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RESUMO

O presente artigo visa compreender a importância da Gestão Democrática na Organização e Convivência
escolar da Escola Técnica Estadual Magalhães Barata, localizada na região metropolitana de Belém. Assim
sendo, procurou-se identificar quais os avanços e desafios na organização e convivência escolar sob o viés da
gestão democrática. A metodologia realizada foi um estudo de caso, a partir do Estágio Supervisionado Em
Gestão Educacional do curso de Pedagogia. Utilizou-se como técnica de pesquisa, uma entrevista
sistematizada de acordo com questões previamente estabelecidas e articuladas acerca da temática estudada,
direcionada a 05 sujeitos de cada categoria escolar (aluno, professor, coordenador de curso, coordenadora
pedagógica e gestora), a fim de por meio da visão de cada um compreender a gestão democrática como
facilitadora na organização e convivência escolar.

PALAVRAS CHAVES: Gestão democrática, convivência escolar, organização escolar.

ABSTRACTO

Este artículo tiene como objetivo comprender la importancia de la Gestión Democrática em Organización y
Convivencia Escolar en la Escuela Técnica Magalhães Barata, situada en la región metropolitana de Belém. Por
lo tanto, hemos tratado de identificar los avances y desafíos en la organización escolar y la convivencia al bies
gestión democrática. La metodología se realizó un estudio de caso de la pasantía supervisada en curso en
Gestión Educativa Pedagogía. Fue utilizado como una técnica de investigación, una entrevista sistemática de
acuerdo a las preguntas previamente establecidas y articulados sobre el tema estudiado, dirigido a los 05
sujetos en cada categoría escolar (estudiantes, profesores, coordinador del curso, coordinador educativo y
manager) con el fin de a través de la visión de cada uno para entender la gestión democrática como
facilitador en la organización y la vida escolar.

PALABRAS CLAVE: La gestión democrática, la vida escolar, la organización escolar

JUSTIFICATIVA

A gestão democrática no âmbito escolar é algo enormemente importante para uma boa convivência escolar
pautada no respeito, no companheirismo e relações grupais saudáveis e para a organização escolar que
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geralmente deverá se delinear de maneira integrada, coletiva e participativa. No contexto da educação
profissional, tal forma de gestão merece efetiva atenção devido a amplitude de tomadas de decisões que se
contrapõem a uma gestão autocrática e centrada, haja vista, que na educação técnica a organização escolar
não perpassa somente pela direção e coordenação pedagógica, também pela coordenação de curso,
coordenação de estágio e a forte presença do Conselho Escolar e do Grêmio Estudantil.

No entanto, a gestão democrática ainda configura-se como uma realidade em permanente processo de
aceitação e valorização, não apenas pela sociedade civil, pelo Estado nas efetivações de políticas
educacionais. Pode-se dizer que em relação a décadas anteriores como a 30-40 nas quais segundo Araújo
(2007), a formação da educação brasileira era pensada de acordo com as necessidades do setor industrial,
pautada numa pedagogia tecnicista valorizando habilidades que visavam a dominação, ao controle, às
normas, à memorização, à repetição de fatos, atualmente há maior preocupação com a qualidade de ensino e
participação popular na construção dos projetos pedagógicos das instituições educativas.

A sociedade civil promover maior articulação e mobilização contra o regime autoritário, centralizador e
tecnoburocrática, fato facilitador no processo de democratização, pois se enfatizam discursos e lutas por
políticas educacionais que contemplem as concepções de gestão democrática, de escola participativa, de ação
conjunta e descentralização de autoridade, promovendo novos olhares sob a perspectiva democrática voltada
para uma educação com múltiplas possibilidades de organização participativa, contribuindo assim no processo
educativo em todos os níveis, básico, fundamental, médio, profissional e superior. Portanto, a gestão
democrática é um caminho a ser trilhado, uma meta que pode ser estabelecida dentro do ensino profissional,
facilitando a convivência e organização escolar.

OBJETIVO GERAL

Compreender os avanços e desafios na convivência e organização escolar sob o viés da gestão democrática.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Identificar por meio das instâncias pedagógicas (conselho escolar, grêmio estudantil, coordenação
pedagógica, coordenação de curso e coordenação de estágio) a visão de gestão democrática na
convivência e organização escolar da ETEMB.

• Perceber a contribuição da gestão democrática para o ensino técnico profissional.

METODOLOGIA

O Estágio Supervisionado em Gestão Educacional proporcionou a vivência no lócus de pesquisa demonstrando
as temáticas que poderiam pesquisadas e analisadas. Sendo assim, a partir do objeto de estudo escolhido
procurou-se desenvolver um estudo de caso que segundo Gil (2007) tem diferentes propósitos tais como
formular hipóteses ou desenvolver teorias e explicar variáveis de determinado fenômeno em situações muito
complexas que não possibilitam a utilização de experimentos. Nesse sentido, destaca-se a importância do
estudo de caso para proporcionar uma visão global do problema ou identificar possíveis fatores que o
influenciam ou são por ele influenciados.

Assim, realizou-se primeiramente a pesquisa bibliográfica e a observação dos sujeitos nos diversos segmentos
da escola no período de estágio de 03/04 a 28/05/2014, a fim de entender a partir da convivência e
organização escolar a concepção de gestão democrática de vários setores dentro de uma escola técnica. E nos
dias 11/06 e 13/06/2014, foi realizada como técnica de pesquisa a entrevista estrutura com 04 questões
sistematizadas de acordo com questões previamente estabelecidas e articuladas acerca da temática estudada,
direcionada a 05 sujeitos representantes de cada categoria (coordenador de estágio, coordenador pedagógico,
equipe gestora, grêmio estudantil e um professor).

