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RESUMO 

 
Foi destacado neste artigo que o Colégio Estadual Rui Barbosa, - EFM – localizado no município 
Jacarezinho – PR, apresenta-se com um certo descontentamento nas condições do trabalho da 
gestão escolar, que é comum num sistema democrático, agravando-se devido à questão atípica 
desse ano letivo quanto à greve de professores no Estado do Paraná e o espaço físico utilizado pela 
escola, que se encontra em reforma, ocupando nesse período três prédios públicos cedidos para 
atender a demanda de alunos. Durante a implementação do projeto percebeu-se a sobrecarga do 
Diretor nas questões internas e focado nas ações pertinentes à reforma.  Neste sentido alunos, 
funcionários, docentes e pedagogos enfatizam que, na condição que estavam instalados e com a 
divisão nos prédios, dificultou o trabalho coletivo, bem como, a questão da greve prejudicou o 
relacionamento dentro da escola. Assim, como forma de transformação desta realidade, foi proposta 
a adoção de uma gestão democrática, de modo que os órgãos que impõe a instituição possam de 
fato assumir a função a que cabe, bem como atrair a comunidade escolar para a essência da escola, 
contribuindo para um processo de gestão solidária e cooperativa, consequentemente, todos 
contribuindo para os objetivos e caminhos pretendidos pela coletividade. Ao se privilegiar a 
participação de todos os envolvidos, concretizando o real sentido da democracia, permitindo que o 
processo de educação possibilite a definição de estratégias para que o indivíduo se desenvolva para 
compreender sua realidade de forma crítica, possibilitando ao aluno adquirir o conhecimento 
necessário para atuar na sociedade da qual faz parte. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A metodologia da problematização parte do pressuposto de trabalho por 

meio da resolução de problemas reais, em que se considera o “Arco de Maguerez” e 

as etapas neles previstos, conforme se constata na figura 1 que segue: 

 

Figura 1: Arco de Maguerez 
Fonte: Berbel (2001)  

 

As etapas constantes nesta teoria são assim dinamizadas: 

 Observação da Realidade: O pesquisador observa o tema que está sendo 

vivido e identificar dificuldades e carências de várias ordens, que serão 

problematizados. Especificamente ao que se alude a esta pesquisa, a ênfase 

do problema será direcionado à gestão democrática, em virtude de o 

pesquisador fazer parte desta realidade e vivenciar as situações problemas in 

loco e em um contexto macro da realidade escolar do Estado do Paraná; 

 Pontos-Chave: Nesta etapa o pesquisador refletirá primeiramente sobre as 

possíveis causas da existência do problema e elaborar os pontos essenciais 

que deverão ser estudados, encontrando formas de solucioná-lo. Assim, para 

que se possa responderá situação- problema da realidade é preciso que 

ocorra a interação entre as teorias e os novos elementos constantes na 

realidade observada. 

 Teorização: Esta é a etapa do estudo onde o pesquisador é levado a buscar 

informações, a partir de consultas em fontes que abordam o assunto, são 

fundamentos que possibilitam explicar, refletir e analisar a situação-problema 

levantada, ou seja, a teorização tem o objetivo de promover respostas aos 



problemas evidenciados no trabalho. Bem como, disponibiliza ao público alvo 

esses elementos da pesquisa. 

 Hipóteses de Solução: Todo estudo até aqui realizado deverá fornecer 

elementos para o pesquisador juntamente com o Gestor e Conselho Escolar 

elaborarem as possíveis soluções, após o estudo profundo que se obteve 

sobre o problema investigando-o de todos os ângulos. Especificamente ao 

que se alude a esta pesquisa, as hipóteses serão destacadas em ordem de 

prioridades para execução na prática, organizados criteriosamente com 

fundamentação para aplicação.  

 Aplicação a Realidade: Nesta etapa as decisões tomadas deverão ser 

executadas ou encaminhadas. Os envolvidos possuem um compromisso de 

levar uma resposta dos seus estudos visando transformar o problema 

observado em algum grau. (BERBEL, 2001) 

 

Nesse contexto, as decisões tomadas anteriormente, deverão ser 

executadas ou encaminhadas, já que esta metodologia tem a realidade social como 

ponto de partida e ponto de chegada, tendo como objetivo principal retornar à 

realidade e aplicar as hipóteses de solução com informações e sugestões para 

transforma. 

