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Justificativa: Pensar sobre uma gestão 
Democrática, visando à abertura de 
possibilidades de práticas e ações coerentes às 
transformações, sempre em busca da 
investigação e análise de como se conduz a 
gestão democrática no chão da escola, tendo 
em vista a prática dos gestores e o reflexo da 
gestão na comunidade escolar. Se a gestão 
democrática ocorre de fato ou se ela é um 
modismo. Uma gestão comprometida com a 
gestão democrática precisa primar por uma 
gestão descentralizadora sempre em busca da 
aprendizagem efetiva para conquista da 
independência intelectual e afetiva de seus 
educandos. 
Objetivos: Investigar como os profissionais da 
educação concebem a gestão escolar 
democrática e se essa concepção tem cunho 
coletivo ou se é de interesse individual; 

  Analisar a consciência necessária para 
alcançar uma gestão escolar democrática de 
fato, com todos os envolvidos com a educação 
na escola. 
Metodologia:  A implementação do projeto de 
Intervenção Pedagógica será realizada por meio 
de grupos de estudos com leituras de 
pressupostos teóricos-metodológicos, vídeos, 
documentários e questões, objetivando discutir 
ações para conhecerem o conceito de gestão 
escolar democrática, de forma que envolva toda 
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4. APRESENTAÇÃO 

 

 Este caderno didático-pedagógico contém oito unidades didáticas que tem 

como título do projeto: Gestão Democrática na Escola Pública e sua Concepção 

pelos Profissionais da Educação e Colegiados do Professor PDE 2014. Os textos 

e sugestões de atividades em gestão escolar democrática pode nos levar ao 

envolvimento na instituição de maneira que possibilite a participação de cada 

sujeito, sendo fundamental o reconhecimento de suas ideias e sua contribuição 

deve ocorrer independentemente do nível hierárquico presente na instituição. 

 Os vinte anos de vivência escolar me levaram a realizar este projeto de 

gestão democrática na escola pública e sua concepção pelos profissionais da 

educação e colegiados para proporcionar um maior entendimento e envolvimento 

dos diversos segmentos e pessoas que compõem a comunidade escolar, com 

reflexões sobre os conceitos de gestão democrática, autonomia, cidadania, 

gestão de pessoas, envolvimento dos colegiados, sobre nosso dia a dia na sala 

de aula, sobre o valor do voto como ferramenta de fortalecimento da democracia, 

sobre a organização escolar, sobre como a equipe diretiva pode articular a gestão 

democrática, bem como seus desafios e as possibilidades de alcance de uma 

escola de mais qualidade para todos, sendo democrática e compartilhada. 

 Diante dos desafios que a realidade escolar nos coloca, é fundamental que 

a Gestão escolar democrática e o papel da equipe diretiva na escola pública 

sejam estudados e debatidos no espaço escolar de forma a melhorar sua 

compreensão e envolvimento para avançar na sua implementação. A comunidade 

precisa estar unida e envolvida nos objetivos comuns para transformar essa 

realidade que a escola enfrenta. 

 O material escolhido apresenta textos e vídeos com abordagem da gestão 

democrática na escola e outras formas de exercitar e construir a gestão 

democrática no âmbito escolar que possibilite ser estendida para a sociedade em 

geral que serão realizados no Colégio Estadual Julia Wanderley na cidade de 

Carambeí, no Estado do Paraná, tem como objetivo promover maior 

envolvimento, entendimento e participação dos diferentes segmentos escolares. 

Para tanto, por ser uma atividade para professores, diretores, agentes 

educacionais e colegiados será realizada na forma de um curso de extensão com 
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a orientação da Professora Mabel de Bortoli, Orientadora PDE da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 

 A proposta é discutir vários aspectos fundamentados teoricamente em oito 

unidades, com textos e vídeos que nortearão os grupos de estudos, com duração 

de quatro horas cada encontro. 

1ª Unidade – Gestão Democrática 

2ª Unidade- A Participação Vai Além do Voto  

3ª Unidade – Autonomia e Utopia 

4ª Unidade – A Equipe Diretiva Como Articuladora da Gestão Escolar 

Democrática 

5ª Unidade – Gestão de Pessoa: uma questão de humanidade 

6º Unidade – A Organização Escolar: um processo de gestão 

7º Unidade – Colegiados uma Parceria Que Funciona 

8ª Unidade – Sala de Aula Ambiente para Exercitar a Democracia   
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GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

 Muito se fala em Gestão Escolar Democrática, mas na prática pouco se 

percebe sobre essa forma de gerir uma unidade escolar, pois ainda traz-se 

resquícios do regime autoritário do qual muitos dos professores são filhos ou 

netos e que trazem muito claro em suas práticas no cotidiano escolar. Por outro 

lado a prática que vivemos com esforços de muitos educadores nos levam a 

acreditar na gestão escolar democrática na rede pública de ensino, mas isso 

precisa proporcionar um maior envolvimento dos diferentes segmentos e pessoas, 

refletir sobre os conceitos de gestão escolar democrática, bem como seus 

desafios e as possibilidades de alcance de uma qualidade maior de ensino para 

todos, a escola cumprindo com seu papel de educar para o fortalecimento da 

democracia em nosso país. 

        Observamos que a gestão democrática está amparada tanto pela 

Constituição Federal de 1.988 (CF), como pela Lei de Diretrizes e Base da 

Educação Nacional de 1.996 (LDB), e pelo Plano Nacional de Educação de 2.010 

(PNE – Lei nº 8.035). Sabemos também que existem muitos pesquisadores que 

não medem esforços para produzir teorias e conceitos que contribuam para 

melhor entendimento do assunto pelos envolvidos no cotidiano escolar. 

        Na CF no Capítulo III que se intitula “Da Educação, da Cultura e do 

Desportos”, o Artigo 206 – o capítulo VI afirma “Gestão democrática do ensino 

público”, na forma da lei; ainda no item VII – “Garantia de padrão de qualidade”. 

        A LDB/96, no Artigo 3inciso VIII reafirma, utilizando os termos: “gestão 

democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas 

de ensino”. E os artigos 14 e 15 as 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 do local em conselhos 
Escolares e equivalentes[...]; 
Art. 15 – Os sistemas de ensino assegurar às unidades escolares 
públicas de educação básica que os integram, Progressivos graus de 
autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, 
observando as normas de direito financeiro público. (BRASIL, 1996, s.p.) 
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        Assim a gestão democrática tem amparo legal, porém faz-se necessário sua 

efetivação na convivência escolar entre os pares para fixar novas ideias e 

estabelecer na instituição uma orientação participativa conforme sustenta a 

Constituição. 

        A Lei de Diretrizes e Base ao encaminhar para os sistemas de ensino as 

normas para a gestão democrática indica dois instrumentos fundamentais: a 

elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola e a participação das 

comunidades escolares e local em Conselhos Escolares ou equivalentes. 

 

A participação é o principal meio de se assegurar a gestão democrática 
da escola, possibilitando o envolvimento de profissionais e usuários no 
processo de tomada de decisões e no funcionamento da organização 
escolar. Além disso proporciona um melhor conhecimento dos objetivos 
e metas, da estrutura organizacional e de sua dinâmica, das relações da 
escola com a comunidade, e favorece uma aproximação entre 
professores, alunos e pais. (LIBANEO, 2008, p. 102). 
 

 

        Pela participação na organização e gestão do trabalho escolar os professores 

e agentes educacionais podem aprender e ensinar como viver e compartilhar as 

experiências sobre gestão democrática, contribuindo na construção de saberes 

que influenciem diretamente na transformação de concepções equivocadas sobre 

gestão democrática, evoluindo para as concepções coletivas de gestão 

democrática, ao internalizar tal concepção o professor e o agente educacional se 

tornam agentes modificadores de opiniões no seu espaço de trabalho e colocam 

em prática nas atividades cotidianas, tanto na sala de aula como em outros locais 

do espaço escolar e por sua vez os influenciados por essas concepções se 

tornam multiplicadores dessas concepções nos ambientes onde se fizerem 

presentes. 

        Colocar a escola como ambiente de aprendizagem da gestão democrática 

significa entender que é na escola que o indivíduo desenvolve os saberes e as 

competências do ensinar e aprender através de um processo ao mesmo tempo 

individual e coletivo. 

        A internalização de saberes e competências democráticas supõe 

conhecimentos científicos e valorização de elementos voltados para a arte da 

gestão, dentro de uma perspectiva democrática. A gestão não está reduzida a 
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atividades meramente técnicas, mas também intelectual, baseada na 

compreensão dos princípios democráticos e na transformação desses princípios. 

 

Entendo, pois, que o processo educativo é passagem da desigualdade à 
igualdade. Portanto, só é possível considerar o processo educativo em 
seu conjunto como democrático sob a condição de se distinguir a 
democracia como possibilidade no ponto de partida e a democracia 
como realidade no ponto de chegada. (SAVIANI, 2008, p. 62). 

 

        

 

Foto: Prof. PDE Miguel Gelinski 

 

Uma das funções principais do gestor é levar os demais envolvidos a 

participar ativamente na gestão e organização da escola, proporcionando 

contribuição nas decisões de cunho organizativo, administrativo e pedagógico. 

Para isso ele precisa conhecer bem os objetivos e o funcionamento da escola, 

dominar e exercer competentemente sua função de gestor, trabalhar em equipe e 

cooperar com todos os segmentos presentes na escola. 

        Todos nos motivamos a fazer algo quando temos necessidade e quando 

este algo é ferramenta para o sucesso de nosso trabalho. 

 

As pessoas arrumam tempo para as coisas que compreendem, às quais 
atribuem sentido e nas quais acreditam. Os dirigentes da escola 
precisam então, ajudar os professores, a partir da reflexão sobre a 
prática, a examinar suas opiniões atuais e os valores que as sustentam, 
a colaborar na modificação dessas opiniões e valores tendo como 
referência as necessidades dos alunos e da sociedade e os processos 
de ensino aprendizagem. (LIBANEO, 2008, p.41) 
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        O desenvolvimento da gestão democrática e a conquista da identidade de 

gestão escolar democrática depende de união entre todos os profissionais juntos 

a gestão do cotidiano da escola e olhando a gestão de maneira mais sofisticada 

com a razão e não de forma sentimental, “[...]é pensando criticamente a prática de 

hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 1996, p. 39). 

 Como tem sido difícil pensar nossas práticas sem apontar um culpado, 

estamos sempre procurando justificar nossos atos para podermos responsabilizar 

alguém, assim temos um alívio na consciência, pois achamos o culpado, isso se 

repete ano após ano. 

 Se conseguíssemos pensar a gestão democrática de fato e a 

praticássemos, juntaríamos esforços para solucionar os problemas educacionais 

sem nos preocuparmos de quem é a responsabilidade, simplesmente faríamos o 

desenvolvimento do nosso trabalho de mediador entre o que existe de 

conhecimento cientifico e o educando, afinal de conta somos todos educadores, 

comprometidos com a aprendizagem de nossos educandos, o sucesso pertence a 

eles. 

 

Na medida, porém, em que o professor considere que o papel do 
processo educacional é o de levar o aluno a desenvolver seu potencial, 
mediante o alargamento e aprofundamento de seus conhecimentos, 
habilidades e atitudes, de forma associada, passa a envolver o aluno em 
uma participação ativa, pela qual exercita processos mentais de 
observação, análise, crítica, classificação, organização, sistematização, 
dentre outros, e, fazendo perguntas, conjecturando soluções a 
problemas, sugerindo caminhos, exerce poder sobre o processo 
educacional e sobre como e o que aprende. Dessa forma, constrói o seu 
empoderamento. Com essa prática, do ponto de vista do aluno, ocorre a 
democratização da escola, tanto em relação a seu processo como em 
relação aos seus resultados, pois o aluno é levado ao sucesso escolar. 
Cabe destacar que não pode ser considerada como democrática uma 
escola em que os alunos fracassam, e que não pode ser democrática 
uma escola que não o é para todos. (LUCK, 2009, p. 59).  
 

 Além de se preocupar com a formação integral do aluno, preocupação que 

também deve ser de todos os trabalhadores na educação, o gestor que prima 

pela liberdade para uma melhor qualidade na educação, não está preocupado 

simplesmente em repassar orientações de órgãos superiores, descentraliza as 

decisões, incentiva a participação, que não está preocupado somente com a 

função que exerce e sim com o fortalecimento da gestão democrática na escola 
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que atua, não subestima a capacidade dos pares em exercer a mesma função, 

coloca em prática sua função social que é estar a serviço da educação. O poder 

pode ser dividido sem perder a ordem hierárquica. 

 

A mesma lógica serve para o relacionamento entre professores, 
funcionários e gestores da escola. Quando o exercício do poder é 
orientado por valores de caráter social, como o são os educacionais, 
estabelece-se um clima de trabalho em que os profissionais passam a 
atuar como artífices de um resultado comum a alcançar, de que resulta o 
aumento do poder para todos. Nesse caso, as pessoas trabalham com a 
maior competência possível, visando a que a escola atinja, da forma 
mais plena, os seus objetivos sociais e o atendimento das necessidades 
educacionais ampliadas de seus alunos. Nesse caso, pode-se dizer que 
o direcionamento do poder é orientado para o exterior ao sistema 
escolar, isto é, a sociedade. Porém, nesse processo, pelo 
desenvolvimento da competência e do papel social, todos são 
empoderados em conjunto. (LUCK, 2009, p.60). 
 

