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Resumo: As diversas mudanças no seio social atribuem ao ambiente social novos desafios e 
exige cada vez mais que a  escola e a sociedade repense sobre seu papel social. A atuação da 
gestão escolar tem um papel importante na garantia do bom andamento escolar. Assim, a 
proposta deste trabalho foi analisar os principais desafios visualizados pelos gestores e 
coordenadores de três escolas públicas Estaduais em Aracaju/SE. Utilizou-se de leitura 
bibliográfica e de questionários abertos como fonte de dados a serem interpretados. Entre 
outros, a desmotivação dos professores para com o ensino, a violência, as drogas e a ausência 
da participação familiar nas decisões escolares estão como grandes desafios do processo 
educativo.Ver-se a gestão democrática como uma possibilidade de organização administrativa 
que estimula a participação de todos os segmentos da comunidade escolar – professores, 
alunos, comunidades, funcionários – de forma que esses possam contribuir no melhor 
desempenho escolar.  
 

 
Palavras chave: Gestão escolar, Desafios, Comunidade 
 

 
Abstract: The various changes within social attach to new challenges and social environment 
increasingly requires that schools and society to rethink about their social role. The role of 
school management has an important role in ensuring the smooth running school. Thus, the 
purpose of this study was to analyze the main challenges viewed by managers and 
coordinators of three state public schools in Aracaju / SE. We used to read the literature and 
questionnaires as open source data to be interpreted. Among others, the motivation of teachers 
toward education, violence, drugs and lack of family participation in school decisions are 
major challenges of the process educativo.Ver to democratic management as an opportunity 
for administrative organization which encourages the participation of all segments of the 
school community - teachers, students, communities, employees - so that these may 
contribute to the better school performance. 
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1- Introdução 

 

A escola como um ambiente de sistematização e reprodução do saber configura como 

o principal instrumento de formação social e profissional do individuo. De acordo com 

Libâneo et al (2004) para o bom funcionamento da escola é necessário a atuação de 

professores preparados, que tenham clareza dos objetivos e conteúdos a serem trabalhados, e 

que tenham compromisso com a educação e a sociedade. O projeto político-pedagógico deve 

está vinculado às reais necessidades da escola e da comunidade que esteja presente. Quanto ao 

gestor, com seu profissionalismo conquistam o respeito e admiração da maioria de seus 

funcionários e alunos, há um clima de harmonia que predispõe a realização de um trabalho, 

onde, apesar das dificuldades, os professores terão prazer em ensinar e alunos prazer em 

aprender.  

As ações pedagógicas devem ser vinculadas e adequadas às necessidades sociais e 

pessoais dos educandos envolvidos no processo. Assim, a educação escolar desafia-se ser 

pensada e realizada a partir de uma formação integral do aluno segundo suas capacidades e 

talentos, através de um ensino participativo, solidário e acolhedor. Sobre o papel da escola 

Papadopoulos (2005) destaca que: 

Em face das turbulências do mundo contemporâneo e da fragilidade das 
estruturas da família e de outras instituições sociais, (...) a escola está prestes 
a se tornar o principal instrumento de preservação e de transmissão de 
valores fundamentais, dos quais depende a coesão das sociedades futuras 
(PAPADOPÓULOS, 2005, p.24). 

 
   

A escola como peça fundamental na fundamentação, sistematização e reprodução do 

conhecimento humano está frente a grandes desafios atrelados ao fracasso escolar dos alunos. 

Este fracasso, de fato, está ligado à fragilidade da escolar em acompanhar e dá conta das 

demandas sociais complexas do século XXI.   

Freire (2002) atenta que,além de desenvolver atividades pedagógicas a escola deve 

criar consciência crítica na perspectiva de formar cidadãos. O professor possui papel 

importante nesse processo ensino - aprendizado. A respeito do papel dos educadores frente aos 

desafios educacionais, Delors (2005) afirma que: 

O fracasso dos educadores do século XX decorreu não de sua incapacidade 
de ensinar ciências, literatura ou matemática, mas de pôr a serviço de um 
desenvolvimento global e eqüitativo as potencialidades dos indivíduos e das 
sociedades (DELORS 2005, p.159). 
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  Paulo Freire (2002) também afirma que o educador não pode e não deve cruzar os 

braços, deixando de cumprir sua tarefa e critica o comodismo. Defende uma posição ativa e 

transformadora, quando fala sobre a posição do sujeito frente ao conhecimento. A escola será 

aprovada quando aprender a investigar seu aluno e descobrir um ser fruto de um contexto, 

reflexo de suas relações familiares e sociais, que busca na escola mais que aprender 

conteúdos, mas ser compreendido. 

