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RESUMO

Este artigo é resultado de pesquisas bibliográficas e da trajetória da autora enquanto diretora escolar, e
apresenta uma reflexão sobre a importância da condução da gestão escolar pública municipal para o alcance
da educação de qualidade e o impacto de suas ações nos resultados do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica - IDEB. As ações da gestão escolar sustentadas pelo profissionalismo do diretor são
relevantes para fomentar a qualidade de ensino nas escolas públicas municipais, trazendo bons resultados
para a escola. Abordaremos também a relevância da gestão democrática e participativa na formação da
escola cidadã.
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ABSTRACT

This article is the result of literature searches and the course author while school director, and reflects on the
importance of conducting municipal school management to the achievement of quality education and the
impact of their actions on the results of the Index Development Basic Education - IDEB. The actions held by
the school management director professionalism are relevant to enhance the quality of teaching in public
schools, bringing good results for them. We will also explore the importance of democratic and participatory
management in the formation of the citizen school.
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INTRODUÇÃO

A educação na contemporaneidade necessita da construção de uma escola cidadã, onde o diálogo e a
participação sejam priorizados. Se pensarmos a educação como produção de conhecimentos, precisamos
proporcionar uma relação dialógica entre educador e educando, pois ambos são sujeitos do processo de
conhecimento. Corroboramos com o pensamento de SAVIANI, quando ele diz que:

A escola é uma instituição de natureza educativa. Ao diretor cabe, então, o papel de
garantir o cumprimento da função educativa que é a razão de ser da escola. Nesse
sentido, é preciso dizer que o diretor de escola é antes de tudo, um educador, antes
de ser administrador ele é um educador. (SAVIANI, 1997, p. 208)

O modelo de gestão democrática e participativa é o caminho para favorecer o diálogo e envolvimento dos
sujeitos que compõem a comunidade escolar e o diretor escolar tem um papel muito importante na
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articulação e condução da gestão, conquistando desta forma a construção de uma escola humanizada e
melhorando os resultados da escola.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN n° 9394/96, deixa explícito em seu Art. 14 o papel
dos sistemas de ensino de definir as normas de Gestão Democrática na escola pública.

O processo de eleição para gestores escolares foi uma iniciativa bastante positiva para a democratização das
escolas. A eleição direta para gestores das unidades públicas municipais foi regulamentada pela Lei
Complementar nº 036/2004 – Estatuto do Magistério Público Municipal. Junto com a aprovação veio a ideia de
gestão compartilhada ou democrática. Gracindo (2009, p.33) registra que: “A gestão democrática é um
objetivo e um percurso. É um objetivo porque trata-se de uma meta a ser sempre aprimorada e é um
percurso, porque se revela como um processo que, a cada dia, se avalia e se reorganiza.”

O desafio do processo de eleição para gestores escolares do município de Salvador é uma experiência
significativa, haja vista que os cursos de preparação e seleção, proporcionam muitos conhecimentos na área
de gestão escolar, além da exigência de elaboração de um plano de ação (pré-requisito para candidatura ao
cargo), que leva os candidatos à análise da realidade da escola para traçar ações que visem melhorar seus
processos administrativos e pedagógicos.

Aqui cabe reforçar a importância da gestão democrática e participativa, haja vista que nenhum diretor de
escola consegue fazer um trabalho de relevância sozinho. Ele pode liderar os trabalhos, contando
necessariamente com a parceria de toda a equipe escolar.

O caminhar na gestão democrática exige muito mais que comprometimento, exige ousadia e busca do novo,
além da complexidade que é conquistar a participação e envolvimento de toda a equipe escolar na tomada de
decisões e organização da escola. Martins diz que a gestão, diferente da administração, caracteriza-se pelo:

[...] reconhecimento da importância da participação consciente e esclarecida das
pessoas nas decisões sobre a orientação e o manejamento de seu trabalho. Está
associada ao fortalecimento da ideia de democratização do processo pedagógico,
entendida como participação de todos nas decisões e em sua efetivação. (MARTINS,
2010, p. 182)

Tomando como referência a Secretaria Municipal de Educação de Salvador/BA, podemos afirmar que os
gestores são capacitados periodicamente em cursos de formação, mas acreditamos que é na vivência do
cotidiano escolar que os aprendizados são concretizados, pois a rotina escolar exige muito além de
conhecimento teórico, é necessário que os gestores tenham olhares atentos para visualizar as deficiências e
necessidades no âmbito da gestão administrativa, financeira, pedagógica e social. A teoria e a prática devem
caminhar juntas.

