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PREFÁCIO

A história da humanidade esteve sempre vinculada com dinâmicas 
construtivas, seja a partir de experiências artesanais, até as formas mais 
avançadas de projetar e construir. Dentro deste movimento é possível 
perceber como no espaço do planalto central brasileiro existe um projeto que 
pode ser considerado um canteiro de obras, seja pela inspiração original do 
seu fundador, Juscelino Kubitschek, seja pela diversidade de iniciativas que 
se encontram em toda a região.

Considerando esta atmosfera, é possível olhar para Brasília e reconhecer, 
dentre diversas iniciativas, a construção de um sistema educacional que reflete 
em grande parte uma realidade mais abrangente, dentro da qual é possível 
perceber um percurso histórico que se revela muito mais pelos fracassos do 
que pelas conquistas. Mas é oportuno observar, também, que apesar das 
diversas conquistas que já foram alcançadas, prevalece uma compreensão de 
que a realidade educativa continua inundada por problemas e dificuldades.

São estes desafios, porém, que movimentam pesquisadores, educadores 
e gestores para buscar um entendimento desta realidade e indicar algumas 
possibilidades de superação. Apesar da multiplicidade de experiências, o olhar 
do pesquisador direcionou-se para uma escola localizada numa cidade satélite 
de Brasília que, apesar de ser influenciada pelas inferências da regulação e 
pelas ingerências políticas, foi capaz de construir um projeto pedagógico mais 
participativo, envolvendo principalmente a comunidade local. 

Motivado por esta iniciativa, a pesquisa para o pesquisador, tornou-se 
um processo de construção, buscando referenciais teóricos que pudessem dar 
uma sustentação ao seu projeto, bem como, colocou suas pegadas na história 
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da comunidade e observou os passos do cotidiano escolar, principalmente 
para perceber a importância de uma gestão compartilhada no percurso 
educativo daquela escola, procedimento que rendeu, inclusive, um prêmio 
à referida instituição.

A compreensão daquela realidade social, por meio da participação 
efetiva da comunidade, bem como a percepção de uma gestão compartilhada 
da comunidade escolar, constituiu-se na arquitetura de um projeto bem 
sucedido e, portanto, reconhecido. Esta experiência foi, portanto, pesquisada 
e refletida, fatos que recomendam a leitura desta belíssima obra: Gestão e 
comunidade escolar – ferramentas para a construção de uma escola diferente 
do comum.

As ferramentas para a construção de um projeto educativo são 
inúmeras, mas aqui se tentou evidenciar a gestão compartilhada como um 
meio adequado para criar um envolvimento de todos os sujeitos vinculados 
ao processo educacional e uma dinâmica recomendada para desenvolver 
projetos educativos e sociais, beneficiando alunos, professores, gestores, 
mas, principalmente, a comunidade representada pelos pais dos estudantes.

Por isso, mais do que construir uma escola como espaço físico, está 
se inaugurando um ambiente educativo no qual todos possam participar e 
todos possam partilhar seus desejos e necessidades, caracterizando esta obra 
como uma casa de educação e, portanto, configurada como morada digna 
para todos os seus habitantes. Assim, gostaria de lhe fazer um convite para 
apreciar esta construção, mas principalmente, para se sentir um morador 
deste projeto educativo.

Prof. Dr. Luiz Síveres
Diretor do Programa de Mestrado e Doutorado em Educação

Universidade Católica de Brasília 
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APRESENTAÇÃO

Somos a memória que temos e a responsabilidade 
que assumimos. Sem memória não existimos e 
sem responsabilidade, talvez, não devamos 
existir (JOSÉ SARAMAGO).

Sabe-se que ausência de equidade educacional e desigualdade tem sido o 
grande desafio imposto à educação brasileira. Buscar mecanismos efetivos de 
superação desse desafio é o foco para o qual se deve direcionar um projeto de 
gestão compartilhada, em sua mais profunda acepção. Há, visivelmente, um 
descompasso na marcha que conduz as estratégias aplicadas pelas políticas 
educacionais e o ritmo daqueles que recebem os efeitos dessas estratégias. 
Um dos indicadores que corroboram essa percepção, por exemplo, está no 
percentual de distorção idade-conclusão da série. O impacto de práticas 
exitosas de ensino tem demonstrado pouca eficácia em acompanhar a idade 
considerada correspondente ou mais comum à determinada etapa escolar. 
Este é um dos indicadores que, inclusive, denuncia a desigualdade flagrante 
na educação brasileira. Ao se comparar as duas Regiões identificadas com 
a marca de maior e menor taxa de distorção, a diferença é expressiva. 
Enquanto a Região Sul apresenta 37,9% dos alunos que concluem o Ensino 
Fundamental fora da faixa etária adequada, o Nordeste tem 71,4%, ou seja, 
a diferença alcança a casa dos 33,5 pontos percentuais. 