  É necessário termos cuidado para que não caiba atribuir à responsabilidade do êxito ou 

fracasso escolar aos professores. O modelo de gestão escolar contribuir bastante para tais 

desempenhos. Seja no modelo democrático ou nas decisões pedagógicas, o fato é que a 

educação está em meio a conjuntura de decisões políticas, econômicas e sociais que exige uma 

postura diferenciada dos gestores escolares. 

É a partir dessa reflexão que o presente trabalho objetiva mostrar as principais 

dificuldades encontradas pelos gestores escolares na perspectiva de garantir o bom 

desempenho da escola no combate aos principais desafios enfrentados pela escola. Como 

também, a proposta é refletir sobre o papel da escola na atualidade destacando suas 

fragilidades e potencialidades.  

Para tanto, foi realizado o estudo de caso em três escolas públicas estaduais: Escola 

Estadual 17 de março, Escola Estadual Prof. Acrísio Cruz e o Colégio Estadual Governador 

Valadares, todas localizadas no município de Aracaju/SE. 

Para o alcance dos objetivos propostos houve o levantamento bibliográfico 

direcionado à temática. Como também, foi realizada a aplicação de questionários abertos, no 

mês de novembro de 2009, priorizando aos três gestores e seis coordenadores, das respectivas 

escolas, relatarem os principais desafios encontrados no gerenciamento escolar.  

Assim, a entrevista moveu-se a partir de tais questionamentos: Qual o maior problema 

que a escola pública enfrenta hoje? Como os gestores vêem a sua gestão na escola? Os 

professores são assíduos, éticos e acolhedores? Qual é a melhor forma de resolver problemas 

das escolas na atualidade? Quais são os principais desafios a serem enfrentados pela 

juventude nos dias de hoje? A escola contribui de alguma forma no enfrentamento dos  

desafios citados? Como? Por que estes representam desafios? Qual é o papel da escola na 

atualidade? É importante saber o que os jovens pensam a respeito do papel da escola? Que 

outras coisas a escola poderia fazer e que ela ainda não fez para contribuir com o 

enfrentamento aos desafios postos?  
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A partir das coletas de informações com os questionários, foi possível compreender os 

desafios na ótica dos gestores escolar, bem como as suas perspectivas quanto o futuro da 

mesma, propondo até mesmo caminhos para o melhoramento da educação. 

 

2 – A função social das comunidades de aprendizagem. 

 

Gadotti (2008) entende a escola como um espaço de relações. Sendo que cada escola é 

única, fruto da sua historia particular de seu projeto e de seus agentes. Como lugar de pessoas 

e de relações, é também um lugar de representações sociais. Como instituição social, ela tem 

contribuído tanto para a manutenção quanto para a transformação social. 

Apesar da escola possuir um papel fundamental para a formação humana, para 

Durkheim (2007) há outras instituições sociais (família, igreja, etc.) que são responsáveis no 

processo social da educação. Nessa perspectiva, Gadotti (2008) destaca: 

A primeira comunidade de aprendizagem a qual pertencemos é a família, o 
grupo social da infância. Daí a importância desse condicionante no 
desenvolvimento da criança.  A escola como segunda comunidade de 
aprendizagem da criança, precisa levar em conta a comunidade não-escolar 
dos aprendentes (GADOTTI, 2008, p.93)  
 

 Admitindo a grande responsabilidade da família no processo educativo, Papadopoulos 

(2005) aponta a importância dos centros educativos quando o núcleo familiar é deficiente. 

Jaques Delors também afirma que “A família é a primeira escola da criança, mas quando o 

meio familiar falha ou é deficiente, incumbe à escola manter vivas, ou mesmo fornecer, as 

potencialidades de aprendizagem”. (DELORS, 1999, p. 130).  

Contudo, é importante termos uma sociedade comprometida com a aprendizagem, 

uma vez que isso ocorra, a resolução dos diversos problemas é mais eficaz quando as 

“comunidades locais se esforçam por resolver os seus próprios problemas, aperfeiçoar-se e 

organizar-se, revelou-se uma solução mais eficaz do que as ações vindas de cima, visando 

impor o progresso” (idem, p.132). 