A atuação do gestor escolar compreende uma série de aspectos que pode resultar no bom funcionamento da
escola e em uma educação de qualidade.

Quando pensamos em democracia e participação em gestão da escola, geralmente nos referimos a construção
coletiva do Projeto Político Pedagógico, à atuação efetiva dos Conselhos Escolares, à transparência na
utilização e prestação de contas dos recursos financeiros e na descentralização do poder de atuação dos
gestores. Mas associado a estas ações é necessário que se faça frequentemente a análise do desempenho
geral da escola e que ações concretas sejam traçadas visando minimizar as causas dos problemas que tem
afetado as escolas que é a reprovação e a evasão.

GERENCIAMENTO PEDAGÓGICO

A gestão escolar pode ser uma peça fundamental no gerenciamento pedagógico ao alcance da educação de
qualidade, partindo do entendimento de que o gestor escolar pode plenamente ter a visão geral das turmas,
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do perfil de cada professor e da comunidade assistida, alicerçando suas intervenções nesses conhecimentos, o
que pode servir de base para a construção de um trabalho coletivo que pode trazer bons resultados. Isto
porque os gestores são capazes de ter esta visão quando o foco pedagógico é trabalhado de forma prioritária.

Podemos afirmar que as Unidades de Ensino, cujos diretores focam no pedagógico têm maiores chances de
elevar a qualidade de ensino. O diretor escolar precisa ter a:

Compreensão dos fundamentos e bases da ação educacional; compreensão da
relação entre ações pedagógicas e seus resultados na aprendizagem e formação dos
alunos; conhecimento sobre a organização do currículo e articulação entre os seus
componentes e processos; habilidade de mobilização da equipe escolar para a
promoção dos objetivos educacionais da escola; habilidade de orientação e feedback
do trabalho pedagógico. (LUCK, 2005, p. 85)

Quando dizemos focar no pedagógico, estamos nos referindo a implantação de uma proposta de formação
para professores; investimento em projetos pedagógicos que visem a elevação da auto estima dos alunos e
que estimulem a leitura e produção de escrita; realização de estudos e pesquisas nas reuniões pedagógicas;
estudo dos descritores e das competências exigidas dos alunos nas avaliações externas; acompanhamento de
forma eficaz da frequência escolar dos alunos, fazendo atendimento às famílias para evitar a evasão;
implementação do projeto de acompanhamento pedagógico para atendimento aos alunos com dificuldade de
aprendizado; análise de desempenho dos alunos nos conselhos de classe e replanejamento das aulas para
reforço dos conteúdos que os alunos apresentem dificuldades; aplicação de atividades lúdicas despertando
nos alunos o interesse pelo estudo das disciplinas; encontros lúdicos com as professoras utilizando métodos e
técnicas bem sucedidas na escola; envolvimento da comunidade escolar na elaboração do Projeto Político
Pedagógico e Regimento Escolar; divulgação dos resultados da escola nas reuniões de pais e com funcionários
e professores; análise dos resultados e replanejamento das ações. O gestor escolar precisa também estar
atento aos aspectos sociais e econômicos da comunidade escolar. Todas estas ações tem objetivo de melhorar
a qualidade do ensino.

INDICADORES DE QUALIDADE EM EDUCAÇÃO

O propósito explícito na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9394/96 em adotar um
sistema de avaliação nacional do rendimento escolar foi o de transformá-la em um instrumento de mudança
da realidade educacional do país visando a melhoria da qualidade do ensino. Nesse contexto, com a LDBEN a
proposta de avaliação externa é reafirmada em seu artigo 9º:

[...] VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino
fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino,
objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino (BRASIL,
1996).

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em 2007, como parte do Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE). Ele pode ser considerado como um indicador de monitoramento e de qualidade educacional
que relaciona as informações de dois outros indicadores: rendimento escolar e desempenho acadêmico.
(FERNANDES, 2007). Os dados sobre aprovação são retirados do Censo Escolar e sobre o desempenho,
retirados das notas obtidas em exames padronizados, Prova Brasil e Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Básica (SAEB).

A Prova Brasil foi idealizada para produzir informações sobre o ensino oferecido por município e escola, com o
objetivo de auxiliar os governantes nas decisões, assim como a comunidade escolar no estabelecimento de
metas e implantação de ações pedagógicas e administrativas, visando à melhoria da qualidade de ensino. A
Prova Brasil e o SAEB, criados pelo INEP, são avaliações para diagnóstico em larga escala (de Língua
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Portuguesa e Matemática), aplicadas na 4ª e 8ª séries (5º e 9º anos) do ensino fundamental e 3ª série do
ensino médio. Os alunos também respondem a um questionário socioeconômico.