DISCUSSÃO E RESULTADOS
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1. Gestão democrática, Organização escolar e Convivência escolar: reflexões e debates no contexto da
Escola Técnica Estadual Magalhães Barata.

1. Gestão democrática.

O termo gestão democrática vem sendo usado comumente nas políticas educacionais, afim demonstrar as
formas de gestão que devem prevalecer no contexto da educação brasileira, porém para muitos, a efetivação
dessa prática pode ser considerada até utópica pela complexidade envolvida nesse processo. Mas há de convir
que os princípios do termo gestão democrática é parcialmente conhecido pela sociedade civil, pois seja na
visão de aluno, professor, gestor ou até de sujeitos não incluso na escola, surgem conceitos de gestão
democrática, caso haja a indagação sobre o que é gestão democrática?

Pensando assim, muitos atores da comunidade escolar lutam contra políticas centralizadas e burocráticas,
tentando superar as ações individuais para as coletivas, fato que incidem na organização e convivência
escolar, criando por vezes conflitos nas relações humanas ou alertando os indivíduos que por meio da
descentralização de autoridade, consequentemente tem-se uma tomada de decisão conjunta trazendo
resultados significativos no processo educativo como todo.

A mobilização da sociedade civil em prol da garantia da gestão democrática nos espaços educativos é
alicerçada não somente em ideologias, concepções e ideia do novo, também pelas determinações contidas na
LDB 9394/96, na Constituição Federal de 1998 e no Plano Nacional de Educação. Nos artigos 14 e 15 da
LDB9394/96 para gestão democrática são elencados as seguintes determinações:

Art.14-Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os
seguintes princípios: I- participação dos profissionais da educação na elaboração do
projeto pedagógico da escola; II- participação das comunidades escolar e local em
conselhos escolares ou equivalentes. Artigo15-Os sistemas de ensino assegurarão às
unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus
de uma autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas
as normas de direito público.

Na constituição federal de 1988 no artigo 206, nos incisos VI e VII, o ensino aparece amparado pelos
princípios da gestão democrática, ou seja, ‘o ensino seja ministrado com base nos seguintes princípios:
gestão democrática do ensino público e garantia de padrão de qualidade. Nesse sentido, as múltiplas
possibilidades são claras e as condições favoráveis aos processos de gestão nas escolas. No entanto, romper
com as práticas autoritárias é um desafio em uma sociedade marcada por desigualdades sociais e pela lógica
capitalista.

Ao se construir e aperfeiçoar espaços democráticos deve se considerar a dinâmica desse processo que se
baseia como afirma a CONAE (2014) no processo de interlocução, de diálogo, buscando construir consensos e
sínteses entre os diversos interesses e visões que favoreçam as decisões coletivas. Assim sendo, as
responsabilidades e funções são divididas criando a descentralização, ação conjunta e a participação dos
envolvidos favorecendo o desenvolver do trabalho coletivo como aborda Luck (2007).

A descentralização dos processos de organização e tomada de decisões em educação
e a consequente construção da autonomia da escola demanda o desenvolvimento de
espírito de equipe e noção de gestão compartilhada nas instituições de ensino em
todos os níveis. O desempenho de um equipe depende da capacidade de seus
membros trabalharem em conjunto e solidariamente, mobilizando reciprocamente a
intercomplementariedade de seus conhecimentos, habilidades e atitudes, com vista à
realização de responsabilidades comuns. (LUCK,2007.p.97).

Uma escola sob o viés da gestão democrática requer transformações significativas na mentalidade da equipe
gestora e da comunidade escolar, pois não ocorrerão mudanças se os conceitos de democracia no ensino
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ficarem somente no papel por meio das leis, não havendo por parte do gestor aplicação destes na prática
escolar junto a comunidade escolar.

Esse tipo de gestão traz benefícios para escolas e precisa provocar articulações, servindo como uma bússola
norteadora no trabalho escolar, especialmente na educação profissional que se organiza de acordo
especificidades das demanda do processo técnico (coordenação de curso conforme o número de cursos
existentes na escola e coordenação de estágio e as demais coordenações presentes na escola). No caso, da
Escola Técnica Estadual Magalhães Barata é necessário essa distribuição de responsabilidade como frisa a
gestora da ETEMB.

A gente trabalha dentro de uma lógica que se possa distribui as funções. Não temos
como dar conta hoje em dia e no contexto que a gente vive não dar para ser aquele
diretor reacionário, que só ele decide, só ele toma as decisões. A gestão
democrática, eu vejo nem tanto democrática, pois ainda tem muito a se construir em
nosso país, mas é mais uma gestão participativa, em que todos contribuem a favor
de um bem comum, no caso a educação. A gestão democrática ela permeia por
vários campos de atuação da comunidade escolar como todo, não é só a direção aqui
gerindo, você distribui as atividades, distribui o papel de decisão entre os atores
principais, no caso daqui da ETEMB a gente tem vários elementos. Nós temos
direção, duas vice-direção, temos coordenações de cursos, que são seis cursos cada
um com coordenador que eles acompanham esses cursos mais perto e na parte
especifica. Nós temos também, coordenação de estágio, coordenação pedagógica.
(FALA DA GESTORA DA ETEMB).

Diante disso, constata-se a forma como estar organizado o trabalho escolar na educação profissional,
caminhando para os princípios de uma escola democrática apontada por Costa (1998), como uma concepção
organizacional da escola na qual é indispensável atentar-se para as características especificas da escola como
imagem democrática.