Por que isso ocorre dentro de um espaço comum de convivência? Aqui, 
esse espaço é considerado como comum se focalizada a extensão de um 
território amplo, diverso em realidades, porém único ao abrigar semelhantes, 
ou seja, um povo, o povo brasileiro. A taxa supramencionada focaliza apenas 



14  |  Renato de Oliveira Brito  R

um dos aspectos em que se pode citar a educação ainda como um setor que 
perpetua a desigualdade e a falta de equidade. No entanto, não é difícil 
de encontrar diferentes fatores de desigualdade em diferentes dimensões.  
É visível, ainda, o esforço de todo um corpo de legislação e outras iniciativas, 
ora mal, ora bem sucedidas que buscam minimizar essa distância quase 
intransponível entre os fatores de igualdade e de desigualdade.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, por exemplo, concebida 
como a lei maior, em um dos seus artigos exige o “[...] pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho” (BRASIL, 1988, Art. 205). Para tanto, dispõe, no mesmo texto 
do artigo 205, que essa exigência seja cumprida de modo compartilhado pelo 
Estado, pela família e pela sociedade, esta última como colaboradora na 
promoção e incentivo. Observe-se que esse recorte do referido artigo parece 
integrar, numa visão mais focalizada, três pilares fundamentais de formação 
da pessoa humana no que cabe à educação: desenvolvimento pleno da pessoa 
e, neste caso, como ser integral; capacidade de participação na sociedade 
humana na qual convive pelo exercício pleno da cidadania; e possibilidade 
de manter-se dignamente produtivo, ao qualificar-se para o trabalho.

De grande valia para a concretização do que dispõe o artigo 205 está o 
processo de escolarização sendo aqui considerado uma das ferramentas mais 
importantes da educação, por meio da qual deve ser garantido e possibilitado 
a todas e a cada pessoa o direito e a capacidade de desenvolver, também 
plenamente, suas potencialidades. Para alcançar essa abrangência, entretanto, 
deve ser promovida de forma universal e de boa qualidade, além de ser um 
dos mais importantes mecanismos para a promoção de oportunidades 
entre membros de um país. É também um fator fundamental para o 
progresso de uma coletividade por ser considerada recurso preponderante 
no desenvolvimento econômico e social. 

Contudo, o ritmo do desenvolvimento tanto econômico como social 
deve ser acompanhado de uma evolução crescente em termos de qualidade 
dos serviços e melhoramentos que são oferecidos à população. Arroyo 
(2010) é um dos autores que tem enfatizado a incidência dos estudos e 
debates sobre a relação entre educação e desigualdade, reforçando essa visão 
do descompasso entre desenvolvimento e qualidade/eficácia dos resultados. 
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Para o autor, este tem sido um dos campos “mais fecundos e instigantes no 
pensamento educacional progressista e na formulação e gestão, na análise 
e avaliação de políticas educativas” (p. 1.382). Urge a adoção de medidas 
para que esses debates transcendam o limite da criação de leis, programas 
e projetos, os quais têm se mostrado inócuos diante da realidade vigente. 

Como pensar em desenvolvimento pleno da pessoa, seu preparo para 
exercer a cidadania e colocação digna no campo de trabalho com uma 
educação fragmentada e em ritmo tão descompassado? Os problemas que 
a sociedade contemporânea enfrenta tomam proporções cada vez maiores.  
O mapa da exclusão cria suas ramificações toda vez que resultados de 
pesquisas levantam indicadores flagrantes dessa sociedade, no que compete 
à educação. De que adianta avanços tecnológicos, econômicos e colocações 
de destaque em outros setores diante da degradação intelectual de uma 
população que padece do reflexo de sua própria ignorância? 

É preciso reconhecer o sistema educacional como fruto de um processo 
histórico de mais fracassos e menos conquistas. A prevalência do segundo 
sobre o primeiro precisa ocorrer, ou seja, as conquistas precisam se tornar 
visíveis a olhos nus, porque elas também existem. A distância que parece 
intransponível entre duas classes sociais antagônicas aponta para o caos de 
um sistema que urge por mudanças, por transformações efetivas. Como 
provoca um antigo provérbio hindu com muita sabedoria, é preciso quebrar 
o espelho para mudar a imagem. É preciso romper com esse mundo paralelo 
construído sobre visões distorcidas da realidade e imergir no espaço legítimo 
onde a educação acontece: a escola e sua comunidade.

