) completa afirmando que, é importante que a estrutura e 

funcionamento estejam em consonância com aquele processo, no entanto, caso isto não 

ocorra, não impede que um si sobressaia o outro, pois há outros fatores que interferem 

diretamente. “Quando a estrutura e funcionamento são bons uma escola tem os elementos 

necessários para promover o sucesso de seus alunos. É possível encontrarmos escolas 

com boa estrutura e mau funcionamento. Também o inverso pode ser verdadeiro. [...]”. (p. 

20). 

É neste ponto que entra em cena um ser humano que é fundamental para o bom 

funcionamento da escola mesmo com deficiências na estrutura física da escola (ou de 

materiais, equipamentos de boa qualidade) ou não, aquele ser humano é o gestor escolar. 

 

3 GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA: A IMPORTÂNCIA DOS TRABALHADORES 
EM EDUCAÇÃO E NECESSÁRIA FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

Segundo Parente e Lück (2000),  

 

[...] um diretor de escola é um gestor da dinâmica social, um mobilizador e 
orquestrador de atores, um articulador da diversidade para dar-lhe unidade e 
consistência, na construção do ambiente educacional e promoção segura da 
formação de seus alunos. Para tanto, em seu trabalho, presta atenção a cada 
evento, circunstância e ato, como parte de um conjunto de eventos, circunstâncias e 
atos, considerando-os globalmente, de modo interativo e dinâmico. Tal atitude 
garante a possibilidade de que “pense grande e aja no pequeno” [...], isto é, que em 
suas ações localizadas tenha em mente o conjunto todo da escola e seu papel 
educacional, não apenas imediato, mas de repercussão no futuro, em acordo com 
visão estratégica e com amplas políticas educacionais. Implica ter uma visão da 
escola inserida em sua comunidade, a médio e longo prazo, com horizontes largos. 
(P. 11).  
 

Daí a importância do gestor escolar. Este antes, a nosso ver, tem de ser um 

educador, pois não é necessariamente preciso estar numa sala de aula para educar. Nesse 

contexto, salientamos para o fato de que a preocupação com a formação permanente do 

educador deve, em sua ação mais especifica conseguir que todo o grupo se comprometa 

com a qualidade de seu trabalho, com os objetivos da escola e principalmente com o 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos.  

A gestão baseada nos princípios de democracia e participação pressupõe a 

existência de um líder cujo conhecimento e perfil favoreça o aprimoramento da escola, além 



 

 

 

do que cabe a ele a tarefa de difundir tal postura e formar um grupo de trabalho 

comprometido com o bom desempenho da instituição no seu todo. 

Cabe ao diretor valer-se de uma postura condizente com a proposta da instituição, 

da qual parta coerência entre discurso e prática segurança etc. além de outros requisitos, 

tais como: tenha criatividade; perceba o macro; saiba trabalhar em equipe; seja ágil na 

resolução de problemas e se comunique com eficiência. (LARANJEIRA, 2008, p. 242). 

No entanto, o gestor não está sozinho nessa empreitada. No início deste século 

XXI4 a democratização da administração escolar foi estabelecida, desvinculando a visão 

centralizada do papel do diretor. Surge o termo, Núcleo Escolar, sendo composto por vários 

representantes de segmentos diferentes da comunidade escolar, cada qual com sua 

atuação nos diversos âmbitos compostos pelas escolas. 

Na Constituição Federal, em seu artigo 206, determina que o ensino deva ser 

ministrado com base no princípio de gestão democrática e também a LDB (lei nº 9.394 de 

20/12/1996) que define o processo de formação da gestão escolar e suas normas contidas 

nos artigos 14 e 15. 

Esta gestão democrática marca o início de uma nova Era, e para a escola pública 

uma maior integração com os alunos, pais, funcionários da escola, corpo docente e 

comunidade. Com essa democratização, onde cada grupo assume um papel, assumem 

compromissos e responsabilidades, passando aos alunos, desde séries iniciais, conceito de 

democracia e noções de política, assuntos os quais eles participarão futuramente. O aluno, 

desde cedo, amplia sua concepção de cidadania através das práticas de democracia, seja 

ela no processo de eleição de gestores ou para disputa dos componentes do grêmio 

estudantil. Esta concepção de gestão democrática e também visando à maior integração 

dos membros da escola nas decisões importantes e melhoria contínua do processo. 

De acordo com Vieira (2001), com as mudanças na gestão, no que se refere à 

escola, “[...], antes território quase exclusivo de professores, diretores, funcionários e alunos, 

passa a compartilhar seu espaço com outros atores – pais, membros da comunidade, 

‘amigos da escola’, [...]” (P. 23).  

É importante para o bom funcionamento da escola,  

 
[...] a gestão de seu pessoal, assim como de seus recursos materiais e financeiros. 
Noutras palavras, cabe a ela gerir seu patrimônio imaterial e material. O primeiro 
refere-se a pessoas, as idéias e à cultura produzida em seu interior; o segundo diz 
respeito a prédios e instalações, equipamentos, laboratórios, livros, enfim, tudo 

                                                           
4 No final do século XX, nos deparamos com uma evolução no que antes se conhecia apenas por administração 
educacional, abordando princípios e normas de ordenação e controle no que se refere a concepção de gestão no 
ambiente escolar, passaria, no inicio deste século XXI, a receber nova concepção, tendo em vista que o modelo 
tradicional de administração escolar já não atendia mais as necessidades de tal período.  
 



