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RESUMO

A finalidade desta pesquisa bibliográfica é voltada para a formação continuada de gestores na perspectiva
democrática da escola pública, tomando como base a reflexão nas pesquisa de: Paro(2003-2004); Libâneo
(2004-2008);Gatti(2008-2011); Luck (2011); dentre outros, para melhor compreender a gestão dos espaços
educativos e a formação de gestores, tendo como norte, pensar a gestão participativa da escola, visto que a
bibliografia atual, como as demais pesquisas voltadas para a gestão educacional propõe uma nova forma de
atuação de gestor de escola, seja ele diretor ou coordenador pedagógico, estabelecendo dois princípios
fundamentais: a democratização da gestão escolar prevista na Lei de Diretrizes e Base da Educação, Lei
9394/96 e a profissionalização da ação diretiva.
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ABSTRACT

The purpose of this literature search is focused on the continuing education of managers in public school
democratic perspective, taking as a basis the reflection on the research of: Paro (2003-2004); Libâneo
(2004-2008);Gatti (2008-2010); Luck (2011); among others, to better understand the management of
educational facilities and the training of managers, having like North, thinking the participatory management
of the school, since the current bibliography, as the other searches for educational management proposes a
new form of acting school manager, be it Director or pedagogical coordinator, establishing two fundamental
principles: the democratization of school management provided for in the law of guidelines and educational
Base, Law 9394/96 and the professionalisation of policy action.
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INTRODUÇÃO

A educação brasileira vem sendo bastante discutida e tem passado por algumas modificações nas suas
políticas públicas de formação de profissionais da educação, dentre elas, a contemplação da formação de
gestores, considerada crucial para o desenvolvimento educacional. Há uma preocupação em se formar
professores com conhecimentos teóricos práticos de gestão e gestores com conhecimentos de práticas de
ensino, para assim desenvolverem ações eficazes e promovedoras da qualidade de ensino.

Na interação com a realidade educacional e social nas escolas públicas se percebe que a democracia e a
cidadania não são vivenciadas pelos seus sujeitos. Apesar de inúmeros discursos políticos dos administradores
do sistema sócio educacional, o exercício da cidadania, a equidade de valores e direito não são usufruídos
pelos membros da comunidade escolar nem fora e nem dentro dela. Existem muitas imprudências
profissionais que ocorrem na gestão escolar e os problemas ocorridos no desenvolvimento do processo
educacional não são diagnosticados democraticamente em busca de soluções práticas e eficientes de modo
que possam refletir os seus resultados no meio social positivamente.

No entanto, questionamos se a representação dos cursos de formação de professores como muito acessíveis,
aligeirados, como descrito por Gatti (2011), não agrega significado a essa ambiguidade e às dificuldades
sociais na caracterização da profissão de professor, como trabalhador especializado.

Portanto, dirigir os destinos de uma Instituição Escolar sempre foi um desafio para os diretores. Frente às
mudanças provocadas por um processo intenso de globalização das sociedades, o que tem proporcionado
alterações no comportamento e no modo de vida das pessoas, tal problemática se torna a cada dia um
desafio a ser administrado com alto nível de habilidades intrínsecas ao indivíduo que pretende ser gestor de
Instituições escolares. Sendo assim, que papel o diretor de escola pública deve desempenhar para construir
uma gestão autônoma e participativa?

Para garantir que a escola cumpra seu papel de educar as novas gerações é imprescindível que o diretor seja
bem preparado profissionalmente e que acima de tudo seja um profissional que tenha ligações direta com a
comunidade, que saiba trabalhar com a coletividade e que desenvolva ações que busque a comunidade para o
interior da escola, pois é fundamental que se questione: a formação profissional do gestor tem uma ligação
direta com as dificuldades de aprendizagens apresentadas pelos alunos, na escola pública?
Ou, se o modelo pelo qual o diretor escolar chega ao cargo, influencia diretamente na autonomia de sua
gestão?
Também, é fundamental questionar, se o modelo de provimento do cargo do diretor contribui para que este
desenvolva habilidades necessárias ao conhecimento e intervenção frente aos problemas de aprendizagem
detectados no ambiente educativo, ou se este mesmo modelo firmará concretamente a idéia de um gestor
apenas burocratizado?

As Políticas Educacionais e a Formação do Gestor

Diante de novos cenários, tornam-se fundamental pensar no gestor como alguém com capacidade de
entender e fomentar as políticas educacionais. Também se torna necessário situar o próprio gestor neste novo
contexto, pois, de acordo com (MACHADO 2002),

"Novas abordagens e considerações têm surgido tanto na literatura, quanto na
prática, como decorrência das demandas geradas pelas mudanças econômicas,
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políticas e tecnológicas que vêm se processando no cenário mundial” [...] “Portanto,
para pensar em políticas integradas de formação de gestores educacionais, é
necessário ter, de um lado o cenário que vem determinando e impulsionando as
novas abordagens de gestão e de formação de gestores, do outro, contexto das
mudanças do sistema educativo".