 Um dos papeis da escola é exercitar a prática da vivencia democrática, 

tendo em vista que a democracia não pode ser decretada ou imposta por órgãos 

superiores e sim vivenciada no ambiente escolar. Quando compreendemos que 

podemos ser os agentes da transformação de atitudes autoritárias em atitudes 

democráticas sem perder a ordem que o saber nos impõem, que é, quem sabe 

mais deve coordenar o processo de aquisição do saber de forma democrática. 

 

Esta relação democrática não impede a influência do mais experiente 
sobre o imaturo. Aliás, a diferença entre professores e alunos é 
imprescindível para que se dê o ato educativo; ela constitui este ato, 
pertence à estrutura do mesmo. O problema á a natureza desta 
diferença, e como se dará esta intervenção: uma relação democrática, 
na concepção da pedagogia humanista, dosa esta influência de acordo 
com as necessidades de aprendizagem e desenvolvimento da criança. 
Ela desafia, estimula e orienta, mas não constrange. Seu princípio de 
atuação nunca é ideológico (no sentido de falsa consciência), isto é, esta 
interferência tem suas motivações explicitas e incessantemente 
negociadas. Por isso, ela não esconde nunca em seu bojo outros 
interesses, como dominar ou manipular aquele que se pretende educar. 
(MOGILKA, 2003, p. 30-31). 

 

 Precisamos aprender que agir de forma democrática não significa renunciar 

a organização hierárquica dentro de uma instituição, onde cada um tem o seu 

papel bem definido e, ainda pode colaborar com os pares na execução de outras 

tarefas, tendo sempre em vista o objetivo principal da escola que é a educação de 

qualidade. 



14 
 

 O fazer democracia deveria estar em todos os espaços escolares e deve 

ser o carro chefe de toda gestão que pretende ser democrática, só alcançaremos 

a verdadeira gestão democrática fazendo, mesmo que nos custe muita renúncia, 

porém sabemos que, uma vez alcançada jamais nos será tirada, é como o saber 

uma vez conquistado nem a ferrugem corrói. 

 Uma das formas do fazer democracia está na organização do Projeto 

Político Pedagógico (PPP), onde todos deveríamos participar de forma irrestrita, 

também sabemos que para muitos educadores o PPP é apenas um instrumento 

de gaveta, ainda não compreendemos que é no PPP que está toda a garantia de 

organização de toda uma gestão democrática. 

 

Se a história da educação brasileira é marcada pela imposição de 
projetos pedagógicos definidos “de cima para baixo”, nela há também 
muitas demonstrações de que os profissionais da educação resistem 
àquilo que não lhes convence, dificultando ou inviabilizando aquelas 
“propostas”. Isso dito para retomar a ideia de que, sem a participação 
ativa dos profissionais da educação, os Projetos Político-Pedagógicos 
das escolas estarão inviabilizados como projeto coletivo. Participação, 
colegialidade e autonomia são princípios necessários para que estes 
projetos coloquem-se como direção de ação. (BRASIL, 2013, p. 44-45). 

 

 É necessário conhecermos o Projeto Político-Pedagógico da escola na qual 

se atua. No Colégio Estadual Julia Wanderley onde será implementado o projeto 

desse Caderno Pedagógico, o Projeto Político-Pedagógico contempla as 

características de uma gestão democrática como: descentralizar decisões e 

informações; preocupação com a qualidade da educação; a transparência nas 

capacidades de esclarecer para a comunidade escolar como são usados os 

recursos da escola, inclusive os financeiros. Descentralizar decisões significa 

envolver os pais, alunos, professores, agentes educacionais e outras pessoas da 

comunidade na gestão escolar. É uma prática cotidiana que contempla o princípio 

da reflexão, da compreensão e da transformação, que necessariamente envolve a 

formulação do Projeto Político-Pedagógico, mas é importante maior 

aprofundamento e conhecimento por parte da comunidade escolar, no que diz 

respeito à organização da gestão do trabalho pedagógico na escola.  
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Agora é sua vez!!!!!! 

 

Roteiro de encontro e discussão 
 

1ª atividade – Apresentação do texto –Gestão Democrática 

2ª atividade – Vídeo – Gestão Democrática 

3ª atividade – Para Refletir: 

1)  Como entendo a Gestão Democrática? 

2)  Como o professor aqui do colégio pode interferir na gestão escolar?  

3) Em que o agente educacional pode contribuir para proporcionar uma melhor         Gestão Democrática? 

4)  Que contribuição os colegiados podem oferecer para melhorar a Gestão Democrática? 
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A PARTICIPAÇÃO VAI ALÉM DO VOTO 

 

 Recentemente tivemos as eleições em todo o Brasil, quando ocorreu em 

termos de voto uma “festa da democracia”, mas pelo histórico de nosso país, o 

eleitor resume sua participação somente no ato do voto, ou em momentos 

isolados de manifestações, deixando em segundo plano seus deveres de cidadão 

consciente. 

 Após vinte e cinco anos de direitos e deveres assegurados pela 

Constituição Federal, percebemos que ainda caminhamos lentamente no 

entendimento do que significa democracia e como podemos garantir nossa 

participação nas decisões que determinam o viver de cada cidadão. 

 A democracia tem princípios que protegem a liberdade humana e baseia-se 

no governo da maioria, mesmo que essa maioria seja mínima, associado aos 

direitos individuais e das minorias. 

 

 

Foto: Prof. PDE Miguel Gelinski 

 

Uma das principais funções da democracia é a proteção dos direitos humanos 

fundamentais, como a liberdade de expressão, de religião, a proteção legal e as 

oportunidades de participação na vida política, econômica e cultural da sociedade. 
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 A constituição assegura no artigo 1º parágrafo único. Todo o poder emana 

do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 

termos desta Constituição 

Democracia segundo Silveira Bueno (2007) “é forma de governo na qual o poder 

emana do povo e em nome dele é constituído: soberania popular; igualdade” 

 Teoricamente funciona dessa forma, mas não podemos ficar somente no 

que a lei nos garante, é preciso superar, ir além e a escola é o espaço apropriado 

para o exercício da democracia. Equipe diretiva e professores precisam com 

muito esforços criar possibilidades que propiciem o verdadeiro exercício 

democrático em nossas escolas e que essa vivencia se estenda para a 

sociedade, proporcionando tratamento igualitário em todos os segmentos da 

sociedade.  

 A história nos ensina que a democracia é uma conquista inacabada, que 

acontece aos poucos e sua construção se dá no dia a dia com participação de 

cada indivíduo de forma colaborativa neste processo, como afirma, Paro (2006) “é 

um caminho que se faz ao caminhar”. 

 Precisamos estar conscientes que a democracia não se faz por meio de 

leis ou decretos. Mesmo com todas as dificuldades e limitações a democracia 

acontece no fazer e no participar. 

 

Não se pode esquecer que as dificuldades de participação são muitas, 
indo desde a resistência dos que podem perder privilégios até a falta de 
metodologias adequadas, passando pela falta de compreensão, 
dificuldades postas pelas estruturas existentes e vontade política de 
concretizá-la. A realidade pode ser mudada só porque e só na medida 
em que nós mesmos a produzimos e na medida em que saibamos que é 
produzida por nós. (GIANCATERINO, 2010, p.65). 

 
 Todos defendemos o direito ao voto, a liberdade de expressão e outros 

tantos direitos conquistados, mas procuramos participar de fato nas decisões ou 

ficamos esperando que decidam por nós, somos adeptos do “o que você fizer 

está bom” e depois criticamos porque as coisas não saíram como queríamos? 

 

Cabe lembrar que não é a eleição em si, como evento, que democratiza, 
mas sim o que ela representaria, como parte de um processo 
participativo global, no qual ela corresponderia apenas a um momento de 
culminância num processo construtivo e significativo para a escola. Ao 
se promover a eleição de nossos dirigentes estar-se-ia delineando uma 
proposta de escola, um estilo de gestão e se firmando compromissos 
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coletivos para leva-los a efeito de forma efetiva. Lamentavelmente, no 
entanto, esse entendimento não se tem manifestado no geral das 
escolas, como em geral não se manifesta em nossa prática de escolha 
de nossos dirigentes e legisladores, em relação aos quais assumimos 
uma atitude passiva e destituída de esforços de acompanhamento de 
seu trabalho. Falamos “deles”, “os políticos”, como se fossem seres com 
vida própria, esquecendo-nos de nossa contribuição ou omissão em 
elegê-los e de nossa motivação em fazê-lo. (LUCK, 2009, p.77). 
 

 Talvez, nos comportamos ainda de forma tímida porque elegemos 

dirigentes e legisladores que trazem em sua forma de agir práticas autoritárias 

que historicamente foram praticadas em nosso país, portanto temos medo de 

represálias e nos omitimos, contribuindo para o enfraquecimento da gestão 

democrática. Tais comportamentos precisam ser superados, se entendemos que 

os representantes eleitos estão a serviço do bem comum e não de grupos 

políticos e nem de segmentos econômicos.  

 

Ora, tais expectativas e orientações demonstram um desvirtuamento do 
sentido da educação e do seu trabalho, assim como uma noção de 
Estado como um ente acima de todos e da sociedade contra o qual se 
deve estabelecer um regime de luta e não de colaboração para construir 
mais efetivamente a sociedade, cujos ideais representaria. Vale lembrar 
que tanto o Estado como a escola existem como instituições a serviço da 
sociedade, visando a promoção de seu desenvolvimento. Em vista disso, 
governantes e dirigentes de escola se dispõem, ao aceitarem as funções 
de lideranças à frente dessas instituições, trabalhar pelo bem comum da 
sociedade – no caso da escola, pela qualidade do ensino, motivando e 
orientando servidores e usuários para tais realizações superando 
interesses corporativistas e individualistas. (LUCK, 2009, p. 79-80).  

 

 Muitos dos nossos diretores que querem se perpetuar na função têm 

privilegiado o corporativismo e o individualismo em detrimento do coletivo, o que 

causa enormes danos à qualidade do ensino aprendizagem, pois fazem de conta 

que não veem profissionais descompromissados com o trabalho, pouco assíduos, 

fazendo com que a praga do “faz de conta”, contamine nossas escolas e a 

sociedade, retardando o processo de democratização. 

 Também há diretores que se esmeram por superar dificuldades e 

limitações organizacional buscando incansavelmente a consolidação dos 

princípios democráticos. 

 
Neste momento, cabe assinalar que há a necessidade de mudanças na 
articulação do pedagógico e do administrativo, para que se possa 
propiciar uma prática pedagógica qualitativamente atualizada, criando, 
desta forma, um clima de participação efetiva de toda comunidade 
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escolar nas decisões administrativas e pedagógicas, porém, quando se 
descentraliza o poder é quando se confia e se acredita em um trabalho 
em equipe. 
Diante deste contexto, entende-se que a educação é o ponto de chegada 
e de partida da Administração escolar, sendo função essencial do gestor 
escolar entender o processo educacional. Portanto, o próprio trabalho 
pedagógico é que vai estabelecer os padrões da Administração. Daí a 
necessidade de a escola discutir e apresentar o aspecto pedagógico 
para a equipe administrativa, de modo que se estreitem tais relações e 
se suscite sua valorização. (GIANCATERINO, 2010, p. 58). 

  
 Dessa forma podemos superar conceitos equivocados que a democracia 

se resume somente ao momento do voto, superar o corporativismo e o 

individualismo, privilegiando a construção do processo democrático, 

proporcionando maior qualidade de ensino. 

 

Entendo, pois, que o processo educativo é passagem da desigualdade à 
igualdade. Portanto, só é possível considerar o processo educativo em 
seu conjunto como democrático sob condição de se distinguir a 
democracia como possibilidade no ponto de partida e a democracia 
como realidade no ponto de chegada. Consequentemente, aqui também 
vale o aforismo: democracia é uma conquista; não um dado. (SAVIANI, 
2008, p. 62) 
 

 É de responsabilidade do diretor como líder em sua escola criar 

possibilidades de participação de todos os segmentos que compõem a 

comunidades escolar para que o processo democrático seja construído e 

aprimorado com o passar do tempo. 

 Quando se privilegia o processo democrático cria-se possibilidades para o 

surgimento de novas lideranças e consequentemente uma significativa melhora 

na qualidade do ensino. 

É equivocado – porém comum – pensar que a prática pedagógica não 
poderia ser democrática já no seu ponto de partida, pois democracia 
significa (supõe-se) condições de igualdade entre os agentes e o 
professor e o aluno são desiguais. Contudo, democracia não significa 
que todas as condições sejam iguais entre os agentes, pois isto levaria a 
uma uniformização que não existe nem nas comunidades mais 
igualitárias. O que caracteriza a democracia real é a garantia de 
condições básicas a todos (alimentação, moradia, trabalho, cultura etc.), 
a inexistência de qualquer tipo de exploração e o exercício de relações 
em que haja liberdade e também limites. A autoridade, em contexto 
efetivamente democráticos, passa a ser definida pela função, 
necessidade e experiência, e trabalha com limites frequentemente 
sujeitos à negociação e jamais arbitrários. (MOGILKA, 2003, p.30). 
 

 Se a família está com dificuldades em compreender que democracia 

significa liberdade vigiada e com limites e que os pais ou responsáveis, são 

dentro do contexto familiar as autoridades legal e socialmente constituídas. A 
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escola se encontra sobre carregada e sufocada com tantas responsabilidades a 

ela impostas. Porém, precisamos encontrar meios para superar essas 

dificuldades agindo com a autoridade que o conhecimento lhe confere.  