A imagem da escola como democracia nos propõe, globalmente, uma concepção dos
estabelecimentos de ensino que valorizando as pessoas apontam para os modos de
funcionamento participados e concertados entre todos os intervenientes na vida
escolar, de modo a que a harmonia e o consenso prevaleçam. (COSTA,1998.p.71)

Segundo Libâneo (2004), a participação é o principal meio de assegurar a gestão democrática da escola,
possibilitando o envolvimento de profissionais e usuários no processo de tomada de decisões e no
funcionamento escolar. Partindo desse pressuposto, visualiza-se nas falas de algumas categorias presentes na
Escola Técnica Estadual Magalhães Barata a importância da participação dos sujeitos no processo de
democracia escolar.

A mobilização dos alunos, pais e professores na eleição do conselho escolar foi muito
legal, apesar de cada um ter sua diferença enquanto concepção ideológica, partidária
ou conhecimento político em si. Isso é um exemplo de algo que fundamenta ou dar
os primeiros passos de uma realmente democracia aqui dentro da ETEMB, e se ela
no Brasil ainda é utópica, podemos colocar aqui na escola como meta, sempre a ser
alcançada. Quando falo de democracia, não quero me restringir a eleições, mas no
sentido de uma gestão compartilhada, dialogada, com decisões coletivas, claro que é
difícil, é! Mas tentar encontrar o melhor caminho para escola. (FALA DO
COORDENADOR DE ESTÁGIO DA ETEMB).

Na gestão democrática, o conceito de participação abarca não somente a abertura para decisões coletivas,
também ‘definição conjunta de objetivos e metas comuns, compreendidos e desejados por todos’ como
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salienta Libâneo (2004). Resguardando tais princípios se entende que por meio dessa prática se esclarece os
problemas e necessidades da escola, procurando encontrar soluções na forma de acordos mútuos.

Os desafios da gestão democrática são diversos , desde os aspectos pedagógicos
quanto a infraestrutura e investimentos concernentes a uma educação profissional
comprometida com a formação do cidadão trabalhador. Os avanços são graduais,
mas significativos, elenca-se a participação das categorias que compõem a
comunidade escolar e a abertura de propostas para resolver os problemas
‘emergenciais’ da escola. Entretanto, muito precisa ser pensado e posto em prática
para possibilitar um processo de ensino aprendizagem que supra as necessidades
qualitativas da comunidade escolar e sociedade em geral. (FALA DO PROFESSOR DO
CURSO TÉCNICO DA ETEMB).

Portanto, a concepção de gestão democrática deve basear-se como aponta Libâneo (2004) na relação
orgânica entre a direção e a participação dos membros da equipe. Nessa perspectiva, o papel do gestor é
muito relevante para advogar a democracia no espaço escolar, colocando em prática, os conceitos, os deveres
e as responsabilidades de uma gestão democrática, melhorando o processo educativo comprometido com a
transformação micro e macro social da esfera educacional.

A. direção da ETEMB estar sempre próxima seja dos alunos, professores, coordenadores e até mesmo o
pessoal de apoio. Os alunos mesmos dizem em seus depoimentos que durante essa gestão passaram a
ter voz dentro da escola e que principalmente contam no momento, com profissionais que estão
sempre dispostos a ouvi-los. A coordenação tem sempre momentos de reuniões com a direção, e elas
acontecem sempre que são necessárias e contamos muito com o apoio da dela que se mostra sempre
participativa dentro da escola e também junto conosco no processo pedagógico buscando sempre
soluções para vários problemas vivenciados dentro do contexto escolar. (FALA DA COORDENADORA
PEDAGÓGICA).

1. Organização Escolar.

Toda instituição escolar necessita de uma estrutura de organização interna, geralmente prevista no Regime
Escolar ou em legislação específica estadual ou municipal, na Escola Técnica Estadual Magalhães Barata não é
diferente. No entanto, tem suas especificidades, como é o caso das seis coordenações de curso de mecânica,
eletrotécnica, eletrônica, edificações, segurança do trabalho e informática.

A organização escolar no contexto da gestão democrática assume participação e responsabilidades divididas
as quais contribuem para o aprimoramento do trabalho escolar. Assim, feita essa organização
desencadeiam-se atuações e tarefas definidas dentro de cada necessidade dos setores da escola. Na ETEMB,
as coordenações dos cursos (eletrotécnica, eletrônica, mecânica, edificações, informática e segurança no
trabalho), coordenação de estágio, coordenação pedagógica devem trabalhar em ação conjunta,
estabelecendo canais de comunicação, troca de ideias e participação nas atividades tecnológicas. A
organização pode ir além dessas considerações como afirma Libâneo, 2004.p.207.

A organização escolar diz respeito a: estrutura organizacional como demonstrada
acima, a legislação escolar e normas administrativas, a organização do espaço físico,
recursos materiais, didáticos, financeiros, clima de trabalho, relações humanas
satisfatórias, procedimentos e rotinas administrativas, sistema participativo de
tomada de decisões, condições de higiene, segurança, limpeza.

Segundo o Projeto Político Pedagógico de 2012 da ETEMB, a coordenação de estágio protagoniza papel
fundamental no ensino técnico, pois por meio dele ocorre a integração das atividades de ensino com o
ambiente profissional. Além disso, as experiências vivenciadas pelo estagiário poderão se constituir em objeto
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de estudo, análise e reflexão, transformando-se em temas ou problemas a serem desenvolvidos em trabalhos
durante o Curso ou mesmo durante sua carreira.