A ausência de educação para a formação moral, espiritual e ética do ser humano 

reflete em problemas de ordem sociais. Nossa sociedade evoluiu tecnologicamente, sem que 

houvesse expansão da sua consciência. Daí perdeu-se os referenciais éticos, na família e nos 

aglomerados sociais.  

É tarefa importante da escola  ensinar aos alunos como chegar à informação e ao 

conhecimento. É impossível estudar tudo na escola, por mais que amplie o tempo das aulas e 

a duração dos cursos. O conhecimento não cessa de progredir e de acumular-se. Delors (1999) 
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afirma que até recentemente se discutia o dilema da educação geral e da formação para o 

trabalho como se fossem dois caminhos separados 

 

3 - Desafios enfrentados pela Escola e a importância da gestão escolar. 

 

           Segundo Jaqueline Moll (2003), a crise da escola é a própria crise da modernidade e 

vice-versa. A crise de valores como a ética e a moral tem invadido à sociedade e 

consequentemente as escolas.  

Ao serem questionados sobre qual o maior problema que a escola pública enfrenta na 

atualidade, os gestores e coordenadores das escolas pesquisadas destacaram a influência 

política nas gestões das escolas. E aprofunda que de fato se faz necessário anular a herança 

autoritária das decisões internas configuradas de modo vertical por interesses das elites sem a 

participação da população nas decisões das políticas nas ações educacionais. Ver-se 

necessário, pela a maioria dos entrevistados, a abertura de canais de participação popular, 

visando à inversão de prioridade atendendo reivindicações, anseios e desejos comunitários. 

Se não é fácil perceber simultaneamente a autonomia relativa do sistema escolar, e sua 

dependência relativa à estrutura das relações de classe, é porque, entre outras razões, a 

percepção das funções de classe do sistema escolar está associada, na tradição teórica, a uma 

representação instrumentalista das relações entre a escola e as classes dominantes como se a 

comprovação da autonomia supusesse a ilusão de neutralidade do sistema de ensino 

(BOURDIEU & PASSERON, 1976, p.220). 

 Na busca de melhoras, como os gestores entende de qual é a melhor forma de resolver 

problemas enfrentados pela escola? Dois deles responderam que resolveriam melhor os 

problemas se a escola tivesse mais autonomia. A autonomia escolar é a chave para garantir 

agilidade às escolas no atendimento de suas necessidades básicas e, de sobra, ainda permitir o 

exercício da cidadania através da participação direta da comunidade na gestão escolar. Com 

ela é possível elaborar e realizar projetos educativos próprios em benefício dos alunos e com a 

participação de todos os intervenientes no processo educativo. 

O modelo de gestão aplicado nas escolas repercute de forma significativa na 

comunidade.  Os entrevistados, unanimemente, avaliam a sua gestão como descentralizada e 

de forte participação dos atores envolvidos (professores, comunidade local, funcionários, 

etc.). Ao serem questionados sobre os professores serem assíduos, éticos e acolhedores, na 
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ótica dos entrevistados nem todos apresentam essas características, alguns professores não são 

assíduos e deixam a desejar no comprometimento com a educação. 

Diante desse princípio, a atual forma de gestão deve extinguir o modelo tradicional, 

onde a concentração da autoridade fica a cargo do gestor, pois, assim, ele será responsável por 

todas as decisões dentro da escola. Ferreira (2001, p.306) enfatiza que “a gestão democrática, 

participação dos profissionais e da comunidade escolar, elaboração do projeto pedagógico da 

escola, autonomia pedagógica e administrativa são, portanto, os elementos fundamentais na 

construção da gestão da escola”.  

As falhas do compromisso dos professores com a educação, muitas das vezes estão 

ligadas a fragilidade da gestão escolar, pois ver-se necessário uma atuação mais eficaz por 

parte da administração. Em que a liderança atuada de forma dedicada, com visão de valores 

sociais, pode garantir a integridade que inspiram os outros a trabalharem conjuntamente para 

atingirem metas coletivas. A liderança eficaz é identificada como a capacidade de influenciar 

positivamente os grupos e de inspirá-los a se unirem em ações comuns coordenadas. Os 

lideres reduzem as nossas incertezas e nos ajudam a cooperar. 