 

A autoridade, a gestão escolar, pode e/ou deve ser exercida dentro de 
uma organização escolar, com diálogo e confiança entre diretor 
(líder/autoridade), professor e aluno, como principais responsáveis pela 
existência da autoridade com qualidade e responsabilidade. 
Sabemos, porém, que a eficiência da autoridade diminui quando esta é 
exercida de modo muito frequente e impróprio. Evitando a 
impropriedade, devemos observar, atender ou implementar a ativação de 
algumas qualidades, tais como: 
- firmeza: ser firme não significa sujeitar-se à mudança precoce, às 
divisões ou os desvios inconsequentes. Não significa autoritarismo, mas 
uma firmeza compreendida como decisão tomada de um planejamento 
administrativo coerente e responsável; 
- razoabilidade: ser razoável inclui condição de justiça, sem exigências 
desproporcionais, sem excessos, pois, diante da razoabilidade, está a 
análise dos fatos; 
- consistência: para ser consistente, deve-se ser coerente, por harmonia, 
sem contradições. (GIANCATERINO, 2010, p. 51). 

 
 

 

Foto: Prof. PDE Miguel Gelinski 
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O que provavelmente dificulta a vivencia democrática dentro da unidade escolar 

seria a falta de equilíbrio entre autoridade e liderança. A autoridade está inerente 

à função, porém em alguns momentos falta a liderança para estimular a 

participação de todos ou pelo menos de um grupo representativo na organização 

dos trabalhos relativos à vivencia escolar.  

 A escola que conta com boa liderança consegue superar os desafios que 

lhe são impostos ou que surgem devido as diversidades nela presente. 

 

A liderança organizacional é um dos fatores que contribuem para o 
alcance da escola eficaz, e é o líder que irá promover estratégias 
adequadas de atuação e participação de todos os envolvidos no 
processo educativo. Nessa perspectiva, a autonomia implica, por um 
lado, a responsabilidade dos profissionais, dos alunos, dos pais e da 
comunidade e, por outro lado, a preocupação de aproximar o centro de 
decisão da realidade escolar. 
Lembre-se de que a liderança da escola pode ser reforçada pela própria 
equipe de trabalho, priorizando assim um ambiente democrático, 
favorecendo a participação dos diversos atores que compõem o 
processo educativo, em que a coesão e a qualidade de uma escola 
dependem, em larga medida, da existência de uma liderança 
organizacional efetiva e reconhecida, que promova estratégias 
adequadas de atuação e estimule o empenho individual e coletivo na 
realização dos projetos de trabalhos. (GIANCATERINO, 2010, p. 60). 

 
 

 A construção de um ambiente democrático obrigatoriamente passa pelo 

trabalho em equipe e envolva todos que fazem parte do conjunto escolar, 

precisamos romper barreiras corporativistas ou individualistas com vistas para o 

bem comum. Sem a coesão quase que atômica não é possível avançarmos na 

construção da gestão participativa e colaborativa entre os que buscam uma 

educação de qualidade. O ambiente escolar não é um tatame onde se concorre 

para ver quem é o melhor e sim um espaço onde se deveria desenvolver a 

solidariedade e a cumplicidade entre os pares. 

 Nossa participação se dá no cotidiano escolar, onde cada um faz o que é 

de obrigação por força da função que exerce e colabora no desenvolvimento de 

outras funções, visando sempre o bem comum, deixando de lado o individualismo 

e o corporativismo, que muitas vezes tem atrapalhado o desenvolvimento da 

gestão democrática. 
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Agora é sua vez!!!!!! 

 

Roteiro de encontro e discussão 
 

1ª atividade – Apresentação do texto – Como se constrói a democracia 

2ª atividade – Vídeo – O Olho do Cidadão – Conselhos e controle social (CGU) 

3ª atividade – Para Refletir: 
 
1)  Qual o meu entendimento sobre democracia?  

2)  Como exerço minha função de professor na construção da democracia em minha escola? 

3) Para o agente educacional todos são iguais não importando a função hierárquica que exerça? 

4)  Que contribuição os colegiados podem oferecer para melhorar a concepção de democracia? 
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AUTONOMIA E UTOPIA 

 
Foto: Prof. PDE Miguel Gelinski 

Desde que nascemos queremos autonomia, não vemos a hora de 

completar dezoito anos para alcançarmos a tão sonhada autonomia, então 

percebemos que as coisas não acontecem de forma estanque como 

imaginávamos e, que a tão sonhada autonomia não chegou, então alimentamos a 

utopia de que um dia ela chegará, mas quando? Continuamos utopicamente 

buscando, após muitos sucessos e fracassos percebemos que a autonomia não é 

algo que acontece num estalar de dedos e nem imposta por decretos ou lei, mas 

que é construída com muito esforço e depende do grau de empenho que se 

coloca para alcançar tal objetivo. Então aprendemos que a autonomia se 

consegue com o conhecimento que adquirimos na escola ou na nossa vivência na 

sociedade. 

 Segundo Paro (2006, p.9), “a palavra utopia significa o lugar que não 

existe. Não quer dizer que não possa vir a existir”. E é nessa possibilidade de vir a 
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existir que lutamos pela conquista da autonomia dentro das escolas públicas em 

nosso estado, também estamos cientes que ela virá se, e semente se, estivermos 

com objetivos bem definidos rumo a construção dessa autonomia sabendo que 

necessariamente ela deverá passar pela qualidade do ensino, que é o objetivo 

principal da escola, com a participação de toda a comunidade. 

Na medida em que se conseguir a participação de todos os setores da 
escola – educadores, alunos, funcionários e pais – nas decisões sobre 
seus objetivos e seu funcionamento, haverá melhores condições para 
pressionar os escalões superiores a dotar a escola de autonomia e de 
recursos. (PAR0, 2006, p. 12). 

 

 Na escola também buscamos a autonomia, ou talvez só queremos, 

achando que ela possa acontecer por decreto ou imposta por leis, será que ainda 

não completamos a maioridade como educadores, não percebemos que cada um 

é sujeito necessário para a construção da autonomia. A autonomia se assemelha 

a gestão democrática que é “um caminho que se faz caminhando”. 

 Sabemos também que na escola a autonomia pode acontecer de forma 

parcial, pois fazemos parte de um sistema que é regido por normas, decretos e 

leis que norteiam as ações educacionais. 

Autonomia é característica de um processo social de realização 
cotidiana, que se expressa mediante iniciativas coletivas, orientadas para 
a resolução dos problemas afetos e sua capacidade de oferecer 
educação de qualidade para seus alunos. Portanto, não é uma entidade 
delegada e sim um processo construído no dia-a-dia, a partir do 
entendimento e decisão dos participantes da escola sobre o seu modo 
de ser e de fazer. (LUCK, 2009, p. 94-95).  

 

 Precisamos entender que mesmo a autonomia sendo um processo 

construído no dia-a-dia, não se trata de um processo de repartir responsabilidade 

e sim compartilhar essas responsabilidades entre dirigentes do sistema de ensino, 

dirigentes escolares e a comunidade escolar para construir a tão sonhada 

autonomia ao longo da caminhada. Logo não podemos construir autonomia de 

forma isolada, pois é um processo de interdependência. 

Não se constrói a autonomia da escola senão mediante um 
entendimento recíproco entre dirigentes do sistema de ensino e 
dirigentes escolares, e entre estes e a comunidade escolar (incluindo os 
pais) a respeito de que tipo de educação cabe à escola promover e de 
como todos, em conjunto, vão agir para realizá-lo. Não se trata, portanto, 
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de um processo de repartir responsabilidades, tal como comumente 
apresentado, mas de desdobrá-las, ampliando-as. Responsabilidades 
são compartilhadas e não divididas, tendo em vista o princípio da dupla 
mão e interdependência. (Luck, 2009, p. 97). 

 

 Sem responsabilidade individual e coletiva não é possível construir 

autonomia, para alcançarmos qualidade de ensino são necessários esforços 

coletivos de todos os envolvidos sem transferir responsabilidades e, 

principalmente quando nos omitimos e deixamos o fardo todo sob 

responsabilidade de outros como: a transferência de responsabilidades familiares 

para a escola, esperando que a mesma consiga dar conta de todo esse processo. 

 Também sabemos, devido as circunstâncias sociais, pelos quais a 

sociedade tem passado, fica mais difícil a família conciliar as necessidades 

econômicas ou vontades econômicas e as necessidades de ensinar valores aos 

filhos. Portanto família e escola precisam assumir autonomamente a construção 

de meios de diálogos permanentemente.  

Autonomia é um processo coletivo e participativo de compartilhamento 
de responsabilidade emergentes e gradualmente mais complexas, 
resultantes do estabelecimento conjunto de decisões. Não se trata de a 
escola ser autônoma para alguém, para algum grupo, mas de ser 
autônoma com todos, desse modo caracterizando-se como gestão 
democrática e compartilhada.  
A gestão democrática e compartilhada implica, portanto, a participação e 
execução do plano de desenvolvimento da escola, de forma articulada. 
(LUCK, 2009, p. 99). 
 

 Pensarmos na participação da família nos encaminhamentos de ações que 

possam acarretar melhorias numa convivência harmônica, podemos achar que é 

utopia, mas por outro lado devemos lembrar que muitos dos que implementaram 

projetos audaciosos o fizeram em momentos que a maioria dos contemporâneos 

os taxavam de utópicos. 

 Portanto precisamos ser audaciosos principalmente dentro da sala de aula, 

onde podemos ser autônomos ao selecionarmos os conteúdos à serem 

estudados, mais especificamente aos conteúdos urgentes que alavancam a 

construção do conhecimento no chão de uma sala de aula, conteúdos que fazem 

ponte com o passado e nos projetam para o futuro, abrindo horizontes amplos 

para os educandos. A escola tem se esforçado para trazer os pais e a 

comunidade em geral para participar, mas parece que ainda não encontrou o 
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meio mais eficaz para que isso aconteça, também entendemos que em muitas 

situações a escola não sabe como convencer os pais e a comunidade da 

importância de sua participação nas decisões que envolvem os interesses dos 

educandos e da comunidade em geral. 

 E, é neste mundo das incertezas que a comunidade precisa se 

conscientizar de sua importância e buscar participar com mais intensidade nas 

decisões que norteiam a vida escolar, sem transferir toda a responsabilidade para 

a escola. 

Considero uma providencia dessa natureza de fundamental importância 
na medida em que rompe com a idéia de que os problemas escolares 
podem ser resolvidos nos estritos limites da escola e procura, ao mesmo 
tempo, propiciar condições concretas de participação das camadas 
trabalhadoras nos destinos da educação escolar. É assim que penso a 
utopia de uma escola participativa. Ou seja, no sentido de que, aceita a 
necessidade, ou a imprescindibilidade, da participação efetiva dos 
trabalhadores nas decisões que dizem respeito à educação de seus 
filhos, procura-se identificar as condições de possibilidades dessa 
participação e buscam-se os mecanismos necessários à distribuição da 
autoridade no interior da escola, de modo a adequá-la ao mister de – ao 
mesmo tempo que procura formas democráticas de alcance dos 
objetivos educacionais a ela inerentes – constituir-se em mecanismo de 
pressão junto ao Estado e aos grupos detentores do poder, para que 
sejam propiciadas as condições que possibilitem o seu funcionamento e 
autonomia. (PARO, 2006, p. 14). 
 

 Em vários momentos reclamamos enquanto professores que, não temos 

autonomia, ou os pais se lamentam por não conseguirem educar seus filhos de 

forma autônoma, parece que o estado por meio do Conselho tutelar tirou a 

autonomia da família e limitou a autoridade da escola. Tudo isso pode ser 

entendido, mas também precisamos compreender que instrumentos de proteção 

dos que não possuem a força física ou força do poder e por enquanto nem do 

saber precisam existir para garantir a autonomia desses que chamamos “de mais 

fracos”. 

 Onde não deveria existir as relações de força, é na família e na escola 

entre pais e filhos ou entre professores e alunos, mas sabemos que existem, 

precisam ser respeitadas a autonomia dos filhos ou educandos para viabilizar 

uma possível autonomia quando adultos ou profissionais, caso contrário será 

difícil construir a autonomia.   

 

[...]. O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo 
ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. 
Precisamente porque éticos podemos desrespeitar a rigorosidade da 
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ética e resvalar para a sua negação, por isso é imprescindível deixar 
claro que a possibilidade do desvio ético não pode receber outra 
designação senão a de transgressão. O professor que desrespeita a 
curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua inquietude, a sua 
linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe e a sua prosódia; o 
professor que ironiza o aluno, que o minimiza, que manda que “ele se 
ponha em seu lugar” ao mais tênue sinal de sua rebeldia legitima, tanto 
quanto o professor que se exime do cumprimento de seu dever de 
propor limites à liberdade do aluno, que se furta ao dever de ensinar, de 
estar respeitosamente presente à experiência formadora do educando, 
transgride os princípios fundamentalmente éticos de nossa existência. É 
nesse sentido que o professor autoritário, que por isso mesmo afoga a 
liberdade do educando, amesquinhando o seu direito de estar sendo 
curioso e inquieto, tanto quanto o professor licencioso rompe com a 
radicalidade do ser humano – a de sua inconclusão assumida em que se 
enraíza a eticidade. É neste sentido também que a dialogicidade 
verdadeira, em que os sujeitos dialógicos aprendem e crescem na 
diferença, sobretudo, no respeito a ela, é a forma de estar sendo 
coerentemente exigida por seres que, inacabados, assumindo-se como 
tais, se tornam radicalmente éticos. É preciso deixar claro que a 
transgressão da eticidade jamais pode ser vista ou entendida como 
virtude, mas como ruptura com a decência. O que quero dizer é o 
seguinte: que alguém se torne machista, racista, classista, sei lá o quê, 
mas se assuma como transgressor da natureza humana. Não me venha 
com justificativas genéticas, sociológicas ou históricas ou filosóficas para 
explicar a superioridade da branquitude sobre a negritude, dos homens 
sobre as mulheres, dos patrões sobre os empregados.  Qualquer 
discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever por mais que se 
reconheça a força dos condicionamentos a enfrentar. A boniteza de ser 
gente se acha, entre outras coisas, nessa possibilidade e nesse dever de 
brigar. Saber que devo respeitar à autonomia e à identidade do 
educando exige de mim uma prática em tudo coerente com este saber. 
(FREIRE, 1996, p. 59-61). 
 