 

 

 

aquilo que se traduz na parte física de uma instituição escolar. Além dessas 
atribuições, e acima de qualquer outra dimensão, porém, está a incumbência de 
zelar pelo que constitui a própria razão de ser da escola – o ensino e a 
aprendizagem. (VIEIRA, 2008, p. 44). 
 

O conceito de participação fundamenta-se no princípio da autonomia, que significa 

a capacidade das pessoas e dos grupos para a livre determinação de si próprios, isto é, 

para a condução da própria vida. Como a autonomia opõe-se às formas autoritárias de 

tomada de decisão, sua realização concreta nas instituições dá-se pela participação na livre 

escolha de objetivos e processos de trabalho e na construção conjunta do ambiente de 

trabalho. (LIBÂNEO, 2003, p. 329).  

Desse modo, a participação requer a autonomia dos sujeitos na decisão de formas 

de trabalho que atenda as necessidades comuns dos sujeitos envolvidos. Entretanto essa é 

uma visão um tanto quanto idealizada frente a realidade educacional em nosso país. 

Segundo Libâneo (2003) “[...] a autonomia é o fundamento da concepção democrático-

participativa de gestão escolar” (P. 333). Assim, depreende-se que a participação requer um 

processo de entendimento das possibilidades da democracia. 

Educadores bem formados, atualizados e motivados constituem o elemento básico 

para uma educação de qualidade. Nesse sentido são educadores também, todos os demais 

trabalhadores da educação que atuam nas áreas de apoio técnico e administrativo.  

O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº 10.172, de 09 de 2001, 

em seu subitem 10.2 diz que: 

 
A educação escolar não se reduz à sala de aula e se viabiliza pela ação articulada 
entre todos os agentes educativos – docentes, técnicos, funcionários administrativos 
e de apoio que atuam na escola. Por esta razão, a formação dos profissionais para 
as áreas técnicas e administrativas deve esmerar-se em oferecer a mesma 
qualidade dos cursos para o magistério. 
 

Assim, a compreensão tanto neste dispositivo legal, bem como, em outros 

dispositivos (Constituição Federal de 1988, LDB 9394/96), não se faz de modo irrefletido. É 

preciso que todos aqueles envolvidos com o trabalho na educação tenham delas o 

conhecimento e a indispensável compreensão, tanto os gestores, responsáveis pela 

definição e condução das políticas públicas para que assegurem a sua aplicação, como os 

demais trabalhadores da educação, para que cumpram seus deveres e se organizem em 

defesa de seus direitos. 

Por isso, é necessário que ocorra a formação continuada de docentes e 

educadores a fim de que possa contribuir com a aquisição de novos conhecimentos e assim 

rever suas práticas tanto em sala de aula como em outros espaços físicos da escola, 

estando em contato com funcionários, pais e alunos.  

 



 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Pelo exposto neste artigo, percebemos que, a verdadeira qualidade social da 

educação, do ensino em especifico - apesar de se tratar (ainda) de um longo caminho a 

percorrer - contudo, envolve e depende dentre outros fatores da sua organização, estrutura 

e funcionamento e para tal há a necessidade de um Núcleo Gestor atuante e a par das reais 

necessidades da escola.  

Ao elaborarmos este artigo ficamos na expectativa de que as discussões ora 

apresentadas neste possa ser útil a todos os agentes envolvidos com a educação pública de 

qualidade nos aspectos que destacamos nos itens anteriores. Esperamos assim, contribuir 

com o processo de ensino e aprendizagem por quais todos os trabalhadores da educação 

de um modo geral, ao longo de suas vidas, também passam e, desta forma possam 

compreender melhor os problemas (dentre estes, a estrutura e funcionamento da escola que 

deixam a desejar; aos baixos salários; a falta de formação profissional, etc.) que enfrentam e 

a se prepararem para resolvê-los com mais eficácia.  

Destacamos a importância de um bom gestor escolar, de como este faz a diferença 

na instituição de ensino, muitas vezes, mesmo que a escola pública não conte com uma boa 

estrutura ou funcionamento, mas ela não parara de funcionar por conta disso, pois o gestor 

chama sua equipe a participar - todos com o mesmo objetivo de melhorar a qualidade social 

da escola.  

É lógico que, não sejamos ingênuos de achar que ele é ou será o “salvador da 

pátria”. Existem instrumentos legais que o gestor logicamente deve seguir e todos os 

envolvidos devem estar a par. Chamamos a atenção é para o fato de que, ele como líder 

deve, dentre as muitas características de tal, se impor, escutar quando necessário e chamar 

os demais trabalhadores da educação a participar ativamente. E para isso, acreditamos que 

é de suma importância a formação continuada do mesmo. Alias não só deste, mas de todos 

os que trabalham com a educação, direta ou indiretamente. 
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