Comunidade, grupo, identidade, pessoas em ‘comum-unidade’. Essa é a 
cartilha que precisa ser lida e aprendida. É possível se conceber que algo fora 
da união e da unidade de propósitos seja capaz de imprimir mudanças que 
quebrem o espelho? Há algo nesse processo constitutivo entre ‘escola real’ 
e ‘imagem da escola’ que não vai bem. E quando isso ocorre cabe revisitar 
as fronteiras desse espaço e lançar sobre essas fronteiras um olhar crítico e 
analítico. É preciso desvelar o que ocorre entre os limites do olhar orgânico 
e o relacional, da realidade exterior e a interior. É fundamental também que 
essas visões desafiem o campo teórico, na busca da reconfiguração desses 
olhares lançados até então. 
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E, aqui, faz-se uma pausa para falar da pesquisa. Desafiar o campo teórico 
por influência dos resultados de um estudo de caso focalizado num recorte 
dessa realidade, porém, sobre um recorte suficientemente revelador da trama 
interna que a permeia e que a torna, de certo modo, tão misteriosamente 
desafiadora. A intenção foi a de contribuir para mapear elementos que 
levem a identificar como um modelo pode constituir referência para outras 
realidades, na medida em que desvela essa relação primordial entre escola 
– enquanto espaço ideológico – e comunidade – enquanto espaço real de 
reações e ações. Aqui, se pretendeu mostrar esse espaço relacional a partir  
de uma visão ressignificada da gestão compartilhada. Um projeto que 
pode ter deixado de alcançar toda a sua amplitude pelo visível desgaste 
que emergiu das incompreensões conceituais. Estas, por sua vez, geradas 
pela ausência histórica de preparação, de fundamentação, de promoção de 
oportunidades para os encontros possíveis entre os atores envolvidos.

A visão central que se buscou enfatizar, portanto, partiu de um 
trabalho denso, por meio do qual se visou trazer os fundamentos, talvez 
desconhecidos, do que, de fato, ocorre na prática desenvolvida em 
determinados espaços escolares. Um espaço profundamente afetado por 
questões políticas, de caráter ideológico, e que, em razão disso, passa a 
instaurar um tipo de funcionamento que provoca em muitos a emersão de 
afetos e desafetos. Estudo de caso conta histórias reais de lugares comuns em 
que, habitualmente, não se ousa imergir. E assim se deu essa história. Uma 
história que Camarneiro (2013), em escritos tão recentes, declara:

[...] uma história são pessoas num lugar por algum tempo. 
As margens da página, como o silêncio, estabelecem limites 
certos para que um conto não se confunda com o que não lhe 
pertence. Pode contar-se uma história enchendo uma caixa vazia 
ou desenhando paredes à volta de gente. Esta é uma história de 
portas adentro (CAMARNEIRO, 2013, p. 13)

Fazendo um paralelo com a história de Camarneiro (Debaixo de algum 
céu) este livro vai trazer a descrição de um lugar comum, chamado de 
instituição de ensino, lugar onde existem diferentes sujeitos, sujeitos que se 
auto-organizam para conviverem de modo individual e, simultaneamente, 
coletivo. Descrever a história de apenas um lugar, analisado pelo espaço-tempo 
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de um ano foi o suficiente para compreender sua dinâmica interna e externa 
e as ações que, de certo modo, o tornam diferente de outros lugares comuns. 
Por meio da observação do enredo cotidiano que transita nesse espaço nasce 
o produto da ação que supera profundos momentos de inspiração.

Assim, “Gestão e comunidade escolar: ferramentas para a construção de 
uma escola diferente do comum” faz reportar-se a uma imagem que, sem 
sombra de dúvida, é a que melhor define a essência da mensagem que se 
quis transmitir. Para quem conseguir ler essa imagem com atenção, é mais 
que o resultado de um estudo, pois constitui o elo entre a escola investigada 
e qualquer escola, ambas comuns, porém, singulares em suas ações. Vem 
falar de uma escola da rede pública, mas que, por ser um lugar comum, 
poderia retratar o cotidiano de qualquer espaço-escola que se mobiliza 
para transformar e transformar-se. Com pequenas ações, porém com forte 
participação e sinergia do grupo que a compõe, a gestão que, no período 
histórico-político em que ocorreu se denominou de compartilhada, deu 
passos adiante e se destacou das demais. E uma modesta escola de periferia 
consegue tornar-se o lugar que transcende a intervenção política, ideológica, 
e aponta para a possibilidade de construção de novos olhares, instigando 
mudanças inclusive na comunidade, seu pequeno recorte de sociedade, ao 
despertar a consciência da formação para ser cidadão que participa, que 
mobiliza, que manifesta potencialidades, que age crítica e responsavelmente 
em prol da materialização de objetivos comuns.

Apesar de descrever resultados de estudos, “Gestão e comunidade 
escolar: ferramentas para a construção de uma escola diferente do comum” 
pretende despertar para espaços de encantamento, de aprendizagem efetiva 
e de referenciais de um estilo de gestão capaz de transformar. Muitas vezes 
diferenças sutis parecem, equivocadamente, refletir o efêmero, sobretudo 
por emergir de uma imagem historicamente árida, repleta de conflitos e 
até frustrações. Entretanto, resultados concretos tornam essa aridez uma 
realidade fluida, cujo reflexo se amplia e se desvela nas pequenas conquistas, 
percepção que se traduz na certeza de que a escola não precisa ser assim, da 
forma como comumente se apresenta.