  Neste sentido quando buscamos a autonomia, precisamos criar 

possibilidades de promoção da mesma em nosso cotidiano escolar, entre os 

pares e desses com os educandos, de educandos entre educandos, capitaneado 

pela equipe diretiva. 

 No caso do currículo, penso que fica difícil ser totalmente autônomo, pois 

precisamos estar sintonizados com o sistema de ensino que regulamenta a 

educação com um currículo básico para a educação, que por sua vez necessita 

atender todas as regiões, logo precisa ser uniforme, mas quanto aos conteúdos, 

temos a obrigação de adaptá-los à realidade local e mais precisamente para as 

necessidades de nossos alunos, mesmo que seja de forma individual, tendo em 

vista o coletivo. 

 Quanto a questão financeira, penso que estamos muito condicionados a 

fatores legais que nos impossibilitam de ser autônomos, no entanto, num espaço 

muito limitado, podemos nos iludirmos que somos autônomos e existem aqueles 
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que ainda justificam a existência dessa autonomia, “você pode gerir os recursos 

que estão à sua disposição como você quiser, mas dentro desses itens aqui 

relacionados”, mas se a necessidade da escola não está contemplada nessa lista, 

logo não pode ser suprida. Então financeiramente não somos autônomos, 

principalmente nas verbas públicas repassadas pelos órgãos superiores, pois 

precisam seguir rigorosamente o que determina a lei? 

 A Lei de Diretrizes e Base da Educação, nº 9.394/96, além de ressaltar a 

centralidade da unidade escolar em seu Art. 12, estabelece no Art. 15 que “os 

sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação 

básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e 

administrativa e de gestão financeira, observando as normas gerais de direito 

financeiro público”. 

 As escolas da rede pública estadual, recebem mensalmente recursos 

financeiros da Secretaria de Estado da Educação, por meio do Programa Fundo 

Rotativo. A gestão deste recurso é realizada pelo diretor da escola após 

aprovação do plano de aplicação pela comunidade escolar representada nos 

colegiados, Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF) e Conselho 

Escolar que devem se reunir mensalmente para refletir sobre os acontecimentos 

ocorridos no período e aprovar o plano de aplicação dos recursos. 

 O Fundo Rotativo é um sistema de descentralização financeira, criado pela 

Lei Nº 10.050, de 16 de julho de 1992 para viabilizar com maior agilidade o 

repasse de recursos, visando dar melhor dinamismo à realização de despesas 

como manutenção e outras atividades relacionadas ao serviço jurisdicional. Desta 

forma minimizou a burocracia, possibilitou aos gestores maior autonomia na 

administração dos recursos e o atendimento às suas necessidades básicas. 

 Além dos recursos liberados pela Secretaria de Estado da Educação, os 

estabelecimentos de ensino recebem anualmente, mediante repasse para a 

APMF, recursos dos Programas do Governo Federal. Esses recursos visam 

atender ações especificas com prazos definidos estabelecidos nas Resoluções 

divulgadas pelo MEC/FNDE.  

 O gestor dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) é a 

APMF por meio do seu presidente e do tesoureiro que em conjunto com a equipe 
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diretiva da escola elegem as prioridades para aplicar esta verba observando o 

que está definido nas resoluções que norteiam as aplicações deste recurso. 

 Quando a escola tem recursos próprios adquirido com doações ou por 

meio de festas, no gerenciamento dessas verbas a escola tem autonomia, mas 

também dever fazer as devidas prestações de contas à comunidade. 

 No entanto temos autonomia quanto aos recursos financeiros de forma 

parcial nos limites legais, pois gerimos recursos públicos, sejam por meio de 

repasse dos órgãos superiores ou por meio de doações e outras formas legais de 

arrecadações.  
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Agora é sua vez!!!!!! 

 

 

Roteiro de encontro e discussão 
 

1ª atividade – Apresentação do texto – Autonomia e utopia 

 

2ª atividade – Vídeo – Pedagogia da Autonomia, Pedagogia Unesp – Autonomia na Escola (1/2) e Pedagogia 

Unesp – Autonomia na Escola (2/2)  

 

3ª atividade – Para Refletir: 

1)  O que entendo por autonomia? 

2)  Como o professor aqui do colégio pode possibilitar a construção da autonomia?  

3) Será que é possível uma escola completamente autônoma, sendo pública? 

4)  Com a participação dos colegiados será suficiente para definir a escola como autônoma? 
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A EQUIPE DIRETIVA COMO ARTICULADORA 

DA GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 

 

 A escola é a responsável pela mediação da troca do conhecimento, o 

momento atual exige que a escola tenha um novo olhar e uma forma diferenciada 

de se trabalhar, ou seja uma constante renovação na sua forma de conduzir tal 

mediação, para construir coletivamente um conhecimento de nível elevado para 

preparar o educando na busca do saber de forma criativa e autônoma, com 

objetivo de formar cidadãos conscientes, críticos e que se comprometam a uma 

participação mais efetiva, para obter resultados com qualidade, favorável ao 

desenvolvimento da comunidade escolar. 

 A concepção de direção ou gestor escolar delegada a uma equipe, 

configura em um trabalho coletivo, de forma descentralizada e ao mesmo tempo 

coeso e fortemente cumplices por uma gestão que caminha a passos largos rumo 

à transformação de conceitos individualizados na única pessoa do diretor. 

 

Repensar a escola como um espaço democrático de troca e produção de 
conhecimento que é o grande desafio que os profissionais da educação, 
especificamente o Gestor Escolar, deverão enfrentar neste novo 
contexto educacional, pois o Gestor Escolar é o maior articulador deste 
processo e possui um papel fundamental na organização do processo de 
democratização escolar. (ALONSO, 1988, p. 11). 
 
 

 Pensar uma Gestão Democrática, visando à abertura de possibilidades de 

práticas e ações coerentes às transformações de paradigmas, representa uma 

postura radical que origina um novo enfoque de organização, uma nova forma de 

encaminhamentos das questões escolares, fundamentada nos princípios de 

participação, de autonomia, de autocontrole e de responsabilidade. (ANDRADE, 

2004). 

 Assim, quanto mais um grupo partilha uma decisão que afeta sua vida 

profissional, mais se sente motivado a implementar essa decisão. Compartilhando 

a liderança, consultando e ouvindo antes de decidir, um bom Diretor ajuda a criar 

o contexto correto no qual as pessoas podem dar o melhor delas. 
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Foto: Prof. PDE Miguel Gelinski 

 

O diretor deve sempre encorajar sua equipe às mudanças.  Um verdadeiro 

líder nunca lamentará uma mudança, porque é isso que torna a liderança 

necessária e possível. Administrar a mudança significa identificar novas e 

positivas orientações, traçar planos estratégicos, comunicar-se plenamente e com 

sinceridade, com todos os que irão implementar as mudanças, que também serão 

envolvidos por um clima positivo e esperançoso que desperte no pessoal a 

vontade para abraçar as novas oportunidades de desafios que se encontram em 

seu caminho. 

 

Cabe aos profissionais da educação fazerem valer o seu papel 
educador, dando ênfase a um ensino mais democrático, com diálogos 
abertos, com informações que provoquem reflexões a respeito dos fatos 
sociais existentes. É importante que se trabalhe sempre com o concreto, 
assim o educando se sentirá estimulado a criar situações como todo o 
processo democrático, que é um caminho que se faz ao caminhar, o que 
não elimina a necessidade de refletir previamente a respeito dos 
obstáculos e potencialidades que a realidade apresenta para a ação. 
(PAR0, 1997, p. 17). 

 

 No momento atual não se concebe mais, ou não deveria conceber, 

educadores com mentalidades que pensem que o trabalho do professor se 

resume ao ensinar somente aquilo que compete à sua disciplina, como uma 

diretora me disse uma vez “o seu trabalho aqui é ensinar só o conteúdo da sua 
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disciplina, a questão política e outros assuntos que não diz respeito à sua 

disciplina não compete a você”, mas isso ocorreu no século passado, hoje as 

coisas mudaram.   

 A equipe diretiva da escola vem trabalhando coletivamente objetivando a 

construção da autonomia tanto do corpo docente como dos demais envolvidos 

com a construção do conhecimento. 

 

Autonomia é característica de um processo social de realização 
cotidiana, que se expressa mediante iniciativas coletivas, orientadas para 
a resolução dos problemas afetos à escola e sua capacidade de oferecer 
educação de qualidade para seus alunos. Portanto, não é uma entidade 
delegada e sim um processo construído no dia-a-dia, a partir do 
entendimento e decisão dos participantes da escola sobre o seu modo 
de ser e de fazer. (LUCK, 2009, p. 94 - 95). 
 
 

 Cabe aos que lideram o processo de construção do conhecimento 

proporcionar aos seus liderados as condições necessárias para o exercício da 

autonomia, assim como a liberdade de expressão, respeitando inclusive as ideias 

que se opõe ao projeto que está sendo defendido. Conforme Heloisa Luck, 

autonomia se orienta por princípios. 

 

Como um processo social, a autonomia está sujeito a naturais 
ambiguidades, contradições e conflitos que emergem da sua dinâmica 
com expressões especificas e peculiares em dada situação. Para 
orientá-la, portanto, são necessários princípios sociais e institucionais 
com foco nos resultados educacionais. Normas e regulamentos são 
necessários, desde que estabeleçam condições de funcionamento que 
não cerceiem a criatividade, as iniciativas e a dinâmica da ação coletiva 
– do contrário, tornam-se inócuos e até mesmo contraproducentes, por 
limitarem a participação. 
Os princípios constituem-se em códigos sociais amplos, que servem de 
guia para a ação em toda e qualquer situação e para todo e qualquer 
desdobramento. (LUCK, 2009, p. 95-96). 

 
 A equipe de gestão precisa estar ciente de suas funções no 

processo de construção e elaboração do conhecimento e do aprendizado no 

contexto escolar, sempre almejando uma aprendizagem significativa e 

transformadora. 

- dirigir e coordenar o andamento dos trabalhos, o clima de trabalho, a 
eficácia na utilização dos recursos e meios, em função dos objetivos da 
escola; 
-assegurar o processo participativo de tomada de decisões e, ao mesmo 
tempo, cuidar para que essas decisões se convertam em ações 
concretas; 
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- assegurar a execução coordenada e integral das atividades dos setores 
e elementos da escola, com base nas decisões tomadas coletivamente; 
- articular as relações interpessoais na escola e entre a escola e a 
comunidade (incluindo especialmente os pais). (LIBÂNEO, 2008, p. 215 
– 216). 
 
 

É de fundamental importância a atuação do diretor e de sua equipe na 

mobilização de pessoas e no desenvolvimento de liderança participativa em 

buscados objetivos educacionais. Uma equipe mobilizadora está sempre 

compartilhando com os outros a solução de problemas, a elaboração de 

planejamento e a implementação de ações pedagógicas e administrativas na 

escola. Conscientes da existência de problemas, uma liderança mobilizadora 

procura programar as ações e consolidar mecanismos visando garantir a 

participação de todos. 

Esse processo de participação, que amplia o estabelecimento de ações 

compartilhadas na escola fortalece a forma de organização coletiva e proporciona 

significativos avanços na direção de uma aprendizagem de qualidade. 

O diretor tem um papel muito importante como líder de uma equipe, 

portanto sua presença na unidade escolar é necessária para que seus liderados 

se sintam protegidos e seguros na execução de suas tarefas. E como líder ele 

precisa ser exemplo de assiduidade, pontualidade e participação nas atividades 

escolares, não pode ser adepto da máxima “façam o que eu mando, mas não faça 

o que eu faço”. 

Líderes como Mahatma Gandhi e Nelson Mandela, que suportaram todo 

tipo de sofrimento e aprisionamento, têm certa nobreza de caráter. Seu povo 

sentia neles o que chamamos de autoridade moral, isso quase sempre está 

ausente naqueles que se apoiam somente na autoridade de posição que ocupam. 

A natureza humana é movida por sentimentos, e se entendemos e respeitamos 

esses sentimentos, isso nos ajuda a trabalhar no sentido da natureza humana, e 

não contra ela. Não respondemos a líderes que não compartilham de nossos 

sonhos e de nossas dificuldades. A pedra angular para todos os bons líderes é ter 

confiança nas pessoas com as quais convivem e não somente no poder que lhe 

impõe obrigações. 
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Agora é sua vez!!!!!! 

 

Roteiro de encontro e discussão 
 

1ª atividade – Apresentação do texto – A gestão democrática se constrói, não é delegada e nem imposta. 

2ª atividade – Vídeo – Os dez mandamentos de um líder– Luís Carlos de Souza 
 
3ª atividade – Para Refletir: 
 
1)  Qual atitude deve se tomar diante dos desafios atuais? 

2)  Como o professor pode ser um líder aqui no colégio e como pode interferir na gestão? 

3) Que contribuição o agente educacional pode proporcionar para melhorar a gestão e exercer sua 

liderança? 