O IDEB é mais que um indicador estatístico. Ele nasceu como condutor de política pública pela melhoria da
qualidade da educação, tanto no âmbito nacional, como nos estados, municípios e nas escolas. Sua
composição possibilita não apenas o diagnóstico atualizado da situação educacional em todas as esferas, mas
também a projeção de metas individuais rumo ao incremento da qualidade de ensino.

O Decreto 6.094 de 24 de abril de 2007 dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos
pela Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e Estados, e a
participação das famílias e da comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e financeira,
visando a mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica. Nele, o capítulo II é destinado
especificamente ao IDEB, constando que:

Art. 3º - A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com base no
IDEB, calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre
rendimento escolar, combinados com o desempenho dos alunos, constantes do censo
escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, composto pela
Avaliação Nacional da Educação Básica - ANEB e a Avaliação Nacional do Rendimento
Escolar (Prova Brasil). (BRASIL, 2007)

A meta do Ministério da Educação (MEC) é que todas as escolas do Brasil atinjam até 2021, níveis
educacionais de países desenvolvidos, o que corresponde à média 6,0 para os anos iniciais do Ensino
Fundamental. Atingir a meta não é tarefa nada fácil em virtude da realidade das escolas públicas, que em sua
maioria funcionam em espaços inadequados, com pouca ou quase nenhuma estrutura para funcionamento,
com escassez de mobiliário, falta de professores e outros tantos entraves que impossibilitam o bom
andamento destas. Pode-se considerar que a situação socioeconômica da população também pode influenciar
neste processo.

A combinação de indicadores de fluxo (aprovação, repetência e evasão) e de proficiência (Prova Brasil e
SAEB) dos alunos, que resultam no IDEB, é calculada em valores de 0 a 10.

Vale questionar se estes modelos de avaliação realmente atendem a todos os públicos avaliados. Será que
tanto a Prova Brasil quanto o SAEB condizem com a realidade de todas as escolas?
Será que o resultado destas avaliações realmente reflete a realidade educacional das escolas, municípios,
estados e país, se temos em todos os contextos realidades de vida tão diferentes?
Luckesi, defende que:

Um instrumento de coleta de dados pode ser desastroso, do ponto de vista da
avaliação da aprendizagem, como em qualquer avaliação, na medida em que não
colete, com qualidade, os dados necessários ao processo de avaliação em curso. Um
instrumento inadequado ou defeituoso pode distorcer completamente a realidade e,
por isso, oferecer base inadequada para a qualificação do objeto da avaliação e,
consequentemente, conduzir a uma decisão (intervenção), também distorcida.
(LUCKESI, 2003, p. 41)

O IDEB hoje é o principal indicador de qualidade de ensino aplicado no país, mas existem outros indicadores
que podem ser utilizados para avaliar a qualidade das escolas, a saber: os resultados da Provinha Brasil,
Avalie Alfa, os resultados dos projetos trabalhados na escola, o clima organizacional, resultados das
avaliações internas, índice de evasão e tantos outros fatores que podem espelhar os resultados das ações
desenvolvidas nas escolas. A gestão escolar deve se debruçar sobre esses resultados, articulando ações que
visem sempre a melhoria da qualidade do ensino.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9394/96 em seu artigo 3º, parágrafo nove, traz a
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garantia de que o ensino será ministrado com base no princípio da garantia do padrão de qualidade.

Como definir qualidade de ensino hoje?
O que poderia ser indicativo de qualidade em educação?

Concordamos com Luck (2005), quando ela diz que o bom rendimento escolar depende da “boa”
administração escolar, corroborando com o pensamento de Libâneo (2005, p. 301) que afirma que “visando
não perder o sincronismo e brilho indispensáveis ao “sucesso” do ensino aprendizagem, as escolas precisam
ser mais bem organizadas e administradas para melhorar a qualidade de ensino, levando os alunos a se
sentirem envolvidos nas aulas e nas atividades escolares.

CONCLUSÃO

Compreendemos a partir de todas as análises e reflexões feitas que as ações da gestão escolar sustentadas
pelo profissionalismo e profissionalização do diretor são relevantes para fomentar o aumento do IDEB e
demais indicadores nos resultados das escolas.

O modelo de gestão democrática e participativa favorece o trabalho coletivo, agregando conhecimento e
valores, culminando numa educação cidadã que agrega significados à escola e aos sujeitos envolvidos nela.

O diretor escolar é o principal articulador da gestão escolar e pode favorecer o bom gerenciamento
pedagógico a caminho da educação de qualidade.
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