Visando a possibilidade de reforçar um dos elementos consistentes que 
embasaram esses resultados resgata-se, aqui, a forma como foi introduzido 
esse texto de apresentação, mais precisamente em seu terceiro parágrafo, para 
dizer que o estudo que gerou este livro, fundamenta-se, em primeira mão, 
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na Carta Magna. Tendo como pano de fundo o artigo 205, o foco do que 
se discute recoloca a exigência de que a responsabilidade da escolarização e 
da formação do estudante-cidadão se dá de modo compartilhado, ou seja,  
a responsabilidade se torna corresponsabilidade, a ação se torna cooperação, 
a elaboração das estratégias se dá em um processo de colaboração.  
Na medida em que requer que os meios de garantia do direito à educação 
sejam promovidos de modo compartilhado pelo Estado, pela família e pela 
sociedade, agrega uma tríade de parceiros que, somente em força conjunta, 
podem exercer papel fundamental no âmbito dos direitos relacionados à 
cidadania.

Compartilhar as ideias contidas nesta publicação com a comunidade 
educacional e torná-las mais um feixe de luz na questão da efetividade da 
gestão escolar, constitui a superação de um importante desafio. Para tanto, o 
seu eixo se concentrou em proporcionar a visão ampliada de um panorama 
da educação, ao mesmo tempo, focalizada na trajetória de uma escola-
lugar-comum, um espaço educativo como outro qualquer que somente se 
diferenciou pela boa, justa, bela e verdadeira prática de sinergia entre objetivos 
e ações. Para que também os textos dessa publicação fossem compartilhados, 
foram convidados ao diálogo, pensadores eminentes da gestão escolar, os 
quais, de alguma forma abraçaram-se pela trajetória de investir esforço e 
dedicação nesse processo humano e, por natureza, complexo, que é o de 
engajar-se na busca de alternativas eficazes para que a educação alcance 
cenários mais promissores. Dentre outros, agregou-se o pensamento de 
Juan Casassus, Peter Drucker, Heloísa Lück, Peter Senge, Anísio Teixeira. 
São pensamentos de diferentes áreas do conhecimento, cada um com sua 
visão, construída a partir de seu locus de origem, mas que o lugar comum da 
educação possibilitou a emersão de um olhar diferenciado sobre as ações da 
gestão escolar e uma série de questões tangentes.

Fica o convite, especialmente, a você, caro leitor, para uma viagem pelas 
páginas que intencionam levá-lo ao lugar comum que transcendeu à prática 
comum, tendo como olhar estratégico, a sinergia que nasce da liderança, de 
fato, compartilhada. 

Renato de Oliveira Brito R

Brasil, Primavera de 2013.
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CAPÍTULO I

GESTÃO ESCOLAR E COMUNIDADE  
APROXIMAÇÕES CONCEITUAIS E CONTEXTUAIS

A ação grupal reflete constantemente uma metodologia participativa, 
em que todos têm condições de se envolver ativamente no trabalho, 
com reflexos nos resultados alcançados pelo grupo (DALMÁS, 1994).
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Para início de conversa

Ao referir-se à ação grupal como metodologia do envolvimento, Dalmás 
(1994) contextualiza o cenário no qual se discute uma das perspectivas de 
gestão, talvez, uma das mais eficazes. A força produzida a partir da ação de 
grupos constitui o elemento que demarca a fronteira entre a imobilidade e 
a dinâmica, atribuindo a esse grupo a capacidade de imprimir mudanças, 
de fato, inusitadas. 

Afinal, a força do grupo compensa a fraqueza do indivíduo, conforme 
postulou sabiamente o grande filósofo Montesquieu!

Esta é uma visão que corresponde à liderança participativa, atualmente, 
considerada a chave do aperfeiçoamento educacional para se alcançar a tão 
almejada qualidade de ensino. Termos como ação grupal, participação, entre 
outros, aproximam-se pela semelhança conceitual, da mesma forma, que 
‘compartilhar’ também constitui uma expressão que remete à mesma ação 
grupal, denominada por Dalmás. 

Mas, quem faz parte desse grupo? De que forma devem ser constituídos 
para que consigam fazer a diferença? A quem compete classificá-los como tal 
natureza e em quais espaços adquirem sua identidade singular?

O saudoso pensamento unificador e dinâmico de Paulo Freire expõe a 
essência da natureza dessa força grupal, quando atribui à existência humana 
o poder da voz e da mudança:

A existência humana, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, 
nem tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras 
verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir 
humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo 
pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos 
pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar (FREIRE, 1975, p. 93).

Lück (1996), por sua vez, se alia a Freire e a Dalmás, reforçando a 
importância desses termos essenciais no contexto da discussão que, aqui, 
se procurou imprimir. Concorda-se com a autora, quando se pronuncia 
favorável à concepção de que qualquer definição de gestão traz implícita a 
ideia de participação, de ação grupal, de compartilhamento. Reforça que 
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essa ação acontece, quando, de forma conjunta, o ambiente organizacional 
proporcionado aos seus partícipes permite integrar a associação de ideias, 
a cooperação entre pessoas e a colaboração (inter) pessoal na análise das 
diferentes situações que emergem naquele cotidiano. O resultado concreto 
e a certeza do êxito pós-análise só poderá ser a decisão e a ação sobre essas 
ideias também de forma conjunta, tornando os erros e acertos pequenas 
conquistas partilhadas. Isso porque o desenvolvimento pleno de uma 
organização “depende da ação construtiva conjunta de seus componentes, 
pelo trabalho associado, mediante reciprocidade que cria um “todo” 
orientado por uma vontade coletiva” (LÜCK, 1996, p. 37).