Nessa perspectiva, só organização escolar não é o bastante para solucionar as temáticas recorrentes no
ensino técnico, precisa estar em consonância com a gestão que por sua vez deverá agir sob o viés da
democracia e fortalecer atribuições de responsabilidades compartilhadas, como se elenca na fala da gestora
entrevistada.

O ensino técnico ele se diferencia do ensino médio em termos de organização e como
falei a gestão democrática permeia por vários campos, aqui em especial nas
coordenações de cursos. O papel da gestão, nesse contexto fica mais na parte
administrativa, no acompanhamento pedagógico, e a distribuição de atividades de
fato mesmo, no caso do ensino técnico, fica com a coordenação de curso que é de
acompanhar, verificar o rendimento dos alunos, verificar a situação de visitas
técnicas que você pode estar levando para campo de estágio, para campo de
atividades práticas, de coordenação de atividades extracurriculares e oficinas. Então
fica não somente para gestão, mas vai para as coordenações que acompanham
dentro de cada campo de atividades. Aqui nós trabalhamos com a mecânica,
eletrotécnica, eletrônica, edificações, informática e segurança do trabalho então cada
um desses tem um coordenador. E a partir disso, a gente reúne, troca ideias, a
gente toma algumas decisões e participa como um conjunto. (FALA DA GESTORA DA
ETEMB).

Ainda que a institucionalização da educação profissional como aborda Araújo (2007), seja pautada numa
pedagogia tecnicista e organizada sob forte hierarquização das funções técnicas ( e docentes), de acordo com
os ditames do modo de produção, o ensino técnico necessita galgar por mudanças quanto sua organização
técnica-pedagógica para favorecer também a qualidade de ensino-aprendizagem como é salientado pela
coordenação pedagógica da Escola Técnica Estadual Magalhães Barata e por um aluno do Grêmio Estudantil.

O ensino técnico na ETEMB estar não apenas preocupado em formar somente
profissionais técnicos para o mercado de trabalho, mas principalmente
preocupando-se com a formação do aluno para ser um cidadão consciente no mundo
em que vive. Nos últimos meses, houve bastantes avanços tanto no ensino como na
estrutura da escola, é lógico que ainda falta muita coisa, como é a questão da
merenda escolar etc. (FALA DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E DO ALUNO
REPRESENTANTE NO GREMIO ESTUDANTIL RESPECTIVAMENTE).

Na Escola Técnica Estadual Magalhães Barata a organização escolar estar estruturada com: Conselho Escolar
que recentemente foi realizado a eleição com êxito nos resultados; Grêmio estudantil que também estava
processo de eleição no dia (04/06/2014); Setor técnico-administrativo (secretaria escolar, serviços de
zeladoria, limpeza, vigilância; Biblioteca em reforma e laboratórios); Direção (uma diretora e duas
vice-diretoras); Setor pedagógico (coordenação pedagógica, coordenação de curso e coordenação de
estágio); Corpo docente e Corpo discente.

Na gestão atual já apontamos várias iniciativas democráticas, realizamos o primeiro
processo de eleição do conselho escolar e hoje estamos tendo a primeiro eleição para
grêmio estudantil. Os alunos estão todos movimentados para trabalhar em prol de
sua categoria, eles tem planos de ação que faz uma gestão mesmo, então todos
esses fatores, eles ainda não tinham sido organizados dentro da escola, e estamos
tentando compor uma equipe com todas as categorias, gestão que vai pela direção,
coordenação de curso, coordenação de estágio, na questão do conselho escolar e
agora no grêmio estudantil. (FALA DA GESTORA DA ETEMB).
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Nesse sentido, a organização escolar é ponto de partida para os resultados que se obtiveram até hoje no
processo educativo da ETEMB. E cabe lembrar a importância das transformações ocorridas na Gestão atual.

Pelo tempo que estou aqui na escola, acho que seis anos, percebei muitas
mudanças, nesse tempo temos alguns acontecimentos que são emblemáticos que
pode se dizer que a gestão apesar de não ter sido concebida democraticamente, ela
sinaliza ou dar indicativos que pretendem no futuro gerar essa possibilidade de ter
uma eleição direta para direção, mas do jeito que a escola estava, era necessário ser
dessa forma, uma indicação digamos para colocar a casa em ordem, para depois
gerar esse processo. Acredito e penso que isso vai acontecer, não tenho certeza,
mas estou observando, pois o que pude ver enquanto fato é a própria eleição do
conselho escolar, que foi feito um pleito realmente aberto, franco e participativo que
envolveu realmente a comunidade. (FALA DO COORDENADOR DE ESTÁGIO).

1.3Convivência escolar.

Refletir acerca da convivência escolar a partir da gestão democrática, tornas-e visível uma serie de princípios
democráticos que deveriam ser efetivos para melhor relação entre os membros de cada equipe das categorias
escolares. Dentre as características, Libâneo (2004) apontam algumas a fim de valorizar especialmente os
elementos instituintes da organização escolar (capacidade do grupo para criar, instituir, suas próprias normas
e procedimentos).

Decisões coletivas por meio de assembleias e reuniões, buscando eliminar todas as
formas de exercício de autoridade e poder. Ênfase na auto-organização do grupo de
pessoas da instituição, por meio de eleições e da alternância no exercício de funções.
Recusa a normas e sistemas de controles, acentuando-se a responsabilidade coletiva
e ênfase nas relações pessoais, mas do que nas tarefas. (LIBÂNEO, 2004. p.122).