4)  Que contribuição os colegiados podem oferecer para melhorar a gestão? 
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GESTÃO DE PESSOAS: UMA QUESTÃO DE 

HUMANIDADE 
  

A escola é um verdadeiro ser vivo, porque nela estão as pessoas que 

interagem entre si. Quando a escola é bem-sucedida, tende a despertar o 

reconhecimento público ou, no mínimo o reconhecimento da comunidade que a 

compõe. 

Foto: Prof. PDE Miguel Gelinski  

O reconhecimento acarreta maior comprometimento de toda a comunidade 

escolar, mas principalmente de seus docentes e discentes, como consequência 

maior recursos humanos ficam à disposição da escola. E, como o lucro, provoca o 

aumento do número de pessoas, bem como a necessidade de intensificar a 

aplicação de seus conhecimentos, habilidades e destrezas indispensáveis à 

manutenção do crescente nível de aprendizagem. Tudo para se assegurar que os 

recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos sejam utilizados com 

eficiência e eficácia. E as pessoas passam a significar o diferencial na 

aprendizagem que mantem e promove o sucesso da escola. Elas passam a 

constituir a competências fundamental da escola, a sua principal vantagem em 

um mundo individualizado e fortemente excludente. 

 Para mobilizar e utilizar plenamente as pessoas em suas atividades, o 

gestor precisa mudar seus conceitos e alterar suas práticas de gestão. 
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É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode 
melhorar a próxima. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão 
crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda com a 
prática. O seu "distanciamento" epistemológico da prática enquanto 
objeto de sua análise, deve dela "aproximá-lo" ao máximo. Quanto 
melhor faça esta operação tanto mais inteligência ganha da prática em 
análise e maior comunicabilidade exerce em torno da superação da 
ingenuidade pela rigorosidade. Por outro lado, quanto mais me assumo 
como estou sendo e percebo a ou as razões de ser de porque estou 
sendo assim, mais me torno capaz de mudar, de promover-me, no caso, 
do estado de curiosidade ingênua para o de curiosidade epistemológica. 
Não é possível a assunção que o sujeito faz de si numa certa forma de 
estar sendo sem a disponibilidade para mudar. Para mudar e de cujo 
processo se faz necessariamente sujeito também. (FREIRE, 1996, p. 39 
e 40). 
 
 

 Em vez de investir esforços e capital na quantidade, é necessário que se 

invista nas pessoas que entendem de aprendizagem e que sabem como 

desenvolvê-la, produzi-la e melhorá-la. 

 As pessoas passam a constituir o elemento básico do sucesso da 

educação escolar, pois elas passam boa parte de suas vidas trabalhando ou 

estudando dentro da unidade escolar e são dependentes umas das outras para 

alcançar o sucesso. Porém o trabalho ou o estudo toma considerável unidade de 

tempo das pessoas. Separar o trabalho ou o estudo da existência das pessoas é 

muito difícil, se não quase impossível, diante da importância e do impacto que 

isso nelas provoca. Assim dependemos da escola para atingir nossos objetivos 

pessoais ou coletivos.  

 Ter sucesso na vida e ser bem-sucedido depende de como produzimos o 

conhecimento dentro da escola.  

 

A consciência do inacabamento entre nós, mulheres e homens, nos fez 
seres responsáveis, daí a eticidade de nossa presença no mundo. 
Eticidade, que não há dúvida, podemos trair. O mundo da cultura que se 
alonga em mundo da história é um mundo de liberdade, de opção, de 
decisão, mundo de possibilidade em que a docência pode ser negada, a 
liberdade ofendida e recusada. Por isso mesmo a capacitação de 
mulheres e de homens em torno de saberes instrumentais jamais pode 
prescindir de sua formação ética. A radicalidade dessa exigência é tal 
que não deveríamos necessitar sequer de insistir na formação ética do 
ser ao falar de sua preparação técnica e cientifica. É fundamental 
insistirmos nela precisamente porque, inacabados mas conscientes do 
inacabamento, seres da opção, da decisão, éticos, podemos negar ou 
trair a própria ética. (FREIRE, 1996, p. 56). 
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 De outro lado, a escola também depende diretamente das pessoas para 

produzir seus bens e serviços, atender a comunidade escolar e atingir seus 

objetivos gerais e específicos. 

 Com toda a certeza a escola jamais existiria sem as pessoas que lhe dá 

vida, dinâmica, energia, inteligência, criatividade, racionalidade e principalmente 

afetividade e humanidade. 

 
 

O que devo pretender não é a neutralidade da educação mas o respeito, 
a toda prova, aos educandos, aos educadores e educadoras. O respeito 
aos educadores e educadoras por parte da administração pública ou 
privada das escolas; o respeito aos educandos assumido e praticado 
pelos educadores não importa de que escola, particular ou pública. É por 
isto que devo lutar sem cansaço. Lutar pelo direito que tenho de ser 
respeitado e pelo dever que tenho de reagir a que me destratem. Lutar 
pelo direito que você, que me lê, professora ou aluna, tem de ser você 
mesmo e nunca, jamais, lutar por essa coisa impossível, acinzentada e 
insossa que é a neutralidade. Que é mesmo a minha neutralidade senão 
a maneira cômoda, talvez, mas hipócrita, de esconder minha opção ou 
meu medo de acusar a injustiça? "Lavar as mãos" em face da opressão 
é reforçar o poder do opressor, é optar por ele. Como posso ser neutro 
diante da situação, não importa qual seja ela em que corpo das mulheres 
e dos homens vira puro objeto de espoliação e de descaso? (FREIRE, 
1996, p. 109 e 110). 
 
 

 Logo uma dependa da outra na luta incansável pela valorização da pessoa 

que busca incansavelmente seu reconhecimento como sujeito da história e que 

faz sua própria história, que também participa diretamente na elaboração e na 

construção coletiva do conhecimento, bem como na ressignificação de ser e 

saber. 

 Uma verdadeira relação mutua de dependência, na qual há benefícios 

recíprocos. 

 
No fundo, o essencial nas relações entre educador e educando, entre 
autoridade e liberdade, entre pais, mães, filhos e filhas é a reinvenção do 
ser humano no aprendizado de sua autonomia. (FREIRE, 1996, p. 94) 
 

 As pessoas devem ser visualizadas como parceiras da gestão escolar. 

Como tais, elas são colaboradoras com conhecimentos, habilidades, 

competências e, sobretudo, o mais importante aporte para a escola, a inteligência 

que proporciona decisões racionais e que imprime significado e rumo aos 

objetivos educacionais. 
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Prefiro ser criticado como idealista e sonhador inveterado por continuar, 
sem relutar, a apostar no ser humano, a me bater por uma legislação 
que o defenda contra as arrancadas agressivas e injustas de quem 
transgride a própria ética. (FREIRE, 1996. P. 129). 
 

 As pessoas podem aumentar ou reduzir a dedicação à escola, dependendo 

da maneira como elas são tratadas. Elas podem ser a fonte de sucesso como 

podem ser a fonte de problemas. É melhor tratá-las como fonte de sucesso. 

 Para que os objetivos da gestão escolar sejam alcançados, é necessário 

que as pessoas sejam tratadas como elementos básicos e necessários para a 

eficácia escolar. 

 

A alegria não chega apenas no encontro do achado mas faz parte do 
processo da busca. E ensinar e aprender não podem dar-se fora da 
procura, fora da boniteza e da alegria. O desrespeito à educação, aos 
educandos, aos educadores e às educadoras corrói ou deteriora em nós, 
de um lado, a sensibilidade ou a abertura ao bem querer da própria 
prática educativa, de outro, a alegria necessária ao que-fazer docente. É 
digna de nota a capacidade que tem a experiência pedagógica para 
despertar, estimular e desenvolver em nós o gosto de querer bem e o 
gosto da alegria sem a qual a prática educativa perde o sentido. É esta 
força misteriosa, às vezes chamada vocação, que explica a quase 
devoção com que a grande maioria do magistério nele permanece, 
apesar da imoralidade dos salários. E não apenas permanece, mas 
cumpre, como pode, seu dever. Amorosamente, acrescento. (FREIRE, 
1996, p. 142). 
 

 
 O mundo moderno se caracteriza por tendências e exigências que 

envolvem: globalização, tecnologias, informação, conhecimento, qualidade e até 

mesmo produtividades no fazer educação. Todas essas tendências e exigências 

estão afetando e continuarão a afetar a maneira pela qual as organizações 

educacionais se relacionam com as pessoas. 

 Todas essas fortes tendências influenciam as organizações e a sua 

maneira de administrar com as pessoas. O mundo completamente diferente, 

exigente, dinâmico. E as pessoas sentem o impacto dessas influências e 

necessitam de apoio e suporte por parte dos seus gestores e de todas as 

instâncias, para que não fiquem acuadas sem saber como atender às exigências. 

 

Pela participação na organização e gestão do trabalho escolar, os 
professores podem aprender várias coisas: tomar decisões 
coletivamente, formular o projeto pedagógico, dividir com os colegas as 
preocupações, desenvolver o espirito de solidariedade, assumir 
coletivamente a responsabilidade pela escola, investir no seu 
desenvolvimento profissional. Mas, principalmente aprendem sua 
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profissão. (LIBÂNEO, 2008, p. 34) 
 

 Mesmo diante de tantas dificuldades enfrentadas, a comunidade escolar 

busca a superação dos desafios por meio da participação. Todos precisamos 

coletivamente enfrentar os desafios impostos pela modernidade e pelo avanço 

tecnológico e coletivamente buscarmos soluções para superá-los. 

 
Na verdade, em toda a nossa vida passamos por mudanças, elas 
sempre estão acontecendo ao nosso redor -  nossa própria vida muda a 
cada dia, mudam nossos filhos, nossos amigos, muda a sociedade, 
mudam os costumes... As escolas precisam organizar-se para promover 
a mudança, mas respeitando os significados, os valores, as atitudes e as 
práticas das pessoas. 
Precisamos, pois, ter uma atitude positiva mediante a mudança, 
reconhecendo que ela faz parte de nossa vida e das instituições, que ela 
não é uma ameaça mas uma oportunidade de desenvolvimento pessoal 
e profissional. (LIBÂNEO, 2008, p. 38). 
 
 

 Os profissionais da educação mais do que nunca precisam buscar sua 

valorização como profissionais, mas também como pessoas que tem sentimentos, 

que precisam de respeito social e político por parte de toda a sociedade. 

 Neste curso do PDE ouvi o relato de uma das professoras que em certo dia 

ela estava em frente de sua residência esperando alguém desobstruir o acesso 

para sua garagem e houve um breve desentendimento, quando a professora 

ofereceu seu cartão no qual constava o “Dra.” foi de imediatamente atendida e o 

acesso a sua residência foi desobstruído". Isso reforça que ainda somos 

respeitados pelo título que temos e não pela pessoa que somos. 

 A escola é o espaço para aperfeiçoar a valorização das pessoas por meio 

de uma gestão de pessoas bem desenvolvida junto aos profissionais da educação 

e com a comunidade escolar em geral. Assim teremos uma sociedade que 

desenvolverá o respeito pela pessoa e como consequência o fortalecimento da 

democracia. 
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Agora é sua vez!!!!!! 

 

Roteiro de encontro e discussão 
 

1ª atividade – Apresentação do texto e leitura – Organização escolar. 

2ª atividade – Vídeos - https://www.youtube.com/watch?v=OEjWvMEbrqUVídeo de Liderança e Trabalho 
em Equipe! 
https://www.youtube.com/watch?v=onEqpYJX2xo 
 
O PODER DO ELOGIO NA LIDERANÇA DE EQUIPES 
 
3ª atividade – Para Refletir: 

1)  O que entendemos sobre gestão de pessoas? 

2)  Como o professor aqui no colégio pode interferir na gestão de pessoas na sala de aula? 

3) Que contribuição o agente educacional pode proporcionar para melhorar o companheirismo no nosso 

colégio? 

4)  Como os colegiados podem contribuir para melhorar o ambiente escolar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OEjWvMEbrqU
https://www.youtube.com/watch?v=onEqpYJX2xo


42 
 

A ORGANIZAÇÃO ESCOLAR: 

 Um processo de gestão 

 

Foto: Prof. PDE Miguel Gelinski 

 

A organização escolar tem complexidades próprias que diferem muito das 

outras organizações, a começar pela infraestrutura que muitas vezes é precária e 

não oferece condições necessárias para o desenvolvimento do trabalho como 

deveria ser. Outro desafio é a implementação das políticas públicas, que nem 

sempre vai ao encontro das necessidades locais; ainda devemos levar em conta 

os interesses particulares dos envolvidos com o fazer escola e canalizar estes 

interesses de forma que possam convergir para os interesses coletivos. 

 

[...]. A grande autoridade de que é investido o diretor no ensino público, 
na qualidade de responsável último pela escola, está em geral associada 
a sua impotência para resolver os inúmeros problemas escolares 
advindos da precariedade dos recursos colocados à sua disposição 
(PARO, 2000, p. 105 e 106). 
 

Organizar a escola pública é um desafio para aqueles que se preocupam 

com uma educação de qualidade, para que a educação seja de qualidade sem 
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compará-la ao um produto qualquer é preciso envolvimento de toda a comunidade 

principalmente dos familiares dos alunos, também não se pode confundir uma 

escola com uma empresa com fins lucrativos em busca da qualidade total, pois na 

escola se trabalha com pessoas providas de vontade, enquanto um produto 

qualquer não tem vontades, no entanto o nosso produto deve ser um aluno bem 

consciente e seguro de suas decisões, movido por sentimentos e emoções que 

determinam muitas vezes atitudes inesperadas. 