Com base nessa visão é que se propõe que a escola retome seu curso, 
ressignifique seus caminhos, reconstrua trajetórias que, historicamente, 
têm se perpetuado em forma e inoperância. Os padrões atuais de estrutura 
organizacional tendem a mudanças. Aliás, a convicção sobre a necessidade 
de mudanças foi, há séculos, proferida por Heráclito, que já afirmava: “no 
universo não há nada permanente a não ser a mudança”.

O clamor por mudanças efetivas soma-se à ênfase na cobrança pela 
melhoria de desempenho, discurso que se torna cada vez mais vigoroso na 
tentativa de se buscar as medidas necessárias para que o país retome o fluxo 
do progresso de modo mais acelerado e com maior visibilidade. A escola 
carrega sobre si o encargo de se fazer produtora e porta-voz dos recursos e 
ferramentas que conduzem aos processos de evolução. O próprio advento 
das mudanças decorrentes da globalização e da transição da era industrial 
para a era do conhecimento tem impelido a escola a buscar novos referenciais 
e, de modo mais intensivo, a partir da ressignificação das ações de âmbito da 
gestão escolar (OLIVEIRA, ROSAR, 2002; SANTOS, 2002; DRUCKER, 
1975). Assim, promover a evolução do modelo de administração clássica 
para o conceito de gestão tornou-se um desafio a transpor, para o qual a 
escola não estava preparada. 

O próprio avanço da ciência passou a exigir mudanças profundas 
no contexto das organizações, influenciando a conformação desses novos 
modelos no campo administrativo, voltado, especialmente, para o campo 
da educação. Além da ciência, o avanço industrial, com suas novas formas 
de organização e métodos, também sofreu profundas modificações, 
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influenciando de forma direta a expectativa do aluno em relação às propostas 
oferecidas pela escola, uma vez que este espaço tem sobre os ombros o 
encargo de qualificar para o trabalho. Assim a Carta Magna promulgou 
em 1988 e assim o Estado, a família e a sociedade devem somar esforços 
com a escola a fim de garantir a esses alunos seu devido direito, legítimo  
e constituído.

A sociedade, mais especificamente, a camada que se refere aos pais dos 
alunos, passou a exigir da escola uma atuação mais eficaz e mais efetiva sobre 
o desempenho do filho/a, e, com isso, as possibilidades de envolvimento 
nas ações da escola ampliaram-se consideravelmente. Por um lado, essa 
aproximação foi vista com bons olhos pelos profissionais da educação. Por 
outro, um olhar mais cético foi lançado sobre a proximidade dos pais, uma 
vez que sua presença na escola implicaria avaliar suas estratégias e intensificar 
o nível de exigência sobre os seus resultados. Instalou-se, em princípio, certa 
inquietação e sensação de incômodo, por parte dos profissionais educadores 
e dos próprios gestores, por conceberem esta aproximação com uma ameaça 
à autonomia escolar.

No entanto, diante do atual cenário da educação brasileira e dos 
flagrantes índices alcançados pela maioria das escolas nas avaliações 
institucionais, o que se observa é que, ambas as partes, comunidade e 
escola, não se deram conta da relação de dependência entre as partes e da 
necessidade dessa proximidade como elemento de transformação do caos 
educacional que se instalou. Atualmente, o silêncio da comunidade é o 
que inquieta e incomoda a escola, uma vez que os gestores se perceberam 
fragilizados diante da magnitude do desafio ao qual estão expostos. Além 
disso, a exigência de democratização dos processos escolares intensifica a 
necessidade de o gestor correr em busca do apoio da comunidade. Neste 
caso, o conceito de comunidade está circunscrito às pessoas que integram 
as famílias e parentes dos alunos. 

Não se pode perder de vista que, por se tratar de um espaço público, 
a escola deva apresentar-se como um espaço aberto e comum a todos, ou 
seja, acessível à participação de seus usuários, deixando-se governar e ser 
governada por todos de forma responsável e partilhada. Sabe-se, contudo, 
que a realidade que se apresenta não é bem esta. A comunidade pouco 
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se interessa pela tomada de decisões, comportamento reforçado, de certa 
forma, pela própria escola, conforme seu referencial de gestão. E a escola, 
por seu lado, acomoda-se de forma conveniente, pouco favorecendo essa 
participação e desobrigando-se da responsabilidade de informar a essa 
comunidade acerca das possibilidades de empoderamento que deveriam se 
tornar acessíveis e de conhecimento amplo dessas pessoas. 

Fala-se, aqui, de um determinado grau de poder, um direito à 
participação que remete àquela ação grupal, de Dalmás (1994), imbuída da 
corresponsabilidade sobre decisões conjuntas, de Lück (1996). São ações 
correspondentes ao próprio sentido de comunidade – pensar em ‘comum-
unidade’ – postura que deveria ser exercida sobre as decisões da escola, caso 
fosse oportunizado este espaço. 