A execução desses princípios não evita ou coíbem o surgimento de conflitos na convivência escolar da ETEMB,
haja vista que em uma escola que possui mais de 70 docentes no quadro de funcionário, técnicos, pedagogos
e equipe gestora com crenças distintas, é evidente que as relações humanas tenderão a entrar em embates,
todavia, com a vontade de sempre melhorar os resultados como ratifica a fala abaixo.

A ETEMB já viveu muitos conflitos, mas sempre na intenção de melhor atender o
aluno, ai pela ânsia de atender o aluno. Assim, as brigas eram sempre para
melhorar, mas a forma de brigar que é diferente de um para o outro. Então, o que
eu vejo, é que a gestão tem essa capacidade de administrar os conflitos, ela tem que
ter como diz o Daniel Goleman a inteligência emocional para promover essa
convivência melhor. Então, mesmo que se tenham conflitos, você usando a
inteligência emocional, você encontra uma saída, propõem alguma alternativa que
vai ser respeitada, mesmo estando em uma sociedade que é totalmente plural. Em
família se tem conflito, imagine na escola que tem mais de 80 professores com
ideias, com culturas diversas, mais de mil alunos com realidades distintas, então tem
que ter essa capacidade realmente de gerir sempre com bom senso e ai você trata
da questão, ajusta bem. (FALA DO COORDENADOR DE ESTÁGIO DA ETEMB).

A presença de conflitos é comum nos processos grupais das instituições, porém a maneira como ele é
educado, moldado e conciliado pelo gestor e demais membros das coordenações, o torna benéfico à
convivência escolar. As causas e as origens dos conflitos são diversas, portanto, como aborda Vinymata
(2005), os métodos de intervenção também deveriam sê-lo, deveriam se adaptar a suas características e
intervir em sua causa e efeito.
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É necessário educar para a convivência, pois solucionar os conflitos não é algo que se faça de maneira teórica
ou abstrata é algo que segundo Vinymata (2005), exige nossa atenção e capacidade de ação, de concretizar
iniciativas que contribuam para isso. Dessa maneira, como papel precípuo dessas iniciativas no âmbito escolar
recai na imagem do gestor.

O gestor além de suas funções pedagógico-administrativas enquadra-se como mediador dos conflitos
existentes no convívio escolar. E algo, a destacar é o desafio dessa função, pois normalmente tem-se a
formação teórica, mas nas relações cotidianas, a humanização do gestor assim como de qualquer outra
pessoa, por vezes carece dessa capacidade de compadecer com outro, escutar as diversas visões e tolerar
certos comportamentos.

Então eu acredito que gestão democrática, que ela vai muito, além disso. Que ela
possa ter no seu núcleo essa formatação de conduzir os processos dentro da escola.
E isso se pressupõe uma boa relação entre os sujeitos, mesmo que seja e que haja o
embate de concepções, ideologias distintas, mas que busquem dentro desse dialogo,
encontrando o que será o melhor para escola e principalmente visando o aluno.
(FALA DO COORDENADOR DE ESTÁGIO DA ETEMB).

A convivência escolar abrange realidades múltiplas, desde a hierarquia de funções (diretor, professor, alunos,
agentes de serviços gerais etc) à crenças, valores, costumes e ideologias expressadas em palavras e
comportamentos, fatos que dificultam o processo de convivência escolar saudável.

Para Bauman (2004), a invocação de ‘amar o próximo como a si mesmo’, é uns dos preceitos fundamentais
da vida civilizada. Com efeito, é suficiente perguntar ‘por que devo fazer isso?
Na convivência escolar esse aspecto é fundamental, porque o próximo não é um estranho como muitos
argumentariam, no entanto, um colega de trabalho. Entretanto, se este não é um estranho para mim porque
será difícil amá-lo e conviver com ele?

Amar o próximo segundo Bauman (2004) significaria então respeitar a singularidade de cada um, o valor de
nossas diferenças enriquecem o mundo que habitamos em conjunto e assim o tornam um lugar mais
fascinante e agradável, aumentando a cornucópia de suas promessas. Partindo dessa ideia, vislumbrasse as
dificuldades na convivência escolar que permeia pela questão do respeito a diversidades e se exigência de se
educar para conviver.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Estágio Supervisionado em Gestão Educacional, além proporcionar formação teórica-prática e ampla visão
do papel do gestor frente a educação tecnológica, contribui fortemente na elaboração do estudo de caso em
questão, pois a partir permanência no lócus de pesquisa, pôde-se elencar várias temáticas percebidas no
local, tais como a forma de Gestão que se caracterizou como democrática, as especificidades da organização
escolar dentro da educação profissional e convivência escolar pautada nas relações humanas.

Nesse sentido, acredito ser válida a pesquisa para refletir as diferentes visões das categorias (aluno,
professor, gestor, coordenador pedagógico e coordenador de curso) acerca da gestão democrática como
facilitadora no processo de organização e convivência escolar. Portanto, as lutas por políticas educacionais
relacionadas a concepções de gestão democrática se propõem como meta a ser alcançada também na
educação profissional.

Assim, a discussão no viés da gestão democrática configurou-se neste trabalho uma alternativa de
intervenção pedagógica preocupada com o tipo predominante de gestão na esfera educacional, alertando
sobre a importância da mesma para resultados significativos no processo educativo.
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APÊNDICES

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

ENTREVISTA PARA COMUNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL MAGALHÃES BARATA

Nome: ________________________

Categoria: 05 categorias entrevistadas (gestora, Coordenação de estágio, coordenação pedagógica, Grêmio
Estudantil e Professor).