Para uma gestão baseada em princípios democráticos deve-se levar em 

consideração a inter-relação de todos os segmentos que compõe a organização 

escolar. Descentralizar as atividades administrativas é uma forma de 

comprometer toda a equipe em favor da qualidade da aprendizagem, mas 

também favorece a qualidade no atendimento à comunidade escolar em geral. O 

diretor bem consciente da importância da gestão democrática divide suas 

responsabilidades e preocupações, deixando clara a forma de organização 

escolar que pretende, respeitando as normas, regras e leis que norteiam a 

organização escolar. 

 

Assim, a autonomia da escola implica outorga, conquista que se obtém 
pela competência técnica e pelo compromisso profissional. Por outro 
lado, um projeto ou um empreendimento não se concretiza nem se 
consolida em ações individuais e solitárias, mas na ação coletiva, 
solidária e articulada de um grupo. Por isso, à competência e ao 
compromisso profissional, acrescenta-se a coesão do grupo, pois quanto 
mais o grupo estiver empenhado em levar a termo objetivos comuns, isto 
é, identificados com as mesmas causas, mais condição terá de efetivar 
seu projeto político-pedagógico. Isso não implica eliminação das 
diferenças. (VEIGA,1998, p.98). 
 

 

Uma boa organização não pode ficar centrada só na pessoa do diretor, 

mas deve envolver toda a comunidade escolar, onde todos possam interagir entre 

si, favorecendo a troca de conhecimentos. Apesar do papel do diretor ser 

fundamental, sozinho ele não consegue atingir os objetivos para um aprendizado 

de qualidade. 

Os princípios pedagógicos, autonomia, iniciativa, responsabilidade, os 

conteúdos, a pluralidade de conhecimentos sobre o homem e a sociedade, seus 

métodos, trabalho em grupo, exercícios estimuladores da criatividade e suas 

atividades, cooperação entre professores e alunos, participação da comunidade, 
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proporcionam uma concepção de gestão participativa e democrática. 

A Escola que entendo como gestão escolar democrática tem sua 

organização escolar disposta conforme organograma: 

 

Equipe Diretiva: 

Denomina-se aqui como equipe diretiva, a direção e direção auxiliar 

juntamente com a equipe técnico pedagógica que é composta de pedagogas e 

pedagogos, quando tem curso técnico o(s) coordenadores de cursos. 

 

O diretor coordena, organiza e gerencia todas as atividades da escola, 
auxiliado pelos demais componentes do corpo de especialistas e de 
técnicos-administrativos, atendendo às leis, regulamentos e 
determinações dos órgãos superiores do sistema de ensino e às 
decisões no âmbito da escola assumidas pela equipe escolar e pela 
comunidade. O assistente de diretor desempenha as mesmas funções 
na condição de substituto do diretor (LIBÂNEO, 2008, p. 128). 

 

Professores e alunos constituem a razão da existência da escola, sem os 

quais não teria o porquê da existência dos outros segmentos escolares e talvez 

nem da escola, pois não teria quem ensinar e à quem ensinar, segundo Libâneo: 

 

O corpo docente é constituído pelo conjunto dos professores em 
exercício na escola, cuja função básica consiste em realizar o objetivo 
prioritário da escola, o processo de ensino e a aprendizagem. Os 

 

COLEGIADOS 

AGENTE 
EDUCACIONAL 

I E II 

PROFESSORES 
E 

ALUNOS 

 

 

EQUIPE 
DIRETIVA 

Conselho 
Escolar 
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professores de todas as disciplinas formam, junto com a direção e os 
especialistas, a equipe escolar. Além de seu papel especifico de 
docência das disciplinas, os professores também têm a 
responsabilidades de participar na elaboração do plano escolar ou 
projeto pedagógico-curricular, na realização das atividades da escola e 
nas decisões dos conselhos de escola e de classe ou de série, das 
reuniões com pais (especificamente na comunicação e interpretação da 
avaliação), da APM e das demais atividades cívicas, culturais e 
recreativas da comunidade. (LIBÂNEO, 2008, p. 131). 
 
 

Agente Educacional I, diz respeito às zeladoras ou auxiliares de serviços 

gerais e também as serventes que trabalham como cozinheiras. Sua função é 

cuidar da manutenção, da limpeza do prédio, fazer pequenos reparos, fazer a 

merenda escolar e distribuí-la, colaborar para a manutenção da ordem escolar e 

manter um espírito de convivência coletiva. 

 

A Zeladoria, realizada pelos serventes, cuida da manutenção, 
conservação e limpeza do prédio; da guarda das dependências, 
instalações e equipamentos; da cozinha e da organização e distribuição 
da merenda escolar; da execução de pequenos consertos e outros 
serviços rotineiros da escola. (LIBÂNEO. 2008, p. 129). 
 

Agentes Educacionais II compreende toda a equipe administrativa, é 

distribuída em bibliotecárias, técnicos administrativos e um dos agentes 

educacionais, é indicado ou indicada como secretário ou secretária pelo diretor ou 

diretora com funções ampliadas, pois além das atividades comuns da secretaria, 

supervisiona e responde junto com o diretor por toda a escola. 

 

A Secretaria Escolar cuida da documentação, escrituração e 
correspondência da escola, dos docentes, demais funcionários e dos 
alunos. Responde também pelo atendimento de pessoas. Para a 
realização desses serviços, a escola conta com um secretário e 
escriturários ou auxiliares de secretaria. O setor técnico-administrativo 
responde, também, pelos serviços auxiliares (zeladoria, vigilância e 
atendimento ao público) e multimeios (biblioteca, laboratórios, videoteca, 
etc.). (LIBÂNEO. 2008, p. 128). 
 
 

A secretaria tem função de muita responsabilidade dentro de uma escola 

que muitas vezes não lhe é dado o devido valor, pois é neste espaço que ocorrem 

as tarefas que norteiam a vida de todos os envolvidos no cotidiano escolar, como: 

documentação escolar dos alunos, documentação de todos os profissionais da 

educação.   

Os Colegiados são entendidos como: o Conselho Escolar, o Conselho de 
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Classe, a Associação de Pais, Mestres e Funcionários, o Grêmio Estudantil. 

Sobre a importância dos colegiados já escrevemos em outra unidade 

denominada, Colegiados uma Parceria que Funciona. 

O Conselho Escolar está no centro por ser a instância máxima da escola. 

Ele é composto por todos os segmentos da escolar por meio de seus representes, 

alunos, pais ou responsáveis, alunos, professores, agentes educacionais I e II, 

movimentos sociais comprometidos com a educação. Seu objetivo é auxiliar na 

gestão escolar a partir da discussão de assuntos que direcionam as ações da 

unidade escolar.   

 

O Conselho de Escola tem atribuições consultivas, deliberativas e fiscais, 
em questões definidas na legislação estadual ou municipal e no 
Regimento Escolar. Essas questões, geralmente, envolvem aspectos 
pedagógicos, administrativos e financeiros. Em vários Estados o 
Conselho é eleito no início do ano letivo. Sua participação tem uma certa 
proporcionalidade de participação dos docentes, dos especialistas em 
educação, dos funcionários, dos pais e alunos. (LIBÂNEO, 2008. P.127 e 
128). 
 
 

 Mesmo tendo evoluído bastante na questão da participação da comunidade 

escolar, ainda precisamos melhorar para proporcionar a participação na 

elaboração, planejamento, organização, decisão das atividades escolares. É 

essencial a participação de todos os segmentos no cotidiano da escola, essa 

participação é o que tornará a gestão da escola pública mais democrática. 
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Agora é sua vez!!!!!! 

 

Roteiro de encontro e discussão 
 

1ª atividade – Apresentação do texto e leitura – Organização escolar. 

2ª atividade – Vídeo – Gestão Escolar Democrática - Prof. Vitor Henrique Paro 
3ª atividade – Para Refletir: 

1)  O que você entende por organização escolar? 

2)  Como o professor aqui no colégio pode interferir na gestão e ajudar na organização escolar? 

3) Que contribuição o agente educacional pode proporcionar para melhorar a         organização escolar? 

4)  Como os colegiados podem melhorar a organização escolar? 
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COLEGIADOS UMA PARCERIA 

QUE FUNCIONA 
 

 Nossos diretores e professores precisam aceitar a importância dos 

colegiados na construção de uma gestão escolar democrática de fato, os 

colegiados tem muito a contribuir para o bom andamento das ações direcionadas 

rumo a um ensino de qualidade, mas a escola precisa romper barreiras que 

impedem a participação destes colaboradores que na maioria das vezes só são 

lembrados para validar ações da equipe diretiva e professores por ocasião do 

conselho de classe, os outros colegiados como a Associação de Pais, Mestres e 

Funcionários, Conselho Escolar e Grêmio Estudantil só são consultados em 

momentos de validação de ações que precisam do aval destes colegiados, 

desperdiçando uma grande oportunidade para refletir juntos os assuntos ou as 

dificuldades e possibilidades que afetam toda a comunidade escolar.  

 

Todavia, uma coisa é o amparo legal para exercer esse direito. Outra, 
tão importante quanto, é transformá-lo em prática. E mais ainda é fazer 
dessa prática uma atividade sistemática, tendo em vista dialogar e 
deliberar coletivamente sobre questões que são importantes para o 
funcionamento da escola e para as pessoas que nela trabalham e 
estudam, o que não significa, animosidades, pois o processo deve ser 
conduzido com ponderação e respeito pelas opiniões divergentes. 
(BRASIL, 2013. P. 9).  

 

 Os colegiados precisam ser considerados como instâncias deliberativas e 

não só meramente consultivas e, quando são deliberativas precisam ser 

respeitadas as decisões desde que não suprima direitos das partes envolvida, 

não só pelas escolas, mas também pelos órgãos superiores como os núcleos 

regionais que sendo extensão das secretarias tem interferido diretamente nas 

decisões, principalmente dos conselhos de classe, muitas vezes desconsiderando 

decisões dos conselhos se fundamentando em questões puramente burocráticas 
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ou por satisfazer interesses voltados para manutenção de índices meramente 

numéricos. 

 

Representam, assim, um lugar de participação e decisão, um espaço de 
discussão, negociação e encaminhamento das demandas educacionais, 
possibilitando a participação social e promovendo a gestão democrática. 
São, enfim, uma instância de discussão, acompanhamento e 
deliberação, na qual se busca incentivar uma cultura democrática, 
substituindo a cultura patrimonialista pela cultura participativa e cidadã. 
(BRASIL, 2004, p. 35). 

 

 Se entendemos os conselhos como parceiros na gestão escolar, abrimos 

um grande caminho de diálogos para os encaminhamentos de atividades e 

transformação de comportamentos em prol da qualidade de ensino. 

  

 

O Conselho de Classe 

 

O Conselho de classe é um dos mais significativos momentos que os 

professores juntamente com a equipe diretiva ( entenda-se pro equipe diretiva, a 

direção e pedagogas(os), tem para analisar a prática em sala de aula, pois, tendo 

em vistas como um espaço de discussão e de encaminhamento de ações que 

contribua para a conquista de uma aprendizagem mais significativa, que se 

alcance mesmo que seja parcialmente os objetivos, segundo Dalben (2004), “é 

capaz de dinamizar o coletivo escolar pela via da gestão do processo de ensino, 

foco central do processo de escolarização. E o espaço prioritário da discussão 

pedagógica”. 

Segundo Veiga: 

 

Nessa tarefa de reconstrução da prática avaliativa, cabe ao Conselho de 
Classe dar conta de importantes questões didático-pedagógicas, 
aproveitando seu potencial de gerador de ideias e como espaço 
educativo. É fundamental que os educadores explorem as 
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potencialidades educativas do Conselho de Classe, mesmo enfrentando 
as adversas condições de trabalho, bem como as exigências 
burocráticas que tem de cumprir. (VEIGA, 1998, p. 118). 

 

O professor precisa assumir, que o problema da aprendizagem é dele e 

não pode delegar para os pais, pois quem tem a formação para fazer da escola 

um espaço da construção do conhecimento é o professor. 

Não poucas vezes se deparam em discussões nos conselhos de classe, 

procurando quem é o culpado para as situações da não-aprendizagem, claro que 

muitas vezes o culpado é o aluno, mas não é só o aluno o culpado desse 

insucesso, o governo tem sua significativa parcela, mas os professores também 

tem sua parcela de responsabilidades pelo fracasso escolar de nossos alunos, 

quero lembrar que não estou me referindo em melhorar índices mas, a construção 

da aprendizagem que contribua para autonomia do educando. 

 

O que torna importante destacar é que a tarefa central do ensino é 
oportunizar situações didáticas para que a aprendizagem ocorra. A 
aprendizagem é a atividade do aluno e isso exige uma disposição em 
querer aprender. Nesse sentido, o aluno “presta atenção, observa, faz 
anotações e exercícios, discute em grupo, estuda, exemplifica, 
generaliza, faz síntese, interroga, expõe com as próprias palavras, toma 
consciência das dificuldades, usa materiais diversos, avalia, etc.” 
(VEIGA, 1996, p. 160). 

 

O conselho de classe é o momento próprio para redefinirmos nossos 

objetivos e buscarmos práticas pedagógicas que favoreçam a superação da 

fragmentação de ações isoladas e oportunizem formas diferenciadas de ensino 

que possibilitem a todos os alunos, se não, pelo menos a maioria deles, uma 

aprendizagem mais significativa. 