 

1 OBSERVAÇÃO DA REALIDADE 

 

Na observação da realidade, trata-se da primeira parte da metodologia 

denominada de teoria da problematização, refere-se ao momento em que o 

pesquisador inclina a uma realidade dispensando uma atenção incisiva para a sua 

compreensão, a fim de identificar as suas singularidades, consequentemente, 

apontando os problemas comuns a ela, proporcionando subsídios para que se possa 

solucioná-las por meio e hipóteses viáveis. 

Berbel (2001, p. 3) traz a seguinte definição acerca da Observação da 
Realidade. 

 
 

É o início de um processo de apropriação de informações pelos 
participantes que são levados a observar a realidade em si, com seus 
próprios olhos, e a identificar-lhes as características, a fim de, mediante os 



estudos, poderem contribuir para a transformação da realidade observada. 
Os alunos, apoiados pelo professor, selecionam uma das situações e a 
problematizam. (BERBEL, 2001, p. 3). 
 
 

Portanto, a partir da definição exposta, compreende-se que por meio destra 

etapa, o pesquisador identifica a realidade observada, em que vai registar suas 

observações, determina o que vai ser enfatizado e propõe os problemas a serem 

solucionados. 

Conforme se pode compreender da essência do tema, é possível inferir que 

o lócus de investigação se trata de uma escola pública, mais especificamente 

localizada na cidade de Jacarezinho, PR, denominado de Colégio Estadual Rui 

Barbosa – EFM. A mencionada instituição se trata de uma escola tradicional no 

município e em todo Estado do Paraná, fundado em 1938, em que diversas 

gerações do município e de toda região ali se formaram, portanto, uma instituição de 

crucial relevância para o Estado do Paraná. 

A mencionada instituição, por conta dos seus 77 anos passou por quase 

todas as reformas educacionais do período republicano, condição esta que, em tese, 

representaria uma transformação significativa dos paradigmas de gestão escolar, 

principalmente ao que se refere ao processo de redemocratização do país e com o 

advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394/1996 - que trouxe em 

seu contexto uma valorização eminente da democracia no substrato escolar, 

principalmente ao que se alude ao seu processo de gestão, conforme se observa e 

seu artigo 14 que segue: 

 

Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas de 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-
político-pedagógico da escola;  
II - Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 
ou equivalentes (BRASIL, 1996).  
 

 
 

O Colégio mantém atualmente 1259 alunos regulares residentes no centro e 

em todos os outros bairros do município, no entanto, as edificações estão em 

reforma há um ano e sem previsão de conclusão. Atualmente, por conta da reforma, 

está funcionando em outros prédios cedidos para a instituição, como a Faculdade de 



Filosofia (UENP), Escola Municipal Cecília Lamin e Escola Municipal Arlindo Bessa; 

esta condição em que se encontra a instituição representa um sério empecilho para 

a promoção da educação, bem como de uma gestão eficiente. 

No que diz respeito à concepção do Conselho Escolar, apontam que 

necessitam melhorar no sentido de trazer a comunidade à escola, ressaltam as 

dificuldades do trabalho pedagógico e administrativo em relação ao espaço físico e a 

greve durante esse período de implementação do projeto. 

Diante das informações levantadas pela observação da realidade, a gestão 

escolar e o Conselho Escolar enfrentam dificuldades nos encaminhamentos do 

trabalho coletivo, principalmente devido a situação atípica desse ano quanto aos 

espaços físicos ocupados pela mesma, prejudicando o atual fundamento da 

democracia previsto constitucionalmente, bem como ao que determina a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação. Nesse sentido, mediante a realidade observada, 

tem-se o seguinte problema: Qual o papel do gestor da escola e do Conselho 

Escolar na construção de uma escola democrática? 

 

2 PONTOS-CHAVE 

 

Na Metodologia da Problematização, nos pontos-chave, procura-se 

identificar algumas possíveis causas dos problemas existentes, é o momento de 

separar o que foi observado do que é realmente importante, buscando solucionar as 

deficiências existentes na pesquisa: 

 
 

[...] tal complexidade sugere um estudo mais atento, mais criterioso, mais 
crítico e mais abrangente do problema, em busca de solução. A partir dessa 
análise reflexiva, os alunos são estimulados a uma nova síntese: a da 
elaboração dos pontos essenciais que deverão ser estudados sobre o 
problema, para compreendê-lo mais profundamente e encontrar formas de 
interferir na realidade, solucioná-la ou desencadear passos nessa direção 
(BERBEL, 2001, p.20). 
 