1. O que seria para você a gestão democrática?

a) resposta da Gestora:

A gestão democrática ela permeia por vários campos de atuação da comunidade escolar como todo, não é só
a direção aqui gerindo, você distribui as atividades, distribui o papel de decisão entre os atores principais, no
caso daqui da ETEMB a gente tem vários elementos. Nós temos direção, duas vice-direção, temos
coordenações de cursos, que são seis cursos cada um com coordenador que eles acompanham esses cursos
mais perto e na parte especifica. Nós temos também, coordenação de estágio, coordenação pedagógica. E
uma parte importante também daqui, é o administrativo acho, que é a secretaria, então cada um trabalha
nesse seu papel e em prol de conseguir os fins e os meios da educação que e para servir tanto a questão do
apoio aos professores que também participam e o ponto principal que são os alunos. A gente trabalha dentro
de uma lógica que se possa distribui as funções. Não temos como dar conta hoje em dia e no contexto que a
gente vive não dar para ser aquele diretor reacionário, que só ele decide, só ele toma as decisões. A gestão
democrática, eu vejo nem tanto democrática, pois ainda tem muito a se construir em nosso país, mas é mais
uma gestão participativa, em que todos contribuem a favor de um bem comum, no caso a educação.

b) resposta do Coordenador de Estágio:

Eu acredito que a gestão democrática vem ser, principalmente uma decisão no âmbito da escola serem
sempre compartilhadas, claro que dentro de um bom senso, que esteja pautada no regimento da escola,
pautada na LDB, que a forma de conduzir, de tomar as decisões para o bem comum ou a totalidade da
escola, seja tomada sempre levando em consideração o bom senso e a participação se não de todos, mas das
representações de cada categoria que aqui se faz presente. Então eu acredito que gestão democrática, que
ela vai muito além disso. Que ela possa ter no seu núcleo essa formatação de conduzir os processos dentro
da escola. E isso se pressupõem uma boa relação entre os sujeitos, mesmo que seja e que haja o embate de
concepções, ideologias distintas, mas que busquem dentro desse dialogo, encontrando o que será o melhor
para escola e principalmente visando o aluno.

c) resposta da Coordenação Pedagógica
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Uma gestão preocupada em desenvolver na escola um trabalho onde se baseia na participação de todos, de
portas abertas principalmente para os alunos, pais, professores, servidores de apoio, para que juntos
desenvolvam o trabalho no cotidiano escolar, assim como também as tomadas de decisões que devem ser
feitas em conjunto com todos.

d) resposta do Grêmio Estudantil (alunos chapa 1 e chapa 2).

Gestão democrática seria um individuo encarregado de qualquer gestão, eleito democraticamente para
ocupada um determinado cargo.

e) resposta do Professor

Compreendo a gestão democrática como o processo de participação de todos os segmentos da comunidade
escolar, nas decisões de interesse coletivo.

1. Como você analisa o ensino técnico dentro da concepção de gestão democrática?

a) resposta da Gestora.

O ensino técnico ele se diferencia do ensino médio em termos de organização e como falei a gestão
democrática permeia por vários campos, aqui em especial nas coordenações de cursos. O papel da gestão,
nesse contexto fica mais na parte administrativa, no acompanhamento pedagógico, e a distribuição de
atividades de fato mesmo, no caso do ensino técnico, fica com a coordenação de curso que é de acompanhar,
verificar o rendimento dos alunos, verificar a situação de visitas técnicas que você pode estar levando para
campo de estágio, para campo de atividades práticas, de coordenação de atividades extracurriculares e
oficinas. Então fica não somente para gestão, mas vai para as coordenações que acompanham dentro de cada
campo de atividades. Aqui nós trabalhamos com a mecânica, eletrotécnica, eletrônica, edificações, informática
e segurança do trabalho então cada um desses tem um coordenador. E a partir disso, a gente reuni, troca
ideias, a gente toma algumas decisões e participa como um conjunto.

b) resposta do Coordenador de Estágio.

O histórico da ETEMB sobre mudanças é muito vasto, a construção do PPP então a gestão precisa não apenas
conduzir os processos administrativos e pedagógicos, mas técnicos também, entender as necessidades de
cada curso, do que precisa no laboratório, dos materiais. Se interessar pelas tecnologias, entender realmente
o ensino tecnológico, atendendo as necessidades do professor e dos alunos. Então, na escola é dividido os
coordenadores de cursos, cada um apresenta como estar se desenvolvendo cada cursos e cabe a gestão
escutar, dialogar, sem imposição. Nós temos aqui o currículo bom, a ansiedade e a vontade dos professores
em repassar os conhecimentos que eles chegavam a avançar conhecimento de ensino superior, o que não é o
caso, o ensino superior tem lugar e o aluno tem que lutar para chegar lá, mas pela carência estrutural muitas
vezes o professor se superava quando ele trazia outras informações de tecnologias para que o aluno tomasse
esse conhecimento e não fica digamos assim, devassado pelos motivos de falta de laboratório, falta de
materiais de visita técnica. Então, o ensino vai sair melhor se acontecer reunião, e normalmente aqui na
escola acontece.

c) resposta da Coordenação Pedagógica

Um ensino não apenas preocupado em formar somente profissionais técnicos para o mercado de trabalho,
mas principalmente preocupando-se com a formação do aluno para ser um cidadão consciente no mundo em
que vive.

d) resposta do Grêmio Estudantil
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O ensino técnico está apto e na conformidade e está muito bom, pois é democrático.

e) resposta do Professor

Um ensino ainda centrado e com inclinações tecnicistas, sem compreensão prática da interdisciplinaridade.