Nessa perspectiva, avaliar é efetivar oportunidades da ação-reflexão, 
num acompanhamento contínuo dos professores que levará o aluno a 
novas questões. É preciso ficar claro que o objeto do Conselho de 
Classe é o ensino e suas relações com a avaliação da aprendizagem. 
(VEIGA 1998, p. 117). 

 

Faz-se necessário que todos os profissionais da educação em conjunto 

com a comunidade escolar realizem enfrentamento para superar a estrutura de 

conselho de classe autoritária, burocrática e excludente, que serve mais para 

validar o fracasso escolar do que para reorganizar o fazer pedagógico e, mais, 
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especificamente, a ação ensino-aprendizagem que se dá na relação professor-

aluno. 

Superar esses obstáculos sugere ir além da concepção do conselho de 

classe como uma forma de concessão que favoreça o aluno na questão notas 

para que o mesmo seja promovido para a série seguinte, reproduzindo mesmo 

que inconscientemente no aluno o “não consigo’ ou de levantamento de conflitos 

entre aluno e professor. Os docentes não devem se reunir apenas para socializar 

problemas e para que alcancem aprovação do grupo sobre um processo 

avaliativo que evidencia a nota e não as reais possibilidades de sucesso do aluno. 

Segundo Libâneo o conselho de Classe: 

 

Tem a responsabilidade de formular propostas referentes à ação 
educativa e didática, facilitar e ampliar as relações mútuas entre os 
professores, pais e alunos, e incentivar projetos de investigação. Em 
algumas experiências, o Conselho de Classe também é competente para 
formular propostas para a coordenação pedagógica-didática, atividades 
de integração e iniciativas de apoio, e verificar periodicamente o 
andamento geral dessas atividades, os ajustes necessários. 
Se essas competências forem levadas a sério, o Conselho de Classe 
poderá tornar-se o órgão colegiado mais interessante sob o ponto de 
vista pedagógico-didático, após o Conselho de Escola. A presença de 
pais e estudantes no Conselho de Classe, tal como já alertamos quando 
tratamos do Conselho de Escola, pode trazer conflitos de interesses e 
competências, mas isso não deve ser motivo de não incluí-los nas 
reuniões. Há de se buscar as possibilidades de acordo mútuo, de 
estabelecimento de limites e competências. (LIBÂNEO, 2008, p. 302). 

 

Há muitos teóricos que sugerem a participação dos pais nos conselhos de 

classe, em alguns momentos de forma isolada e não continuada já se realizou 

conselhos de classe com a presença dos pais em nosso colégio, mas afirmar que 

isso funciona seria uma afirmação prematura porque não se deu continuidade no 

processo, há sempre a desculpa que se perde muito tempo, pois os conselhos 

ocorrem somente aos sábados. Porém com a situação pantanosa (baixo índice do 

IDEB, violência, baixos salários, pressão para elevar o número de aprovados, 

indiferença de alguns professores) que está se desenhado em nosso estado, é 

urgente que somamos esforços e que coloquemos em prática os princípios de 

gestão democrática para superar este desafio. 

Existem também as questões particulares de alunos que não se deve expor 

para outros pais e alunos, conforme Paro: 



52 
 

 

Não se pode meramente advogar a participação de alunos e pais no 
conselho de classe como ele é hoje. É preciso pensar num novo 
mecanismo coletivo, que cuide da avaliação completa da escola, no qual 
alunos e pais possam participar. A questão técnica da avaliação dos 
alunos talvez deva ser deixada, pelo menos num primeiro momento, 
apenas aos educadores escolares. Talvez se deva pensar, num segundo 
momento, em uma forma de prestar conta dos veredictos dessa 
avaliação a alunos e pais, para que eles tenham o direito de expressar 
suas opiniões e fazer suas reinvindicações. Mas parece que deve haver 
um momento em que os professores fiquem mais à vontade para avaliar 
os alunos e a classe em seu desempenho e em seus problemas. (PARO, 
2000. p.77). 

 

Os professores precisam mesmo de um momento só para discutir as 

questões técnicas que envolvem a aprendizagem e deixar para conversar com os 

pais as questões comportamentais e disciplinares sem expor as particularidades 

de cada aluno. 

Porém poderia partir de que todo trabalho educativo pressupõe a 

participação ativa e coletiva de seus envolvidos, necessita-se repensar o 

Conselho de Classe, da forma como está instituído.  

O que se propõe é uma nova leitura deste importante momento pedagógico 

e a ruptura com as velhas e presentes posições, percebendo que o aluno não 

deve ser “julgado”, mas sim oportunizado a ele novas mudanças, novas 

metodologias e consequentemente nova postura de enfrentamento das 

dificuldades que envolvem o ensinar e o aprender. 

 

Associação de Pais, Mestres e Funcionários 

(APMF) 

 

A Associação de Pais, Mestres e Funcionários é um espaço importante 

para deliberar sobre os mais diversos assuntos que envolve o dia a dia da escola, 

pois neste colegiado está representado quase toda a comunidade escolar. A 

APMF é uma pessoa jurídica e gestora de algumas verbas públicas como: a verba 

do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e recursos arrecadados pela 
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unidade escolar e é também por meio da APMF que a escola faz arrecadações de 

recursos financeiros que seriam para complementar ou amenizar as necessidades 

financeiras da escola. 

 

O que é preciso ficar claro nas discussões é que a cobrança de taxa da 
APMF não será solucionada tendo em vista os múltiplos problemas da 
escola. É preciso também, e principalmente, atentar para fato de que há 
omissão do Estado com relação à manutenção da rede pública. (VEIGA, 
1998, p. 119). 
 

 

No entanto a APMF é usada na maioria das vezes para validar os gastos 

feitos pelo diretor. Este colegiado poderia ser usado como parceiro na efetivação 

das políticas educacionais da escola pública dentro de uma perspectiva de gestão 

participativa e democrática. 

É preciso criar meios que desperte o interesse de todos os segmentos 

escolares em participar das atividades escolares nas que seja possível e não só 

chamá-los quando se precise de sua validação em algum ato administrativo, 

financeiro ou nas festinhas escolares, ou ainda quando um ato governamental 

exige. 

O que geralmente acontece é que a escola, ao programar encontros de 
pais e mestres, limita-se a reuni-los em atividades de lazer como jogos, 
cafés e festas comemorativas, que não retratam a realidade em que 
vivem os jovens e seus pais. 
Daí a razão de a APM não cumprir o papel para o qual foi criada. As 
atividades ficam muito restritas à superficialidade que cerca o contexto 
escolar. E, nesse particular, geralmente as mães que participam mais 
ativamente tornam-se domésticas, isto é, passam a atender suas 
atividades do lar dentro da escola. E a escola, nesse momento, perde a 
grande chance de envolver pais, mães, ou responsáveis no seu 
verdadeiro objetivo que é de formar o aluno para o exercício da 
cidadania. E isso se consegue também se ela desenvolve um trabalho 
amplo com a família, para que esta participe das decisões e atividades 
pedagógicas, acompanhando o estudo dos filhos. (VEIGA. 1998, p.119). 

 

Dessa forma percebemos que se faz necessário que este colegiado se 

apresente como espaço público e institucional que permita a articulação de 

soluções locais para os problemas do cotidiano escolar, a fim de superar as 

práticas individuais do gestor. 
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A comunidade escolar precisa superar a ideia de que quando delega 

alguém para representá-lo seja na direção de uma escola ou em outras esferas 

eletivas, já terminou a sua participação. 

 

A participação de pais, professores e funcionários por meio da APM dará 
autonomia à escola, favorecendo a participação de todos na tomada de 
decisões no que concerne às atividades curriculares e culturais, à 
elaboração do calendário escolar, horário de aula, etc.; enfim, a definição 
da política global da escola, ou seja, a construção do seu projeto-
pedagógico. (VEIGA, 1998, p. 120). 

 

 A participação coletiva de processos na construção de objetivos comuns 

requer senso de responsabilidade e muita renúncia de interesses individuais na 

perspectiva de se construir comunitariamente aquilo que satisfaça pelo menos 

parcialmente o objetivo comum. 

 

CONSELHO ESCOLAR 

 

 Este colegiado foi pensado de forma a garantir a representatividade dos 

vários segmentos escolares, pois os outros colegiados não contemplam essa 

representatividade. Também com atribuições deliberativas, consultiva, avaliativas 

e fiscalizadora das ações desenvolvidas na escola. 

O Conselho Escolar tem sua instituição garantida pela Lei de Diretrizes e 

Bases de 1996, em seus artigos 14 e 15, mas não institui normas especificas, 

deixando para os estados e municípios a responsabilidade de sua constituição. 

Conforme o estatuto do Conselho Escolar elaborado pela Secretaria de Estado da 

Educação no artigo 4º dispõe: 

 

Art. 4º - O Conselho Escolar é um órgão colegiado, representativo da 
comunidade escolar, de natureza deliberativa, consultiva, avaliativa e 
fiscalizadora, sobre a organização e realização do trabalho pedagógico e 
administrativo da instituição escolar em conformidade com as políticas e 
diretrizes educacionais da SEED, observando a Constituição, a LDB, o 
Eca, o Projeto Político-Pedagógico e o Regimento da Escola/Colégio, 
para o cumprimento social e específica da escola. 
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§ 1º - A função deliberativa refere-se a tomada de decisões relativas as 
diretrizes e linhas gerais das ações pedagógica, administrativas e 
financeiras quanto ao direcionamento das políticas públicas, 
desenvolvidas no âmbito escolar. 
§ 2º - A função consultiva refere-se à emissão de pareceres para dirimir 
dúvidas e tomar decisões quanto às questões pedagógicas, 
administrativas e financeiras, no âmbito de sua competência. 
§ 3º - A função avaliativa refere-se ao acompanhamento sistemático das 
ações educativas desenvolvidas pela unidade escolar, objetivando a 
identificação de problemas e alternativas para melhoria de seu 
desempenho, garantindo o cumprimento das normas da escola bem 
como, a qualidade social da instituição escolar. 
§ 4º - A função fiscalizadora refere-se ao acompanhamento e 
fiscalização da gestão pedagógica, administrativa e financeira da 
unidade escolar, garantindo a legitimidade de suas ações. 

 

O Conselho Escolar é um colegiado composto por representantes de todos 

os segmentos que se fazem presentes no interno da escola como: Professores, 

Agentes Educacionais, Alunos e Pais, também pode ter representantes no 

Conselho Escolar as instituições sociais organizadas da comunidade 

comprometidos com a escola pública. 

 

O Conselho Escolar é o espaço que todos os segmentos da comunidade 
escolar e da comunidade local têm para discutir e encaminhar ações que 
assegurem as condições necessárias à aprendizagem na escola, para 
que as crianças, adolescentes e jovens possam ser cidadãos que 
participam plenamente da vida social. A escola é a instituição 
especializada da sociedade para oferecer oportunidades educacionais 
que garantam a educação básica de qualidade para todos. A prática 
educativa escolar tem a função de contribuir para que cada um dos 
estudantes: amplie seu conhecimento e a capacidade de descobrir, criar, 
questionar, criticar e transformar a realidade; amplie sua capacidade de 
viver, de se alegrar e de trabalhar com os outros, na co-responsabilidade 
sociopolítica e cidadã; e torne maior sua sensibilidade para encontrar 
sentido na realidade, nas relações e nas coisas, contribuindo para a 
construção de uma nova sociabilidade humana, fundada em relações 
sociais de colaboração, co-responsabilidade e solidariedade. (BRASIL 
2004, p. 15). 

 

Devemos considerar que a participação da comunidade nas ações 

escolares não se constrói por decretos e sim por meio de ações que possibilitem 

o envolvimento dos segmentos que dão significado à existência da escola e com 

os quais a escola precisa construir um espaço de convivência harmoniosa. 

O que não devemos fazer é esperar que a sociedade se transforme para 

depois transformarmos as práticas escolares, também devemos considerar que 

não será somente o diretor o responsável por essas transformações, será 
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necessário que cada um dos envolvidos na educação cultive os ideais 

democratizantes para interferir no ambiente escolar e colaborar para que haja 

uma sociedade melhor democratizada. Para Paro (1997) “é um caminho que se 

faz ao caminhar”. 

Para se fazer este caminho, precisamos criar condições, incentivar 
iniciativas. 

 
Para isso, é necessário criar órgãos de gestão que garantam, por um 
lado, a representatividade e, por outro, a continuidade e 
consequentemente a legitimidade. Dentre esses órgãos de gestão, o 
Conselho Escolar é concebido como local de debate e tomada de 
decisões. Como espaço de debates e discussões, permite que 
professores, funcionários, pais e alunos explicitem seus interesses, suas 
reivindicações. A instância de caráter mais deliberativos, de tomada de 
decisões sobre os assuntos substantivos da escola, proporciona 
momentos em que os interesses contraditórios vêm à tona. (PARO, 1995 
apud VEIGA, 1997, p. 115 e 116)  
 

 

Quando permitimos a horizontalizarão das decisões conseguimos maior 

participação da comunidade escolar, pois ela se sente importante e encontra 

motivação para participar, enquanto a verticalização das decisões, afasta a 

comunidade da escola prejudicando a democratização da sociedade em geral, 

contribuindo para o individualismo e perpetuando o autoritarismo. 

 
O Conselho Escolar deverá, portanto, favorecer a aproximação dos 
centros de decisões dos atores. Isso facilita a comunicação, pois, 
rompendo com as relações burocráticas e formais, permite a 
comunicação vertical e também horizontal. Sob essa ótica, o Conselho 
possibilita a delegação de responsabilidade e o desenvolvimento de 
diversos participantes. É um gerador de descentralização. E, como órgão 
de decisões no interior da escola, procura defender uma nova visão de 
trabalho. (VEIGA, 1998, p. 116). 