 

 
Consoante se pode compreender da realidade levantada do Colégio Estadual 

Rui Barbosa - EFM – localizado no município de Jacarezinho, estado do PR; o 

processo de gestão da instituição se trata de um sistema em construção, com muita 



dificuldade na atuação da gestão democrática e compartilhada nesse período crítico. 

 Assim, como pontos-chave a serem teorizados para se melhor compreender a 

realidade observada, bem como para posteriormente apontar as possíveis hipóteses 

a serem aplicadas na realidade para que o Conselho Escolar possam efetivar ações 

para minimizar esses problemas elencamos: 

Pontos chave/ problema: andamento da reforma da escola, falta de serviços 

gerais e pedagogas, dificuldade de transportar a merenda escolar nesses prédios, 

falta de direção auxiliar período noturno devido a afastamento para tratamento de 

saúde, necessidade de melhoria nas instalações para melhor atender os alunos, 

necessidade de locação de prédio para funcionamento, maior envolvimento coletivo 

nas tomadas de decisões, falta de comunicação entre os pares, falta de diálogo. 

Visando transformar este cenário, o projeto de implementação tem como 

metodologia propor encaminhamentos junto ao Conselho Escolar para resolução 

dos problemas apontados nesta pesquisa, fazendo uma abordagem acerca da 

gestão democrática nas escolas e a realidade educacional; tratar sobre o projeto 

político pedagógico e sua relação com a gestão democrática; destacar o papel do 

Gestor e do Conselho Escolar, com ênfase á gestão participativa. 

 

3 TEORIZAÇÃO 

 

3.1 GESTÃO DEMOCRÁTICA NAS ESCOLAS E A REALIDADE EDUCACIONAL 

 

A educação institucionalizada, como organização, necessita de ser gerida, 

pois refere-se a uma prestação de serviços. A educação pública, diferente dos 

aspectos das instituições privadas, tem finalidade unívoca e precípua que é 

desenvolver o indivíduo sócio e cognitivamente de modo que ele possa atuar 

ativamente na sociedade da qual faz parte. (NOBREGA, 2010) 

No ambiente escolar, cujo contexto é a viabilização do processo ensino-

aprendizagem, a fim de que o aluno possa auferir a aquisição de conhecimento 

necessário para a inserção na sociedade da qual faz parte, consequentemente, 

compreender e transformar sua realidade conforme as suas necessidades, 

produzindo para o seu próprio desenvolvimento como o da sociedade como um 



todo, compreende-se que a escola deve proporcionar os subsídios necessários para 

que ambos os processos. (SILVA JÚNIOR, 2013) 

Diante disso, a gestão escola no contexto público não tem a preocupação 

em gerir no sentido de buscar outro retorno que não seja o produto resultante de sua 

atuação junto ao aluno, que é o de desenvolver o aluno sócio-cognitivamente. Assim 

sendo, Santos (2009, p. 4) define gestão escolar como ação no sentido de:  

 
 

[...] administrar, governar, dirigir. Significa também a manutenção de 
controle sobre um grupo, uma situação ou uma organização, de forma a 
garantir os melhores resultados. Nesse sentido, entendemos que a escola 
é um tipo de organização constituída de recursos materiais, financeiros e 
humanos (alunos, professores, pais) que precisam ser administrados para 
se obter os melhores resultados, que no caso é a melhoria da qualidade do 
ensino e da aprendizagem dos alunos de modo a inseri-lo como agente 
transformador na sociedade.  
 
 

Nesse enfoque, diante da necessidade de a educação atuar no sentido de 

formar o indivíduo de modo que ele possa corresponder às exigências 

contemporâneas, é de suma importância que o processo educacional compreenda 

as suas necessidades, contudo, para isso, determinante é a flexibilidade no 

processo de gestão de modo a aproximar todos os envolvidos com o processo 

educacional, mais especificamente, é crucial democratizar o processo de gestão 

democrática escolar.  