A respeito de comunidade, recorre-se ao conceito do ponto de vista da 
ecologia, para dizer de um fenômeno – biocenose1 – que resgata o sentido 
da totalidade das organizações vivas e dinâmicas que pertencem ao mesmo 
ecossistema. Do ponto de vista da sociologia, para dizer da união de pessoas 
que se organizam em um mesmo espaço geográfico, submetidas ao mesmo 
conjunto de regras, identificados pela mesma herança cultural e histórica, 
compondo uma trajetória semelhante. Do ponto de vista político, para dizer 
que almejam e mobilizam-se por um conjunto de objetivos comuns.

Em todas essas perspectivas, comunidade pressupõe liderança e 
pressupõe empoderamento, e este último, por sua vez, não é inato. Trata-se 
de um estado, um status, uma condição a ser aprendida e conquistada. Por 
essa característica conceitual, também pressupõe a gestão como elemento 
inerente. Embora derive de “poder” requer um processo profundo de reflexão 
e orientação adequada para o exercício na tomada de decisões, a conquista 
gradativa de um nível de confiança em seus critérios de juízo de valor e a 
capacidade de aprender sobre como assumir responsabilidades e responder 
íntegra e adequadamente pelas consequências de suas decisões. Liderança 
que atua por esses princípios tende a corresponder com as aspirações 
mais legítimas da comunidade à vivência de sua cidadania de forma ativa.  
O empoderamento, nessa perspectiva, possibilita o exercício de práticas 

1  Conceito baseado na definição de Karl August Möbius (1825-1908), em 1877. Disponível em: <http://www.
opabrasil.org.br/Biocenose_Biotipo.html>. Acesso em jul. 2012.
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sociais de profundo envolvimento e corresponsabilidade, colaborando 
para a construção de uma estrutura organizacional saudável no ambiente 
de trabalho e, ao mesmo tempo, favorável no ambiente de aprendizagem. 
Desaguando, em consequência, num clima favorável ao crescimento 
conjunto, o comportamento previsível passa a fazer sentido nas palavras de 
Giddens (1997, p. 94), quando o autor se pronuncia dizendo: “não temos 
outra escolha senão decidir como ser e como agir”. As palavras de Giddens 
trazem explícita a mensagem de que as escolhas se tornam inevitáveis e fazer 
escolhas representa um direito constituído no contexto de uma gestão que 
compartilha suas decisões.

Assim, além de atender aos princípios democráticos instituídos pela 
Constituição de 1988, essa visão atende à LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação de 1996) na medida em que dispõe que a formação da cidadania se 
constitui no ‘fim último’ da educação. A comunidade, desse modo, adquire 
condição dupla de exercer sua cidadania de forma plena: não só garante 
o espaço legítimo para fazer parte como usufrui desse espaço enquanto 
instrumento de poder que representa. Além disso, empoderamento de 
pessoas e comunidades remete à qualidade de vida para essas pessoas e para 
essas comunidades estimulando-as a resistirem à dominação. 
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CAPÍTULO II

CONSOLIDANDO CONCEPÇÕES:  
A PESQUISA PASSO A PASSO

A administração escolar configura-se, antes do mais, em ato político, 
na medida em que requer sempre uma tomada de posição. [...] 
Entendemos que a administração escolar, por não se resumir à 
dimensão técnica, mas por configurar-se como ato político, tem a 
sua trajetória reduzida, no bojo desta modalidade, à rotinização das 
atividades administrativas e burocráticas, secundarizando, desse modo, 
a compreensão mais abrangente do processo político-pedagógico 
(DOURADO, 2000, p. 82-83).
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O método: delineando caminhos, sinalizando rotas

No contexto da democratização da escola há diferentes caminhos a 
trilhar. Entretanto, em meio a essa jornada existem aspectos essenciais, 
demarcadores de ações circunscritas ao alcance pleno de uma escola 
democrática que não podem ser desconsiderados. O primeiro deles é o estilo 
de gestão. Nesse aspecto, está sempre latente a necessidade emergente de 
diálogo entre as duas grandes partes envolvidas – líder e liderados – tendo 
que se reconhecer, porém, que ambas coexistem com a dificuldade em dar 
o primeiro passo. 

De um lado, a exigência de que a gestão promova as condições de 
oferecer à comunidade uma escola aberta, acessível ao diálogo constante e 
acolhedora de propostas coerentes. De outro lado, uma comunidade que 
almeja manter-se presente, mas não dispõe do conhecimento necessário 
acerca das ferramentas para usufruir dessa atitude de flexibilidade por parte 
da escola, na figura da equipe gestora. 