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (BRASIL, 1996) também inseriu em seus artigos esse
princípio constitucional, como o inciso VIII do art. 3º “gestão democrática do ensino público na forma desta
Lei e da legislação dos sistemas de ensino”. O art. 14 em especial estabelece que os sistemas de ensino
definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica de acordo com as suas
peculiaridades e, em especial, o princípio da participação das comunidades escolar e local em conselhos
escolares ou equivalentes.

Em contrapartida discussões teóricas vêm sendo desenvolvidas com vistas aos privilégios proporcionados pelo
Plano Nacional de Educação, na questão de formação de gestores. Muitos são os cursos de pequena duração,
programas de formação em serviço, formação de diretores de escolas, formação da gestão escolar
descontextualizados das concepções das políticas públicas educacionais. Portanto, esta é uma discussão
aberta principalmente na questão formação e articulação entre os sistemas de ensino.

Logo, o PNE (BRASIL, 2010) abarca a gestão democrática da educação em seu art. 2o, inciso X, junto com a
difusão dos princípios da equidade e do respeito à diversidade.

Na gestão democrática da escola já está necessariamente implícita a participação da população em tal
processo (PARO, 2003). Valoriza, portanto, “a participação da comunidade escolar no processo de tomada de
decisão, na construção coletiva dos objetivos e das práticas escolares, no diálogo e na busca de consenso”
(LIBÂNEO, 2008, p.132).

No entanto, vale lembrar que o PNE, é bem claro quando fala da autonomia que Estados e Municípios têm em
criar seus sistemas de ensino - em consonância com a União. Cabe aqui lembrar que a formação do gestor, a
indicação democrática ou não está na mão de cada sistema.

No contexto da formação cada categoria necessita de competências compatíveis com os novos papéis
principalmente gestores das secretarias estaduais e federais, quando da formulação e implementação de
políticas públicas de cooperação União/Estados/Municípios. Diante das novas perspectivas educacionais os
dirigentes municipais e seus assessores têm a obrigação de entenderem e liderarem a implementação das
políticas públicas municipais, principalmente diante dos novos papéis da LDB, PME, FUNDEF.

Os dirigentes escolares devem elevar o seu desempenho no sentido de consolidar o processo de gestão
democrática em parceria com a comunidade e a ação pedagógica do ensino e aprendizagem.

Segundo Gatti (2011), tudo que possa oferecer oportunidade de conhecimento, reflexão, debate e trocas que
favoreçam o aprimoramento profissional, em qualquer de seus ângulos, em qualquer nível é considerado
formação continuada. Assim, podemos afirmar que essa perspectiva é abrangente e inclui trocas diárias com
os pares no cotidiano escolar, horas de trabalho coletivo na escola, reuniões pedagógicas, participação na
gestão escolar, congressos, seminários, cursos de diversas naturezas e formatos, oferecidos pelas Secretarias
de Educação ou outras instituições e também pode ser buscada pelo próprio docente em lugares diversos.

Na formação de gestores, algumas habilidades destacam-se como essenciais. Segundo VARELLA (1999, p. 94)
essas "Habilidades básicas manifestam-se em quatro modalidades: a cognitiva, a comunicativa e a de valor".
Segundo o autor que traz essa visão de metodologias heurísticas, esses três níveis de habilidades
transcendem à modalidade de formação, pois impulsionam um tipo de raciocínio construído socialmente, o
qual parte de ações comunicativas que possibilitam consenso baseados em argumentos, negociam as
diferenças, interpretam e clareiam as interações cotidianas. Nos diz ainda o autor que a modalidade cognitiva
de gestão escolar requer quatro habilidades: - A primeira se relaciona com a "visão sistêmica holística, da
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escola e da sociedade". - A segunda com a "modelagem da realidade, baseadas nos conhecimentos dos
resultados das pesquisas empíricas, sistematização de práticas e uma visão teórica de toda a ação educativa".
- A terceira é o hábil manejo, do debate e do consenso grupal. - A quarta consiste no conhecimento de ritmos
e inovações das transformações educativas tanto no contexto da escola, quanto ao sistema.

No entanto, na questão de quem pode ser o gestor escolar, pela democracia ou não o processo de habilidade
e competências como formação torna-se fator fundamental. Habilidades como: a construção de visões
compartilhadas, respeito às visões minoritárias identificando os fatores que nelas influenciam, possibilidades
de construir consensos são fundamentais.

Hoje, a questão da formação de gestores implica também numa mudança de perspectiva conceitual dos
atores da educação.