A gestão democrática na educação está estribada nos pressupostos da 

democracia, na qual reflete uma conjuntura participativa e contributiva dos 

envolvidos com ela, opinando, sugerindo, contribuindo e participando do processo 

de gestão, constituindo-se um espaço de pluralidade, não somente ao que se refere 

à divisão de poderes, mas, principalmente no que tange ao contexto colaborativo 

para a efetivação da educação. Assim destaca Bobbio (2006, p. 23), “A democracia 

é concebida como espaços de partilha de poder, numa visão ampliada e 

emancipada.”.  

De acordo com Dourado (2012), a gestão democrática organiza-se como um 

processo de aprendizado e de luta política, na qual permite a criação e consolidação 

de vias de participação, de aprendizado da democracia que vai resultar em ações de 

reflexão das estruturas autoritárias, objetivando a sua transformação.  



A apresentação destes problemas reflete a necessidade de se retomá-los 

dentro de um enfoque crítico no contexto da gestão democrática, pois conforme 

destaca Czernisz (2011), urge refletir acerca da democratização da gestão das 

escolas, uma vez que as políticas implementadas são assumidas sem existir 

contestação em relação aos seus pressupostos, objetivos e possíveis vantagens.  

A escola é responsável pela promoção do desenvolvimento do cidadão, no 

sentido pleno da palavra. Então, cabe a ela definir-se pelo tipo de cidadão que 

deseja formar, de acordo com a sua visão de sociedade. Cabe-lhe também a 

incumbência de definir as mudanças que julga necessário fazer nessa sociedade, 

através das mãos do cidadão que irá formar. A elaboração de um Projeto Político 

Pedagógico é o caminho para se delinear o caminho a ser seguido pela escola. 

Um Projeto Político Pedagógico ultrapassa a mera elaboração de planos, 

que só se prestam a cumprir exigências burocráticas: 

 
 

O projeto político-pedagógico busca um rumo, uma direção. É uma ação 
intencional, com  um sentido explícito, com um compromisso definido 
coletivamente. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é, também, um 
projeto político por estar intimamente articulado ao compromisso sócio - 
político e com os interesses reais e coletivos da população majoritária. 
[...] Na dimensão pedagógica reside a possibilidade da efetivação da 
intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão participativo, 
responsável, compromissado, crítico e criativo. Pedagógico, no sentido de 
se definir as ações educativas e as características necessárias às escolas 
de cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade. (VEIGA, 2005, p.29). 
 

 
Destarte, o Projeto Político Pedagógico é o fruto da interação entre os 

objetivos e prioridades estabelecidas pela coletividade, que estabelece, através da 

reflexão, as ações necessárias à construção de uma nova realidade. É, antes de 

tudo, um trabalho que exige comprometimento de todos os envolvidos no processo 

educativo: professores, equipe técnica, alunos, seus pais e a comunidade como um 

todo. 

Para Lück (2013) a gestão democrática somente se consubstancia com a 

participação, sendo ela o único meio para se garantir a sua eficiência, pois se 

possibilita o envolvimento não somente dos profissionais da escola, mas, 

igualmente, dos pais e alunos no processo de tomada de decisões, bem como do 

cotidiano da organização escolar. Além desta possibilidade, permite-se à gestão da 



escola ter um conhecimento amplo da estrutura da organização, bem como ela se 

relaciona com a comunidade, aprimorando a interação entre professores, alunos e 

pais. 

 

3.2 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO E SUA RELAÇÃO COM A GESTÃO 

DEMOCRÁTICA 

 

Um Projeto Político Pedagógico tem como pressuposto um trabalho 

pedagógico que não se restringe à sala de aula, mas extrapola o momento ensino 

aprendizagem que ali ocorre. De acordo com Freitas (2006, p. 28): “[...] envolve 

alunos, professores e a totalidade da escola em sua organização”. 

Considerando os aspectos aqui apontados, entende-se que o Projeto 

Político Pedagógico tem que atender as peculiaridades de cada conjuntura. Nesse 

sentido, entende-se que tem de emancipar do pragmatismo pedagógico preconizado 

por determinados parâmetros, com isso, a Instituição tem que ser a gestora de seu 

Projeto, uma vez que ela detém toda a singularidade da coletividade que atende, 

bem como os professores que da qual fazem parte. 