  Outro ponto de destaque para o bom desempenho escolar é a presença efetiva dos pais 

no acompanhamento escolar dos filhos. Na ótica dos entrevistados, é fundamental para o 

melhor desempenho e construção do espaço escolar. A parceria destes dois sistemas é 

fundamental para que ocorram os processos de aprendizagem e crescimento de todos os 

membros envolvidos. 

 Para os entrevistados, entende-se como um grande desafio para a sociedade e para a 

escola é trabalhar com os jovens que estão cada vez mais tentados ao mundo das drogas, a 

marginalidade, a competitividade, a fragilidade na preparação para enfrentar o mercado de 

trabalho, a falta de limites da família e a violência. 

Na área da educação, a escola é responsável pela transmissão do conhecimento, 

porém, no mundo globalizado, exige-se que a escola tenha uma nova concepção e uma forma 

diferenciada de se trabalhar. Portanto, a escola deve buscar uma constante renovação na sua 

postura, para transmitir um conhecimento de nível elevado para preparar os alunos a serem 

criativos e pensantes.  

Comungando com Freire (2005) a escola deve objetivar a formação de cidadãos 

críticos, por isso deve se comprometer a uma participação mais efetiva, para obter resultados 

com eficácia, favoráveis ao desenvolvimento do estabelecimento. 

O ato de pesquisar busca desvelar os processos que entravam à implantação e a real 

vivência da gestão democrática e participativa nas escolas públicas. Isso viria a oportunizar o 
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rompimento com o autoritarismo, que permanece ainda no interior da escola, viabilizaria para 

o aumento da exclusão das classes menos favorecidas, diante das oportunidades de acesso ao 

ensino. 

Outro fator relevante é envolver a comunidade escolar, vista como uma tarefa 

complexa, pois articulam interesses, sentimentos e valores diversos. Compete às equipes 

gestoras pensar e envolver estratégias para motivar o envolvimento da comunidade nas 

escolas. 

 Ao serem questionados de como a escola contribui para o enfrentamento aos desafios 

encontrados; tanto os gestores como os coordenadores das três escolas questionadas 

afirmaram que se utiliza de palestras contra as drogas, reuniões entre pais e mestres e 

incentivo à leitura e à prática de esporte como estratégias de aumentar a relação da 

comunidade com a escola e como motivo para amenização dos altos índices de violência 

local. 

A escola, enquanto equipamento social, precisa está atenta para as mais diferentes 

formas de manifestação da exclusão social. Incluindo-se desde questões que vão de violência, 

atitudes discriminatórias, de etnia, do gênero, de sexo, de classe social, reprovações, até a 

evasão escolar que muitas vezes é provocada pela necessidade do aluno de trabalhar para 

contribuir na renda familiar.  

 No tocante aos desafios enfrentados pela escola na atualidade, os gestores e 

coordenadores entrevistados entendem que um dos desafios está relacionado à violência 

escolar a partir da exclusão social. No entanto, Freire (2005) defende uma educação como 

forma de transformação da realidade social, a partir do trabalho político – pedagógico que 

conduza o senso critico dos alunos. 

Estas, advindas das diversas transformações socioeconômicas as quais a sociedade 

vem passando nos últimos anos. A sociedade do “ser” foi, aos poucos, substituída pela 

sociedade do “ter”. A própria estrutura familiar sofreu alterações, principalmente com a 

inserção mais ativa da mulher no mercado de trabalho. As relações fragilizadas no seio 

familiar refletem no desempenho escolar.    

            Na ótica dos entrevistados o papel da escola em todo esse contexto                                       

é formar cidadãos críticos e acompanhar as mudanças usando métodos atuais com o currículo 

mais flexível que possibilite o aluno a ser autônomo na aprendizagem e se utilizar da era 

digital como um recurso para o processo educativo, formando cidadãos críticos, capazes de 

pensar e agir de maneira coerente. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

8 

A educação de hoje tem a obrigação de ensinar a fazer e, no mesmo processo, ensinar 

a conhecer. Segundo Delors (1999) há necessidade da educação trabalhar a aprendizagem da 

convivência, ou seja, aprender a conviver e bem trazer a idéia da interdependência do mundo 

moderno e resgatar valores sociais para um espaço harmônico social.  