PERFIL PARA UMA PRÁTICA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA

A escola é um lugar onde se propaga a educação e para esta ser de qualidade é

necessária uma organização das ações pedagógicas e administrativas promovendo o

crescimento de todos em relação à compreensão e participação na sociedade. E, para isso, “torna–se
necessário, igualmente, qualificar todos que desempenham cargos de gestão”.

(FERREIRA, 2000, p. 115).

As ações administrativas e as atitudes cotidianas no relacionamento humano e

profissional causam reflexões e levam a entender que falta: profissionalismo, ética e formação

para os gestores atuarem com eficiência e democraticamente.O gestor deve ser um líder da equipe escolar
que concilia o trabalho pedagógico com o administrativo. No entender de (PARO, 2004, p.7) “[...] Se
administrar é utilizar racionalmente os recursos para a realização de fins determinados, administrar a escola
exige a permanente impregnação de seus fins pedagógicos na forma de alcançá-los”.

A autora afirma, que a gestão escolar é um processo que tem que ser efetivamente compartilhado e sendo a
competência no foco da liderança “constituindo-se em um dos fatores de maior impacto sobre a qualidade dos
processos educacionais [...] não é possível haver gestão sem liderança” (LÜCK, 2011, p.25)

Um gestor inovador não aplica um modelo de gestão escolar baseada numa estrutura administrativa
autocrática, vertical e hierárquica, priorizando a burocracia e se mantém fechado, não permitindo a
participação dos membros da comunidade escolar nas decisões da organização do trabalho administrativo e
pedagógico.

As ações dos gestores devem ser realizadas cuidadosamente se sustentando na

coletividade tanto no funcionamento dos fatores pedagógicos como dos fatores

administrativos. A sustentabilidade coletiva leva ao alcance de metas e objetivos de acordo

com as relações estabelecidas com o sistema de ensino e a comunidade.

O gestor precisa crer nas possibilidades e potencialidades, além de estar disposto a

receber algo novo e diferente das suas concepções e experiências. Ao escutar o outro,
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respeitando o que tem de diferente, se disponibilizando a ajudar o outro e dando importância

ao calor humano, favorece o diálogo em liberdade e fomenta sentimentos de prazer e

satisfação na realização do trabalho educativo.

A ação coletiva hábil em educação é orientada pela promoção solidária da participação de todos da
comunidade escolar, na construção da escola como organização dinâmica e competente, tomando decisões
em conjunto, orientadas pelo compromisso com valores, princípios e objetivos educacionais elevados,
respeitando os demais participantes e aceitando a diversidade de posicionamento e as peculiaridades de cada
um.

Na visão de Paro,

“[...] é necessário que atuemos na escola com maior competência, para que o ensino
realmente se faça e que a aprendizagem se realize, para que as convicções se
construam no diálogo e no respeito e as práticas se efetivem, coletivamente, no
companheirismo e na coletividade” (2004, p.80).

A competência se refere à ação correta do que se prevê como atividade a ser exercida no campo profissional,
num determinado papel. O profissional competente exerce suas atividades pedagógicas e administrativas em
todos os seus aspectos. Sabemos que toda

competência profissional tem uma dimensão técnica que se relaciona aos conhecimentos que

os profissionais devem possuir e aos métodos da articulação desses conhecimentos aplicados

no contexto educacional.

A consolidação da ação coletiva depende de que sua prática seja realizada a partir do respeito a certos
valores substanciais como: ética, solidariedade, equidade e compromisso. E esta ação é orientada pela gestão
escolar com cuidado e atenção aos interesses humanos e sociais com valor.

Portando, competência é a demonstração da capacidade de aplicar conhecimento e/ou habilidade para
resolver um problema em uma dada situação, e, quando relevante, atributos pessoais demonstráveis
(DELUIZ, 1996). Entende-se, assim, que o gestor escolar reveste-se de toda a responsabilidade na gestão da
organização-escola. Todavia, este vem assumindo, em uma sociedade que passa a exigir a educação com
qualidade para todos, papéis que vão além da mera administração centralizadora e técnica.

Um gestor compromissado desperta o sentimento de igualdade no âmbito educacional reduzindo assim a
intimidação, além de tudo ajuda as pessoas a sentirem-se num plano de desigualdade e isso contribui para o
bem-estar e eficácia do grupo. Sendo que tudo que intimida ou cria sentimento de desigualdade entre os
membros do grupo reduz a produtividade na participação, relações interpessoais, eficiência no trabalho e o
desejo de estar em grupo trabalhando em prol do mesmo objetivo.