Compreendendo os complexos desafios da gestão escolar na redução das 
barreiras que intensificam a dificuldade de ambos os lados em conviverem 
democraticamente, optou-se por buscar, como parâmetro para uma 
discussão mais aprofundada, um referencial de escola avaliado como bem-
sucedido. Para tanto, escolheu-se focalizar as questões no trabalho da gestão 
escolar. Assim, foi desenvolvido um processo de investigação, tendo como 
objeto de estudo uma escola que se faz parceira de sua comunidade, e, esta, 
por sua vez, tem demonstrado contribuir de forma relevante para os avanços 
detectados nos resultados de desempenho no quesito aprendizagem dos 
estudantes, se comparada às demais da mesma rede de ensino. O desafio do 
estudo realizado se deu no momento em que se buscou apresentar elementos 
que indicassem que a participação da comunidade pode vir a ser uma 
alternativa de solução efetiva para os problemas da escola, sobre os quais, 
os governantes não têm conseguido interferir de forma positiva, assertiva.

O problema da gestão escolar foi abordado à luz de pressupostos 
teóricos e metodológicos que se considerou como o mais apropriado às 
questões que se pretendeu responder. Procedeu-se, assim, à realização de um 
estudo de caso desenvolvido em profundidade e baseado nos pressupostos 
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metodológicos da pesquisa qualitativa. Toda a discussão apresentada, aqui, 
foi, portanto, fundamentada nas análises das questões que envolvem as 
relações complexas entre gestão escolar, bom desempenho na aprendizagem 
dos estudantes e envolvimento efetivo da comunidade escolar. Como 
unidade desse estudo de caso, elegeu-se uma escola pública da rede de ensino 
do Distrito Federal. Vale ressaltar que se trata de uma escola contemplada 
com o reconhecimento nacional, ao receber um prêmio de mérito pelos 
projetos exitosos na busca da participação da comunidade, processo que 
tem sido norteado pelo referencial de gestão que adota.

Enquanto finalidade principal focalizou-se os esforços na análise da 
relação entre gestão democrática e participação, buscando compreender 
de que modo um modelo de gestão bem sucedido consegue superar os 
problemas que enfrenta em seu entorno. 

É preciso dizer que há muito não se traz ao debate as boas práticas na 
área da educação. Apesar de todos os problemas, por vezes, exaustivamente 
recorrentes, observa-se que existem escolas que se destacam do comum, 
em meio a outras que ocupam o mesmo espaço, submetidas às mesmas 
condições. Entretanto, por fazerem parte de um percentual ínfimo, é possível 
serem comparadas a um grão de areia na costa infinita que cerca o país. 
Nesse momento é que se enfatiza o papel relevante da pesquisa científica 
e a grande contribuição da área acadêmica. É preciso que olhos inquietos 
se movam rumo ao desafio de descobrir e imergir nesses espaços raros,  
a fim de trazê-los ao cenário, muitas vezes, sombrio da educação. Em meio a 
inúmeros obstáculos, a pesquisa acadêmica ainda se constitui um meio dos 
mais eficazes para alcançar as boas práticas. 

Questões norteadoras

As escolas só voltarão a ser vivas, progressivas, conscientes e humanas 
quando se libertarem de todas as centralizações impostas, quando 
seu professorado e pessoal a ela pertencerem, em quadro próprios 
da escola, constituindo seu corpo de ação e direção, participando 
de todas as suas decisões e assumindo todas as responsabilidades  
(TEIXEIRA, 1999).
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Na epigrafe acima, Teixeira (1999) destaca uma das características 
essenciais da escola para a qual se escolhe chamar a atenção: as escolas devem 
voltar a ser progressivas. Por qual razão esse ritmo tem se desenvolvido de 
forma tão lenta? O que faz com que esse espaço, o qual deveria ser o centro 
do progresso não avance na mesma proporção que se espera? Quais são as 
amarras que tornam esse gigante, cujos habitantes são constituídos de pessoas 
que pensam e que agem, uma organização de tal modo inoperante e muitas 
vezes obsoleta? 

Certamente que o desafio, que, reconhecidamente, mais corresponde 
à sua missão e natureza é impulsionar para frente o nível de escolaridade 
dessas pessoas que o habitam e nesse espaço depositam todas as suas 
esperanças de uma vida melhor e mais promissora. Traduzindo em dados 
numéricos observa-se que isso não ocorre na proporção que deveria.  
De acordo com dados do PNAD (2009/2010), a média de anos de estudo 
da população brasileira levou 17 anos para evoluir e somente em 2,3 anos. 
Esses dados apontaram que a evolução desse indicador revelou, nesse 
último levantamento, que no período 1992 a 2009 ocorreu uma ampliação 
de cerca de 0,14 ano de estudo ao ano, na média. Quando o cenário é 
analisado por região a situação se reflete de forma ainda mais negativa.  
E, neste indicador, se manifesta de forma mais evidente o nível de desigualdade 
de ações e de efetividade das estratégias aplicadas, se observada a distância 
entre os números – 0,10 – 0,19 – 6,3 – 8,2 – regiões Norte, Centro-
Oeste, Nordeste e Sudeste, respectivamente. O PNAD indica ainda que o 
fenômeno chamado de ‘hiato educacional’ tem revelado a dificuldade de os 
estudantes concluírem seus estudos no tempo determinado como adequado, 
corroborando a ideia discutida em capítulo anterior de que distorção idade-
série constitui um forte indicador de desigualdade.