Diante disso, a participação coletiva é eminentemente determinante nesse 

processo de construção de um Projeto Político Pedagógico, visto que a coletividade 

tem uma visão mais concreta da realidade em que vive, com isso, pode-se dizer que 

a educação assume sua dimensão política. Um dos momentos de concretização 

desse compromisso político diz respeito à construção técnico-pedagógico, que se 

constitui na elaboração da metodologia aplicada, dos métodos de ensino, da 

organização curricular, das regras que regem a instituição escolar, considerando a 

participação de representantes da coletividade bem como suas posições acerca do 

que está sendo instituído. 

Em função disso, entende-se que a elaboração de um Projeto Político 

Pedagógico considera dimensões subjetivas, ideológicas e práticas, e as integra no 

intuito de se buscar um único objetivo, uma educação qualitativa. 

Há a necessidade de superar posturas antediluvianase construir 

possibilidades de uma prática pedagógica autoconsciente articulada com a 



idiossincrasia de setores distintos da sociedade. Nesse sentido, lembra Saviani 

(2011, p. 43): 

 
[...] ao defrontarmos com as camadas trabalhadoras nas escolas não 
parece razoável supor que seria possível assumirmos o compromisso 
político que temos com elas sem sermos competentes em nossa prática 
educativa. O compromisso assumido apenas no nível do discurso pode 
dispensar a competência técnica. Se se trata, porém, de assumi-lo na 
prática, então não é possível prescindir dela. Sua ausência não apenas 
neutraliza o compromisso político, mas o converte no seu contrário. 

 
 

Pode-se concluir que um Projeto Político Pedagógico representa uma 

necessidade de intervenção social que explícita a intencionalidade e o que se 

pretende alcançar em termos de educação. Isso quer dizer que na construção de um 

Projeto Político Pedagógico já se manifesta as opções, compromissos, princípios, 

enfim, posições político-pedagógicas. Além disso, essa intencionalidade também 

emerge situações concretas, como as dificuldades e insatisfações, enfim, desafios 

da prática pedagógica, que propiciam, outrossim,  estratégias para  se buscar as 

soluções para os problemas encontrados.   

Segundo Ribeiro (2014), a elaboração de uma sociedade democrática, que 

possa trabalhar com as vicissitudes do cotidiano coletivo a partir de múltiplas 

linguagens, em que se percebem as vozes de todos os membros que o compõe, 

comumente é preterida dos processos de decisão nas escolas, se trata de um 

processo que necessita ter uma estrutura em uma nova espécie de educação. 

Mencionam Silva, Alfon e Azevedo (2013) que o aumento da autonomia da 

escola e a gestão democrática são, contemporaneamente, exigências da própria 

realidade política, isto é, são demanda do processo de evolução da sociedade. 

Destaca-se que as adversidades que se relacionam com a educação não são 

responsabilidade do Estado de forma exclusiva, mas sim uma responsabilidade 

social, em que as soluções devem ser buscadas pela coletividade e tal condição 

somente se conseguem quando espaços para discussões são possibilitados.  

Destarte, o projeto político pedagógico inclina-se para a construção de uma 

gestão democrática, bem como assegurá-la, cuja característica está na participação 

coletiva e não por um conjunto de projetos individuais somente elaborados para ser 

apresentado a instituições superiores. (SILVA, ALFON E AZEVEDO, 2013). 



A concepção nuclear do Projeto Político Pedagógico é, simultaneamente, de 

unidade e de coletividade, ou seja, a junção do coletivo para atender as dimensões 

de qualidade técnico-política e de democracia participativa. A elaboração, execução 

e avaliação do projeto podem ser consideradas praticas sociais, resultado da ação e 

reflexão, bem como da materialização de propósitos e intenções. Desta forma, para 

que a escola seja um ambiente de renovação e investigação, bem como conquiste 

sua autonomia, é necessário à inclinação de uma metodologia que possibilidade a 

construção de sua identidade e permita a presença da solidariedade e da 

participação. (VEIGA, 2009) 

 

3.3 O GESTOR E O CONSELHO ESCOLAR NA GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

O exercício da liderança exige uma conduta predisposta a inclinar-se a 

atender aos interesses do coletivo, isto é, permitir o trabalho em grupo. Para que se 

concretize a gestão democrática, é determinante proporcionar a participação bem 

como estimulá-la, permitir ao diálogo, delegar autonomia e, simultaneamente, ter a 

responsabilidade sobre todo o contexto. 