É importante saber o que os alunos pensam a respeito da escola? Esse questionamento 

ao ser direcionado aos entrevistados foi colocado por alguns que quando os alunos 

reconhecem a função da escola, também conheceram o seu papel social. Outros consideram 

importante a compreensão dos alunos porque eles podem sugerir algo para melhorar a atuação 

da escola, já que muitos jovens vêem a escola como local de encontro amoroso. Outro gestor 

considera uma das ações para ajudar a vencer desafios, através do diálogo e da participação. 

Há um vácuo de sentido e de significado na escola, e isso não se aplica apenas aos estudantes, 

mas também aos professores, equipe técnica da escola e familiares.  

Apesar das mazelas, a escola tem oferecido as oportunidades de interações do 

conhecimento, principalmente com atividades como reunião de pais , palestras que são 

realizadas e reunião mensal com o corpo docente. 

No processo escolar é necessário, além de uma boa estrutura física e acadêmica, a 

atuação ativa dos alunos na relação ensino – aprendizagem. Também é preciso conscientizar 

os pais a acompanharem mais os filhos e se por em prática um programa de conscientização 

da população jovem do país. Só assim teremos resultados realmente positivos na educação. 

Um gestor escreveu que ouvimos falar em ética, direitos, preconceitos e o que vemos 

na prática é que, aquelas pessoas que mais cobram são as mais irresponsáveis. Outro gestor 

relatou que gostaria de ter conhecimento de algumas iniciativas que foram tomadas por 

escolas e que vieram contribuir com os novos rumos que as escolas tomaram.  

 

4 - Considerações Finais 

A educação precisa definir objetivos claros e que considerem todas as transformações 

e as novas exigências que a sociedade impõe, buscando possibilitar aos seus alunos o acesso 

ao maior número possível de informações que possam ser analisadas consciente e 

criticamente por eles, de forma a serem transformadas em conhecimentos que possam ser 

utilizados no seu dia-a-dia.  

Nessas condições o perfil dos administradores escolares desse novo milênio deve 

buscar o processo democrático de gestão escolar que possa garantir a integração entre a escola 
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e a comunidade. Isso através do envolvimento ético e coerente da equipe escolar, e da 

constante atualização e aperfeiçoamento quanto ao planejamento estratégico e a 

responsabilidade socioambiental. 

Postos aos novos paradigmas educacionais, os educadores necessitam direcionar novos 

olhares para uma educação. A utilização dos recursos tecnológicos como ferramentas no 

processo educativo torna-se cada vez mais preciso. 

Cabe, aos educadores e educandos, aos pais e filhos, aos governantes e governados, 

refletir sobre a função social da educação.  

Através da pesquisa realizada percebemos que é preciso que educadores e gestores se 

reeduquem na perspectiva de uma ética e de uma política no sentido de criar novas formas de 

participação na escola pública. Que apesar de ser defendido pelo os gestores se tem o tecer de 

saberes na perspectiva de transformação e ações e interventivas da população frente a 

realidade posta.                                                                                                                 

A escola poderá enfrentar seus desafios por meio do incentivo ao uso educativo, 

cultural. O exemplo pode ser a democratização do uso da biblioteca escolar, da quadra de 

esportes, dos recursos visuais; laboratórios de informática que podem ser plenamente 

utilizados pela comunidade.  

Além de possibilitar o uso educacional do estabelecimento escolar, essa prática poderá 

fortalecer os vínculos comunitários, bem como o espírito de pertencimento da comunidade 

com a escola. A parceria da família com a escola sempre será fundamental para o sucesso da 

educação de todo indivíduo. Portanto, pais e educadores necessitam serem grandes e fiéis 

companheiros nessa nobre caminhada da formação educacional do ser humano.                                       

A formação de valores vinculados à cidadania é a principal missão de uma escola 

verdadeiramente democrática e popular. A ética e a moral devem ser sistematicamente 

trabalhadas em sala para que o aluno, futuro cidadão, possa então, na vida em sociedade, 

saber conviver bem e em paz com o próximo.                               

Portanto, somente através da cooperação entre os seres humanos é possível evitar a 

destruição da humanidade e possibilitar a construção de um mundo no qual as relações entre 

indivíduos, agrupamentos humanos, povos e nações estejam pautadas pela cooperação e pelo 

diálogo. Entendemos que a escola deve não só ser um agente de mudanças, mas deve se ver 

também como um objeto de mudanças, palco de atuação prática dos novos valores.  
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