Para haver melhoria na gestão escolar é fundamental que esta seja norteada pela

democracia onde haja interação e ação coletiva. Os gestores escolares devem buscar o

estabelecimento de relações humanas firmadas pela sensibilidade humana, pois sem esta a

educação de pouco ou quase nada serve.
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A formação humana deve ser prioritária numa escola que pretende alcançar um bom rendimento escolar. Pois
o papel da escola abrange o pedagógico, o físico, o social, o moral, o cultural e o psicológico da sua demanda
atendida. Um gestor deve possuir segundo Gadotti (2000 p.146)

“[...] um conhecimento profundo da nossa realidade educacional e social, portanto
uma sólida formação teórica, um educador compromissado não com a burocracia
escolar, mas muito mais com os interesses dos alunos, dos pais e ainda com os
explorados que estão hoje fora da escola [...]”.

A gestão pedagógica é um forte componente do processo educativo no sentido de que as dinâmicas
instituídas a partir da política educacional devem ter como foco a aprendizagem dos alunos.

Aliás, um dos principais desafios enfrentados pelas redes de ensino são: equipes pouco qualificadas diante da
complexidade da realidade e das políticas públicas; a insuficiência de formação continuada dos gestores. Isso
só constata que a maioria dos cursos de Pedagogia não forma para a função diretiva e nem prepara
profissionais para lidar eficientemente com a gestão.

Dentre as competências de organização das secretarias, o provimento da função de diretores escolares tem
um fator determinante para a qualificação da educação, pois esse profissional irá liderar a equipe escolar para
o bom andamento dos processos de gestão dentro da escola e para cumprimento de metas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A função do gestor escolar se reveste de uma das mais importantes atividades no campo da educação e na
construção com crescimento e desenvolvimento dessa sociedade, por isso a necessidade da competência de
liderança na sua ação pedagógica e administrativa.

O professor pode aprender a administrar em bancos escolares de formação continuada, tornando-se um
futuro diretor, sem problema algum. Porém, não é possível que ele resolva todos os problemas e questões
relativos à sua escola, ele precisa e deve delegar aos professores e demais integrantes da comunidade escolar
as tomadas de decisões para atingir metas e objetivos institucionais e pedagógicos que foram traçados e
acordados por todos.

As ações específicas relativas à liderança do gestor escolar estão diretamente associadas às escolas eficazes,
àquelas que fazem a diferença no aprendizado dos seus alunos. Para tal, torna-se necessário que exista uma
comunicação também eficaz entre os líderes e os seus liderados, criando uma ambiente útil de confiança e de
interação, luminar da motivação e da busca pelas realizações de todos, tendo o aluno como norte de todo o
trabalho desenvolvido.

A Segundo Libâneo,

Muitos dirigentes escolares foram alvos de críticas por práticas excessivamente
burocráticas, conservadoras, autoritárias, centralizadoras. Embora aqui e ali
continuem existindo profissionais com esse perfil, hoje estão disseminadas práticas
de gestão participativa, liderança participativa, atitudes flexíveis e compromisso com
as necessárias mudanças na educação.

(2004, p.217).

Como mostra o autor, algo considerado de extrema importância para o gestor educacional é a necessidade de
administrar suas próprias ações, respeitando as diferenças, pesquisando, analisando, dialogando, cedendo,
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ouvindo e acima de tudo aceitando opiniões divergentes.

Por isso, deve ter muita disciplina para integrar, reunir os esforços necessários para
realizar as ações determinadas para a melhoria da qualidade de ensino, ter coragem
de agir com a razão e a liderança para as situações mais adversas do cotidiano.
Nesse sentido, “quando buscamos construir na escola um processo de participação
baseado em relações de cooperação, no trabalho coletivo e no partilhamento do
poder, precisamos exercitar a pedagogia do diálogo, do respeito às diferenças,
garantindo liberdade de expressão, a vivência de processos de convivência
democrática, a serem efetivados no cotidiano, em busca da construção de projetos
coletivos” (BRASIL/MEC/SEB, 2004, P. 26).

Assim, o que se espera do diretor é que ele tenha conhecimentos e tome atitudes responsáveis tendo em
vista à melhoria efetiva da gestão escolar, com foco no aprendizado do aluno. Como liderança da escola, ele
deve estar pronto para enfrentar crises e demandas não esperadas, deve saber lidar com as dimensões
políticas da gestão e com os aspectos gerenciais dos processos de ensino e de aprendizagem, além de estar
atento para otimizar as competências de cada membro de sua equipe. A rotina de um diretor de escola
envolve trabalho físico e mental para que dê conta de atendimentos coletivos e individualizados, reuniões
internas e externas, relatórios informativos e de prestação de contas, respostas a consultas “de cima” e “de
baixo”, e muitas, mas muitas outras decisões. Além, é claro, de boa dose do tripé: diplomacia, psicologia e
paciência para administrar situações delicadas e impensáveis.
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