De acordo com Luck (2014), o gestor escolar tem a responsabilidade 

máxima quanto à execução da política educacional, na organização, na dinamização 

e coordenação das diligências das ações a serem desenvolvidas para a 

concretização da educação, contudo, tal característica não o coloca como eminente 

em relação às decisões a serem tomadas, mas sim, como a responsabilidade 

máxima de que valores e concepções sistêmicas sejam considerados em seu 

processo de gestão, possibilitando margens para que o espaço escolar seja 

socialmente e politicamente propicio para que todos os envolvidos com a escola 

possam contribuir para a real efetivação do fazer pedagógico.  

O processo de gestão escolar no contexto democrático emancipa do mero 

sentido técnico de gestão, que se trata de um conceito simplista e retrógrado em que 

se prevalecia a autoridade máxima, não que tenha perdido este aspecto, mas sim, 

no atual contexto político em que se prevalece a política democrática, tem um 

sentido mais flexível, em que o gestor escolar delega funções, divide opiniões e 



atribui autonomia para decisões, portanto, permite que a escola se torne um 

ambiente mais dinâmico na promoção da educação. (PARO, 2012) 

O Conselho Escolar é um dos órgãos intrínseco à escolar que necessita ter 

poderes delegados, de autonomia de ação, pois o currículo, a organização, os 

encaminhamentos necessitam da autonomia deste Conselho, pois deve propor 

condições para que a instituição escolar atenda seu público na perspectiva social da 

comunidade da qual o aluno integra, bem como propor soluções de problemas em 

todos os aspectos no interior da escolar. 

Diante desta perspectiva, compete ao Conselho Escolar debater e evidenciar 

claramente suas atribuições, objetivos e valores que devem ser assumidos de forma 

coletiva, definindo as prerrogativas e contribuindo para o dia-a-dia- da instituição; as 

reuniões devem pautar-se em estudos e reflexões constantes acerca da realidade, 

principalmente, no sentido de avaliar o trabalho escolar, corrigindo as deficiências e 

buscando um consenso sobre novas possibilidades junto à comunidade escolar. 

(TOALDO, 2009). 

A partir destes aspectos elencados, o Conselho Escolar passa a ser um 

aliado incisivo na diligência no sentido de fortalecer a unidade escolar, 

consequentemente, democratizando as relações de ensino, bem como as relações 

políticos sociais de todos os envolvidos com a instituição.  

 

4 HIPÓTESES DE SOLUÇÃO 

 

Nesta fase do trabalho, baseando-se nas informações e estudos 

realizados, busca-se as possíveis soluções para o problema. De acordo com Berbel 

(2001, p. 20): 

 
Todo o estudo realizado deverá fornecer elementos para os [...] 
acadêmicos, criticas e criativamente, elaborarem as possíveis soluções... 
Nesta metodologia, as hipóteses são construídas após o estudo, como fruto 
da compreensão profunda que se obteve sobre o problema, investigando – 
o de todos os ângulos possíveis.  

 
 

Considerando a realidade observada, constatou-se a grande dificuldade do 

envolvimento coletivo devido as dificuldades atípicas desse ano letivo já mencionada 

neste artigo.  



Nesse contexto, mediante esta realidade problemática observada, sugere-se 

como hipóteses de solução ações da parte do Conselho Escolar para minimizar os 

problemas apontados nos pontos-chave, bem como também à participação da 

comunidade escolar, de modo que todos aqueles envolvidos com a instituição, 

docentes, equipe pedagógica, conselhos, alunos e famílias possam de alguma forma 

integrar o processo de tomadas de decisões, a partir da viabilização de um debate 

amplo e sistêmico de temas que se relacionam à instituição e à educação por ela 

viabilizada. 

 

5 APLICAÇÃO À REALIDADE 

 

A aplicação à realidade é a etapa onde as informações obtidas 

anteriormente possam ser executadas ou examinadas, relata Berbel (2001, p.20):  

 
 

[...] esta etapa ultrapassa o exercício intelectual, pois as decisões tomadas 
deverão ser executadas ou encaminhadas. Neste momento, o componente 
social e político está mais presente. A prática que corresponde a esta etapa 
implica num compromisso dos alunos com seu meio. Do meio observam os 
problemas e para o meio levarão uma resposta dos seus estudos, visando 
transformá-lo em algum grau.     