1. Quais fatores ocorridos na ETEMB que apontam a presença de uma gestão democrática?

a) resposta da Gestora:

Na gestão atual já apontamos várias iniciativas, realizamos o primeiro processo de eleição do conselho escolar
e hoje estamos tendo a primeiro eleição para grêmio estudantil. Os alunos estão todos movimentados para
trabalhar em prol de sua categoria, eles tem planos de ação que faz uma gestão mesmo, então todos esses
fatores, eles ainda não tinham sido organizados dentro da escola, e estamos tentando compor uma equipe
com todas as categorias, gestão que vai pela direção, coordenação de curso, coordenação de estágio, na
questão do conselho escolar e agora no grêmio estudantil.

b) resposta do Coordenador de Estágio:

Pelo tempo que estou aqui na escola, acho que seis anos, percebei muitas mudanças, nesse tempo temos
alguns acontecimentos que são emblemáticos que pode se dizer que a gestão apesar de não ter sido
concebida democraticamente, ela sinaliza ou dar indicativos que pretendem no futuro gerar essa possibilidade
de ter uma eleição direta para direção, mas do jeito que a escola estava, era necessário ser dessa forma, uma
indicação digamos para colocar a casa em ordem, para depois gerar esse processo. Acredito e penso que isso
vai acontecer, não tenho certeza, mas estou observando, pois o que pude ver enquanto fato é a própria
eleição do conselho escolar, que foi feito um pleito realmente aberto, franco e participativo que envolveu
realmente a comunidade. Parabenizei a direção, a equipe, a comissão eleitoral que organizou e ganhou
realmente quem tinha sido mais votado, cada um fez a sua campanha, não houve na eleição nem uma
sujeira, ninguém denegriu ninguém, cada um se apresentou enquanto canditado, e o historio da pessoa
dentro da escola foi o seu trunfo, foi um pleito muito aberto. Esses são alguns indicativos que se pode dizer
que eu acredito que venha acontece mais na frente quando for para relação de eleição de direção. Essa
mobilização dos alunos, pais , professores, foi muito legal, apesar de cada um ter sua diferença enquanto
concepção ideológica, partidária ou conhecimento político em si. Isso é um exemplo de algo que fundamenta
ou dar os primeiros passos de uma realmente democracia aqui dentro da ETEMB, e se ela no Brasil ainda é
utópica, podemos colocar aqui na escola como meta, sempre a ser alcançada. Aqui na escola toda vez que
mudava de gestão eu entregava meu cargo de Coordenador de integração, porque eu achava que era assim
que devia acontecer, que era eleição de coordenadores, porque será que eu sou a melhor pessoas para estar
aqui?
, eu não sei, não tenho minhas dúvidas, pois confio muito em mim, me esforço ao máximo, mas pode ser que
tenha alguém com mais competência, com mais ideias, então é uma outra possibilidade, pode ter eleição
entre aos alunos para coordenador. Quando falo de democracia, não quero me restringir a eleições, mas no
sentido de uma gestão compartilhada, dialogada, com decisões coletivas, claro que é difícil, é! Mas tentar
encontrar o melhor caminho para escola, da identidade da escola e referencia dela lá fora.

c) resposta da Coordenação Pedagógica

Temos vários fatores dentre eles podemos citar as próprias reuniões pedagógicas, assim como a eleição do
conselho escolar; e principalmente a direção estar sempre próxima seja dos alunos, professores,
coordenadores e até mesmo o pessoal de apoio. Os alunos mesmos dizem em seus depoimentos que durante
essa gestão passaram a ter voz dentro da escola e que principalmente contam no momento, com profissionais
que estão sempre dispostos a ouvi-los. A coordenação tem sempre momentos de reuniões com a direção, e
elas acontecem sempre que são necessárias e contamos muito com o apoio da dela que se mostra sempre
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participativa dentro da escola e também junto conosco no processo pedagógico buscando sempre soluções
para vários problemas vivenciados dentro do contexto escolar.

d) resposta do Grêmio Estudantil

A eleição do grêmio que está acontecendo hoje e a eleição do conselho.

e) resposta do Professor

Os processos eletivos para a constituição do conselho escolar e a formação do grêmio estudantil.

1. Quais desafios e avanços no processo de convivência e organização escolar sob o viés da gestão
democrática?

a) resposta da gestora

Eu acredito que essa parte é a mais difícil, porque quando a gente parte para uma gestão democrática, você
estar aberto a ouvir e se ouvido, então você distribui a voz para todos e é claro que tentar uma concordância
geral. Pelos fatores, digamos mais práticos, mais efetivos e pragmáticos do conhecimento. E possível se
chegar a um denominador comum, mas nas relações humanas acho mais difíceis de serem postas em ação e
serem colocadas. Tanto que a gente percebe a diferença de grupos, de ideias, de pensamentos que estão
compartilhados por uns e não por outros. E a gente acaba tendo que em certos momentos tendo que tomar a
frente, neste caso, a gestão democrática em termo das relações humanas ela é difícil de ser desenvolvida.

b) resposta do Coordenador de Estágio:

Para falar sobre desafios e avanços, a gente precisa entender esse processo de convivência, desse conceito
em si. Professores, entre eles, entre eles e o alunos, nós temos em geral uma característica de uma boa
relação em todos. Existem alguns conflitos isolados. Conflitos não é competividade, existe umas diferenças
que as vezes são mais acentuadas entre uns e outros. Eu dialogo bastante com todos eles e a gente sabe que
de certa maneira ou um pouco das limitações e dos conhecimentos. A escola tem uma característica de ter
professores, se você colocar na média as escolas sobre, aqui é que tem os melhores. Mas nem sempre por
termos os melhores, temos o melhor ensino, a melhor escola. Mas aqui luta-se muito para isso. Mas o que eu
quero dizer em relação a isso tudo, é que porque havia uma parceria entre ambos, entre os professores, no
sentido de que o foco é o aluno e dar e trazer subsídios para ele. Essa carência material e estrutural ele
potencializa as relações entre os docentes, no sentido de melhor amparar esses alunos. Então, sempre
visando o aluno, e isso facilita muito a relação entre coordenadores de cursos, agora é claro que tem alguns
casos que não tem como dar certos, algumas diferenças que permanecem e alguns conflitos são gerados
tanto entre os docentes. Então a gente enquanto gestor tem que ter a capacidade de negociar, conciliar. A
ETEMB já viveu muitos conflitos mas sempre na intenção de melhor atender o aluno, ai pela ânsia de atender
o aluno, você era mais aluno do que eu instituição, e as vezes era o que tinha embate com alguns, pois você
que o aluno aprender, quer dar o melhor para ele, mas se você dar o melhor para ele, não significa que você
vai diminuir a escola, ‘porque a escola não tem isso, não tem aquilo, porque a SEDUC não faz isso, não faz
aquilo’. E ai nisso eu esqueço que eu sou parte da SEDUC, eu tenho que defender também, tentar fazer com
que onde é o problema?
Então vamos lá, se é na SEDUC?
Brigar dentro da SEDUC, dentro desse contexto e tentar apresentar para o aluno e para sociedade a melhor
escola. Não precisa dizer ‘estar quebrado ali, não funciona porque não tem dinheiro, porque aquilo, aquilo
outro ou porque a gestão não administrou’. Os embates eram em relação a isso, tudo bem então vamos
tentar resolver aqui entre nós e tentar apresentar ao aluno a solução e alternativas. Assim, as brigas eram
sempre para melhorar, é sempre para melhor, mas a forma de brigar que é diferente de um para o outro.
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Então, o que eu vejo, em relação aos desafios é que a gestão tem que ter essa capacidade de administrar os
conflitos, ela tem que ter como diz o Daniel Goudman a inteligência emocional para promover essa
convivência melhor. Então, mesmo que se tenham conflitos, você usando a inteligência emocional, você
encontra uma saída, propõem alguma alternativa que vai ser respeitada, mesmo estando em uma sociedade
que é totalmente plural. Em família se tem conflito, imagine na escola que tem mais de 80 professores com
ideias, com culturas diversas, mais de mil alunos com realidades distintas, então tem que ter essa capacidade
realmente de gerir sempre com bom senso e ai você trata da questão, ajusta bem. Mas isso, não pode
escamotear, velar as necessidades da escola, ‘só porque eu sou um bom gestor conciliador que irei colocar a
sujeira embaixo do tapete, ou seja aquele laboratório que não funciona, eu foi negociar com os professores
alternativas, mas até quando eu vou negociar?
A gestão não pode estar comprometida só com o dialogo, mas e a ação?
Eu tenho que pegar a necessidade e buscar soluções que sejam pelo menos a médio prazo, que atenda a
médio prazo e isso nós vemos essa intenção na gestão hoje aqui. Tentar resolver, mas falta muito, a
democrática é algo que ainda se pretende chegar.

c) resposta da Coordenação Pedagógica

Bom, quando a nova gestão assumiu tivemos vários problemas e claro continuamos tendo, mas estamos
desenvolvendo um trabalho contando sempre com a colaboração e apoio de todos que estão de certa forma
ligados com o processo educacional. A cada dia passamos por novos desafios. Um dos desafios é justamente
trazer pra dentro da escola o interesse do aluno, sua motivação, fazer com que esse aluno participe de fato
do processo pedagógico e se sinta inserido dentro desse contexto. Outro problema que temos é que o espaço
da nossa cantiga está sendo ocupado de forma irregular, e estamos através de processo jurídico junto a
Secretaria de Educação retomando esse espaço para que possamos oferecer a merenda escolar para nossos
alunos, e um outro objetivo que queremos ainda nesse ano concluir é a entrega para os alunos de nossa
biblioteca, espaço esse que a muito tempo não vinha sendo utilizado pelos alunos.

Claro, que temos problemas de ordens financeiras e materiais que nos impossibilitam na maioria das vezes na
conclusão de certos projetos, mas cremos que com um trabalho cooperativo e participativo venceremos e
conseguiremos sempre poder oferecer uma educação de qualidade para nossos alunos.

d) resposta do Grêmio Estudantil

Nos últimos meses, houve bastante avanços tanto no ensino como na estrutura da escola. É lógico que ainda
falta muita coisa, como é a questão da merenda escolar etc.

e)resposta do Professor

Os desafios da gestão democrática são diversos, desde os aspectos pedagógicos quanto a infraestrutura e
investimentos concernentes a uma educação profissional comprometida com a formação do cidadão
trabalhador. Os avanços são graduais, mas significativos, elenca-se a participação das categorias que
compõem a comunidade escolar e a abertura de propostas para resolver os problemas ‘emergenciais’ da
escola. Entretanto, muito precisa ser pensado e posto em prática para possibilitar um processo de ensino
aprendizagem que supra as necessidades qualitativas da comunidade escolar e sociedade em geral.

[1] Graduanda do 8º Semestre do curso de licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade do Estado do
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