 

Para que a descentralização aconteça é preciso que o diretor crie uma 

relação de confiança com os pares e desfaça conceitos autoritários 

historicamente construídos, isso só se consegue por meio de práticas 

descentralizadoras e democratizantes da gestão escolar. 
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Agora é sua vez!!!!!! 

 

Roteiro de encontro e discussão 
 

1ª atividade – Apresentação do texto e leitura – Colegiados 

2ª atividade – Vídeos - https://www.youtube.com/watch?v=aCyNfW-RlOsO papel dos colegiados na 
gestão escolar 
 
3ª atividade – Para Refletir: 

1)  O que sabemos sobre os colegiados da escola e quantos colegiado tem a escola? 

2)  Como nós professores participamos dos colegiados? 

3) Você concorda que os colegiados existem para validar as ações da equipe diretiva? 

4)  Como os colegiados tem atuado no meio escolar e quais contribuições oferecem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aCyNfW-RlOs
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SALA DE AULA:ambiente para exercitar a 

democracia 

 

Foto: Prof. PDE Miguel Gelinski 

O momento em que vivemos com muitas informações e lutas para sefazer 

valer os direitos conquistados provoca muitos questionamentos como: que direitos 

são esses? E onde ficam os deveres? Então só se tem direitos? No calor dessas 

discussões esquecemos que se vive em uma época de construção da democracia 

e fortalecimento da mesma e que colocar em prática o que verbalmente se 

defende com muito entusiasmo causa muita renúncia do autoritarismo que ainda 

está enraizado nos nossos educadores que com muito saudosismo defende a 

maneira de educar do regime totalitário, não poucas vezes ouvimos “no tempo da 

ditadura era muito melhor”. 

 

Faz-se necessário estabelecer algumas distinções entre as bases 
teóricas que davam sustentação aos movimentos pedagógicos de então 
e os de agora. No tocante ao tecnicismo, fica mais fácil de se 
estabelecer a diferença: ele visava a uma utópica homogeneização dos 
alunos pela consecução de objetivos ditos comportamentais, pela 
possibilidade de mensuração dos comportamentos. Ao final de um 
processo, os alunos deveriam apresentar comportamentos homogêneos, 
uniformizados. (Oliveira et al, 2012, p. 92). 
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 O que sustenta as discussões principalmente, mesmo sem saber como se 

chama, é o esforço para colocar em prática a pedagogia libertadora na tentativa 

de conduzir os educandos para uma emancipação intelectual e emocional diante 

dos desafios colocados na atualidade, como a perda da autoridade do professor, 

a desconstrução de valores éticos e morais. 

 Há muito tempo o professor vem perdendo o controle da sala da aula 

principalmente quando os alunos são provenientes de ambientes onde não 

aprenderam conviver com limites, o educador não está sabendo administrar essa 

situação. Muito se fala dos direitos mas, pouco se esclarece sobre os deveres dos 

indivíduos, parece que se vive em uma sociedade dos direitos e isso tem 

dificultado o trabalho dos educadores. 

 

Quando os professores se queixam das dificuldades encontradas na 
recuperação de sua autoridade frente aos alunos, não o fazem sem 
razão: ninguém, em sã consciência, concordaria que se pode fazer 
educação sem um mínimo de ordem e harmonia dentro da sala de aula. 
Não obstante, não podemos resvalar para uma volta do autoritarismo 
garantido pelo sistema de punições que caracterizou a escola tradicional. 
(Oliveira et al. 2012. p. 94)  

 

 A autoridade do professor 

precisa ser reconquistada para que 

haja verdadeiramente o 

aprendizado nos ambientes 

escolares e é urgente essa 

recuperação, no entanto só há 

tentativas com pouco sucesso 

diante dos desafios postos nas 

salas de aula, talvez seja 

necessário esforço conjuntos da 

sociedade e escola no intuito de 

superar essa dificuldade para 

avançarmos na questão qualidade, 

os sistemas educacionais também 

precisam discutir com a sociedade a melhor forma para superar o desafio 

qualidade. Porém o que vemos no momento é um forte movimento principalmente 



60 
 

das secretarias municipais e estaduais para se alcançar índices meramente 

numéricos. 

A supervalorização dos índices meramente numéricos, quando percebida 

pelos educandos tem contribuindo para promover o aumento da indisciplina e 

consequentemente da violência em nossas escolas, e que, por sua vez a 

violência, não deixa de ser também um sinal de exclusão daqueles que 

conscientemente buscam não só a aprovação mas, também o conhecimento. 

No meio de tudo isso está o professor que em muitas vezes se perde 

quando, desesperadamente tenta equilibrar a valorização dos índices impostos 

pelos órgãos superiores e a apreensão do conhecimento por parte do educando, 

em alguns momentos ou sempre acaba se tornando autoritário. O autoritarismo é 

por si só excludente, mata as iniciativas e impossibilita os avanços pedagógicos 

rumo a libertação do educando no processo educativo, atrasando o processo 

democrático na sociedade. 

E como conduzir o processo democrático?  

 Quando a sala de aula se tornou um balcão de negócio. Para o aluno fazer 

determinada tarefa, precisa receber uma certa quantidade de nota. Quem já não 

ouviu, “professor quantos pontos, meio ponto, então não vou fazer é muito 

pouco”. 

Que tal tentar os chamados acordos ou contratos pedagógicos, para 

vivenciar na prática a gestão democrática na sala de aula.  

Porém nesse processo é necessário que o professor seja líder e possa 

conduzir as negociações com o intuito de valorizar a participação dos alunos para 

que possam internalizar alguns conceitos de gestão participativa, e 

consequentemente construir um ambiente que possibilite a aprendizagem. 

A aprendizagem significativa implica sempre alguma ousadia: diante do 
problema posto, o aluno precisa elaborar hipótese e experimentá-las. 
Fatores e processos afetivos, motivacionais e relacionais são 
importantes nesse momento. Os conhecimentos gerados na história 
pessoal e educativa têm um papel determinante na expectativa que o 
aluno tem da escola, do professor e de si mesmo, nas suas motivações e 

interesses, em seu autoconceito e em sua autoestima. (PCN, 53) 
 

 Quando se tem o entendimento que o objetivo mais significativo da 

educação é a autonomia intelectual e emocional do aluno, faz-se necessário 
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possibilitar condições para que a sala de aula seja o ambiente propício para 

exercitar tal objetivo. 

Atualmente muito se reclama que o 

professor perdeu a autoridade na sala 

de aula e, por consequência os objetivos 

educacionais se tornaram mais difíceis 

de serem alcançados. Em muitos 

momentos professores têm socializado 

experiências com seus alunos como 

alternativa para tornar a sala de aula um 

espaço fecundo rumo a construção dos 

saberes necessário para a recuperação 

da autoridade do professor e a 

elaboração   de   conhecimentos      mais 

  Foto prof. PDE Miguel Gelinski                           significativos para a comunidade escolar. 

 

Poderíamos considerar, então que o universo de relações que 
observamos na sala de aula, essa rede de comunicações que envolve 
professor e alunos em torno de um projeto comum, torna possível o 
funcionamento da sala de aula como um espaço coletivo de construção 
do conhecimento. Fundado nas relações de cooperação e no 
conhecimento mútuo, esse espaço favorece o conhecimento do eu e do 
outro e, portanto, a construção de conhecimento com o outro. (ANDRÉ, 
1999, p.93) 

 
 A recuperação da autoridade do professor faz-se necessário para se 

alcançar maior qualidade de aprendizagem de fato e não somente de índices 

como muitos educadores e órgãos superiores entendem como suficiente para se 

afirmar que há qualidade. Algumas experiências têm apontado para demasiada 

valorização de índice, chegando ao exagero do auto intitulação, como melhor 

unidade educacional, provocando uma alienação coletiva. 

 A autoridade não pode ser imposta e sim conquistada por meio do 

conhecimento e valorização do professor no ambiente escolar, também fora dele. 

Na enquete da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), 12,5% dos professores ouvidos no Brasil disseram ser vítimas de 

agressões verbais ou de intimidação de alunos pelo menos uma vez por semana. 
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Ao discutirmos a questão da autoridade, tivemos em mente muito mais a 
figura do aluno do que a do próprio professor. É ele, o aluno, o grande 
beneficiário de uma sala de aula gerida democraticamente, sob a batuta 
de um professor que sabe fazer uso inteligente de sua autoridade, 
negociando com os alunos as normas de conduta, os critérios de 
avaliação, elevando-os à condição de responsáveis pelo bom andamento 
do processo educativo, sem o qual lhes estará sendo negado aquilo a 
que todos temos direito: uma educação de qualidade. (MOREIRA, 
2012.p.98). 
 
 

 Na sala de aula há todos os ingredientes necessários para iniciar a prática 

dos conceitos de gestão democrática, por se tratar de um espaço pequeno e com 

menor número de indivíduos envolvidos no processo. Lugar oportuno para 

conscientizar que na gestão democrática precisa-se observar a hierarquia, leis, 

normas e regras bem definidas, na gestão democrática requer participação de 

todos e que não significa que cada um faz o que bem entende. 

Para Oliveira (2012)  

Uma escola democrática não é aquela em que todos fazem o que 
querem, mas sim aquela em que todos fazem o que é bom para todos, 
na concepção kantiana de liberdade. Gerir democraticamente uma sala 
de aula é criar condições de respeito mútuo, é criar condições de 
aprendizagem para todos os alunos, respeitando-lhes as diferenças e 
trabalhando-as em benefício deles mesmos. (OLIVEIRA et al,2012, p.98) 

 
O autoritarismo de alguns professores assim como a adoção de medidas 

extremas como a expulsão de sala em casos pequenos de indisciplina, uma 

bolinha de papel jogado durante uma aula por exemplo, podem contribuir para um 

ambiente violento na escola, além de prejudicar a relação professor-aluno.  

Alguns professores e agentes educacionais são controlados pelo medo de 

falhar, preferem a omissão à ação. Educar é caminhar com a certeza de onde se 

quer chegar com planejamento buscando sempre a autonomia intelectual e 

emocional do educando, mas devemos estar certos que não construímos a 

personalidade de nossos alunos, apenas influenciamos. 

A aula não fica restrita ao espaço físico da sala de aula e é a partir dessa 

ótica que o professor precisa estar preparado para agir de forma colaborativa com 

seus alunos na busca de alternativas que possibilitem a construção do 

conhecimento que promova a solidariedade e a prática de conceitos 

democráticos. 

[...]. A aula expressa, portanto, uma perspectiva de formação, suas 
bases políticas, teóricas e metodológicas. A aula é, também, o momento 
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em que ocorre o encontro entre os estudantes e o conteúdo de ensino. É 
pensada e planejada com vistas a atingir objetivos educativos previstos 
no plano de ensino. Nesse sentido, a aula não é um espaço físico, um 
horário e um grupo de estudantes, mas um campo de possibilidades 
formativas. (VEIGA, 2012, p. 112). 

 

 A sala de aula, como espaço de vivência da gestão democrática é um solo 

fecundo onde pode surgir iniciativas de lideranças para continuar se 

desenvolvendo no meio onde se fazem presentes no dia a dia. 

Cada aluno é um ser único, uma história a parte, devemos individualizá-lo 

nos momentos da mediação do conhecimento, procurando sempre colocar a 

teoria dentro do aluno e não o aluno dentro da teoria. Professores que priorizam o 

relacionamento interpessoal e agem com clareza surpreende positivamente seus 

alunos, gera neles um comportamento inteligente facilitando a aprendizagem, o 

professor que consegue ao invés de dar uma bronca no aluno quando erra, o 

incentiva e diz que confia nele, este professor se torna referência. 

O professor é o sujeito da sala de aula que mais reúne condições para 

intervir no processo ensino-aprendizagem, tendo em vista a criação de 

possibilidades para que esse ambiente seja um espaço que possibilite a 

construção do conhecimento, mas nem sempre ele tem o domínio de todas as 

variantes que possam interferir nesta construção do conhecimento, levando em 

consideração que cada aluno traz sua história para a sala de aula. 

 

Assim, pode-se dizer que o ensino-aprendizagem realiza-se em situação 
social, seja porque supõe diálogo e interação (mental, social), seja 
porque tem a comunicação como requisito, seja porque se realiza em 
processo de reelaboração do conhecimento, inerente a valores culturais, 
estético, éticos, que caracterizam a formação humana. (RANGEL, 2005. 
p. 86). 
 
 

Não poucas vezes de forma equivocada buscamos justificar 

comportamentos que no momento são aceitos como anormais de acordo com os 

padrões sociais, em certas circunstâncias individualizamos a não-aprendizagem 

em outros momentos procuramos culpados para explicar os problemas que 

dificultam a apropriação do conhecimento e, quando a individualização e a 

culpabilidade não são suficientes dizemos que tudo isso é natural e que não tem 

jeito, é assim mesmo.   
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Agora é sua vez!!!!!! 

 

Roteiro de encontro e discussão 
 

1ª atividade – Apresentação do texto - Sala de aula ambiente para exercitar a democracia 

 

2ª atividade – Vídeo – Gestão da sala de aula – Professor Dr. Celso Vasconcellos 

 

3ª atividade – Para Refletir: 

1)  Qual atitude deve se tomar diante dos desafios atuais na sala de aula? 

2)  Como o professor aqui no colégio pode interferir na gestão da sala de aula? 

3) Que contribuição o agente educacional pode proporcionar para melhorar a gestão na sala de aula? 

4)  Que contribuição os colegiados podem oferecer para melhorar a gestão na sala de aula? 
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