 

Assim sendo, levando em conta as fases anteriores que permitiram apontar 

os problemas, compreendê-los em sua essência e posterior apontar as possíveis 

soluções, essa fase objetiva responder as hipóteses levantadas. 

Para que ocorra a real descentralização do poder da administração escola 

em questão, deve haver o envolvimento de todas as esferas presentes no segmento 

escolar quando da determinação dos objetivos a serem buscados; trata-se da 

consciência coletiva, da qual são inerentes os docentes, pais, alunos, funcionários e 

toda a comunidade da qual a escola faz parte. É essa junção de ideias é que 

possibilita que a escola tenha a potencialidade de se constituir-se democraticamente 

e força reivindicatória perante o poder público. 

Destaca-se que há obstáculos para que a implantação da gestão 

democrática nas escolas seja concretizada, principalmente ao que se refere à 

inclusão da participação da comunidade, tal condição é fruto de uma trajetória 



histórica que, mesmo com a democratização do país há mais de duas décadas, 

ainda prevalece em algumas instituições públicas. 

 O que se constata é que a democracia no Brasil tem no voto o instrumento 

que a materializa, não se estendendo a outras possibilidades, limitando o 

atendimento dos anseios das classes populares, de modo que somente a oferta de 

escolas e uma pseudoeducação não se trata de exercício de cidadania. 

É determinante que a escola, como promovedora do ensino e do 

conhecimento, e a partir do discurso democrático que vigora na política 

contemporânea, tenha a sua autonomia, compreendendo tal condição como uma 

conquista de poder com o fim de que sejam alcançadas as metas traçadas que 

devem harmonizar aos interesses de quem a usufrui, toda a comunidade de onde 

ela faz parte. Para isso, é necessário que estes partilhem deste poder, no 

planejamento e construção dos objetivos educacionais da escola e das tomadas de 

decisões, que serviram como base para que objetivos seja cumpridos. 

Acerca da participação da comunidade escolar no espaço da escola, Paro 

(2012, p. 14) comenta: 

 

 
[...] se a participação efetiva das camadas trabalhadoras nos destinos da 
educação escolar for uma utopia no sentido apenas de um sonho 
irrealizável, e não no sentido que demos à palavra no início, então de nada 
adianta continuarmos falando de escola como algo que possa contribuir 
para a transformação social e, definitivamente, devemos deixar cair as 
máscaras e as ilusões com relação à escola que aí está e partir para outras 
soluções, ou então cruzar os braços e esperar passivamente que os grupos 
dominantes, por meio de suas “reformas e acomodações” de interesses 
continuem nos fazendo engolir as soluções paliativas que os mantêm 
perenemente no poder.  

 
 

É importante entender, de acordo com Paro (2012), que a gestão 

democrática, bem como o preparo do indivíduo para o exercício da cidadania, são 

princípios assegurados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 

9394/1996. Mas, para que essa lei, na prática, se efetive é necessário que sejam 

superados os mecanismos de dominação e alienação, para que ocorra uma 

vigilância da sociedade civil sobre a coisa pública. Isso só será possível se houver 

um rompimento com o modelo político atual, que vem sendo uma barreira para a 

escola pública de qualidade. E o pleno exercício da cidadania só deixa de ser uma 



utopia a partir do momento em que a escola, como entidade engajada na formação 

crítica dos indivíduos, instituir mecanismos que verdadeiramente levem à sua 

superação. 

Na aplicação à realidade iniciamos com as ações do Conselho Escolar 

subsidiadas pelo assessoramento do projeto. Assim, as ações desenvolvidas pelo 

Conselho Escolar foram:  

Quanto à reforma, o Conselho Escolar solicitou ao setor de Supervisão de 

Obras e engenharia informações sobre situação atual do protocolo de reforma, a 

qual através das informações recebidas foram disseminadas à toda a comunidade 

escolar. 

Quanto à falta de serviços gerais e pedagogas foi encaminhado solicitação 

para recursos humanos que prontamente providenciou os mesmos. 

Quanto à merenda escolar, o Conselho Escolar solicitou junto a Secretária 

Municipal de Educação do município o transporte da merenda escolar com os 

devidos cuidados e higiene necessária. 

Quanto à indisciplina de alunos, houve caso que por intervenção do Conselho 

Escolar, bem como o assessoramento da Rede de Proteção.  

Quanto aos espaços físicos, o Conselho Escolar encaminhou para a 

Secretária Estadual de Educação solicitação de locação de um espaço adequado e 

apropriado para continuidade do atendimento aos alunos até que se finde a reforma 

do Colégio, o requerimento foi prontamente atendido propiciando à escola atender 

num único espaço os alunos, a secretária, a cozinha entre outros sanando grande 

parte do problema apresentado nessa comunidade escolar. 

Quanto à prestação de contas, por intermédio do Conselho Escolar, esteve 

presente o setor financeiro do NRE que explicou sobre como se dá a prestação de 

contas e a importância da transparência da mesma, pois o recurso é público, 

importância do Conselho escolar.  

Bem como, para esclarecer sobre a falta de professores no Colégio 

convidamos o coordenador dos Recursos Humanos para orientar a respeito dessa 

situação. 

Neste sentido, para finalização do projeto em parceria com o Conselho 

Escolar, foi redigida uma carta aberta à comunidade escolar do Colégio Estadual Rui 



Barbosa, no sentido de esclarecer o papel do gestor escolar e do Conselho Escolar, 

destacando a importância da Gestão Democrática e a necessidade de sua 

implantação na instituição em questão, a fim de que todos os envolvidos com ela 

possam dirimir quanto aos rumos da educação a ser nela praticada a partir da 

formalização de um Projeto Político Pedagógico. 

A elaboração de um Projeto Político Pedagógico implica considerar o 

presente da instituição, acerca do que se concretiza e sua realidade cotidiana atual 

enquanto meta de ação, vislumbrando um futuro aprimorado, preenchendo espaços 

com a intenção de consertar aquilo que apresenta falhas ou que não se reflete como 

perfeito. 

Assim, a organização do fazer pedagógico e sua organização não se 

referem somente a uma exigência legal, mas sim uma necessidade de proporcionar 

à comunidade da qual a escola faz parte, meios para que ela possa conter em seu 

núcleo conhecimentos bastantes para que sua realidade seja compreendida de 

forma crítica e consequentemente transformada, emancipando da contemporização 

que proporciona uma educação tendente à alienação de seus integrantes.  

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A escola é um espaço político-social, condição esta que implica na presença 

de vários segmentos além daqueles inerentes ao ambiente escolar; assim, é 

possível constatar que todos estes personagens têm o potencial critico de 

observação e bem como suas necessidades nestes ambientes, condições estas que 

devem ser consideradas no processo de gestão escolar, concretizando-se, assim, a 

real essência da gestão democrática. 

A democratização da gestão escolar por intermédio do fortalecimento dos 

meios de participação escolar, especificamente do Conselho Escolar, representa 

uma alternativa positiva para que distintos segmentos da comunidade escolar possa 

se envolver no processo de decisão da escolar, bem como em relação aos 



problemas nela vivenciados, consequentemente, concretizando e fortalecendo a 

gestão democrática na escola. 

O Colégio Estadual Rui Barbosa – EFM – esse ano passou por um processo 

de gestão com muitas dificuldades, devido a questão do espaço físico, impedido de 

usar algumas estruturas das escolas cedidas para atender os alunos, dificultando as 

reuniões para tomadas de decisões, praticamente impedindo a participação da 

comunidade escolar nos processos decisórios da instituição. Neste sentido, indo na 

contramão do discurso político-social de democracia, consequentemente, 

restringindo amplas possibilidades para a real concretização da educação nos 

moldes democráticos.  

A transformação desta realidade é determinante, possibilitando condições 

para que os componentes do Conselho Escolar atuem. Na implementação meu 

público alvo era o Conselho Escolar, percebi que muitas ações foram esclarecidas 

com a implementação do projeto, muitos desconheciam seu papel e a proposta era 

na prática despertar nos membros sobre suas as ações para ajudar a escola.  

A proposta de informar à comunidade escolar sobre a gestão democrática 

por meio e uma Carta Aberta se trata de uma ação inicial de um longo processo que 

vai exigir diligencia para a quebra de paradigmas, no entanto, se trata de uma 

condição que propicia prognóstico positivo para a instituição, inserindo-a 

definitivamente em uma realidade que harmoniza com a conjuntura prevista 

legalmente.  
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