A escola referência de que trata o estudo realizado encontrou na 
parceria gestão-comunidade a solução mais viável para o enfrentamento 
desses e de outros problemas.

Grande parte dos pesquisadores já discutiu sobre a eficácia da relação 
entre escola e comunidade, no caso mais específico, da comunidade 
constituída pelas famílias dos alunos. Ser democrática impõe à escola 
não um fraterno acolhimento somente, mas, alto grau de abertura e de 
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envolvimento com sua comunidade. Dizer-se democrática, pressupõe, 
sobretudo, compartilhar objetivos, metas, ações, e, de antemão, colaborar 
nos processos de decisão. Esta parece ser a parte mais difícil do enfrentamento 
exigido dos gestores. Dividir entre tantos membros da comunidade algo que, 
supostamente, só lhe diz respeito, exige certa dose de resignação e, além de 
tudo, capacidade de articulação. Acerca disso, Hora esclarece que:

Para a comunidade, participar da gestão de uma escola significa 
inteirar-se e opinar sobre os assuntos para os quais muitas vezes 
se encontra despreparada; significa todo um aprendizado político 
e organizacional (participar de reuniões, darem opiniões, anotar, 
fiscalizar, cumprir decisões); mudar sua visão de direção de escola, 
passando a não esperar decisões prontas para serem seguidas; significa, 
enfim, pensar a escola não como um organismo governamental, 
portanto externo, alheio, e sim como um órgão público que deve ser 
não apenas fiscalizado e controlado, mas dirigido pelos seus usuários 
(HORA, 1994, p. 134).

Para além das características de cunho pessoal, personalista ou 
profissional, faz-se necessário que o gestor conheça profundamente os 
princípios e elementos que envolvem a gestão democrática. Não será somente 
pela postura, mas, especialmente, pela ação responsável e competente que o 
gestor reduzirá essa distância culturalmente imposta às famílias, em relação à 
sua participação na vida escolar dos/as filhos/as. É importante compreender 
que participação é um termo inerente à democracia e, a escola, por sua  
vez, só poderá nomear-se, de fato, democrática, quando conseguir avançar 
nesse quesito. 

Por outro lado, participar refere-se a uma atitude inerente à natureza 
social do homem, desde os primórdios de sua evolução, quando ainda 
habitava as tribos e os clãs, até os dias atuais, em que passou a se agregar em 
associações, empresas e partidos políticos (BORDENAVE, 1994). Como 
forma de reforçar a participação enquanto elemento integrante da condição 
humana, em sua dimensão social e para externar o quão será frustrante, 
no caso, para uma comunidade que tem um ente na escola, ser impedida 
de participar desse espaço, Bordenave (1994) diz que o homem social é 
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mutilado. Para este autor, o homem só desenvolverá seu potencial social 
pleno, caso lhe seja permitido exercer o direito de participar.

Fazendo-se referência aos problemas enfrentados pela sociedade atual, 
entende-se que o pensamento de Bordenave (1994) traduz a essência da 
missão da escola, ao direcionar o foco para a sua atuação na formação 
integral do aluno. Sendo assim, o papel da escola em sua acepção mais 
relevante, é o de propiciar o seu desenvolvimento nas dimensões, não só 
cognitiva, mas, também, afetiva, cultural e, acima de tudo, social. 

No que concerne, especialmente, à dimensão social, é preciso 
considerar que esta se trata de uma das funções educativas a qual a escola 
deve assumir, enquanto locus das aprendizagens e da disseminação do 
conhecimento sistematizado, de forma contextualizada. Para tanto, em seu 
cotidiano pedagógico, deve manter-se atenta à dimensão social, enquanto 
marco do processo formativo do aluno-cidadão, de modo a ajudá-lo no 
desenvolvimento das competências necessárias ao seu convívio harmônico 
e produtivo na sociedade. Desenvolver o potencial social de crianças e 
adolescentes implica transpor a fronteira da fragmentação dos conteúdos 
e das práticas conservadoras e limitadas, para vislumbrar novos horizontes 
pedagógicos, capazes de recriar os horizontes sociais dos alunos. 

Diante desse contexto percebe-se que o fim da educação aqui defendido 
desagua na integração sociedade/dimensão social do aluno e escola, logo, 
remete, de imediato, à capacidade articuladora do gestor escolar em realizar 
esta mediação, considerando que a sociedade estará sempre representada 
pelas famílias dos alunos e pelos parceiros externos. Para alcançar suas 
metas, a escola precisa manter-se integrada a essa camada da sociedade e, 
constantemente, suscitar-lhe o desejo de investir em seus projetos. Portanto, 
a participação, enquanto termo que traduz essa ação de forma mais ampla, 
passa a exercer papel fundamental como o instrumento de mediação do qual 
o gestor não poderá abrir mão.

Nessa direção, sabe-se que é consenso entre estudiosos da temática, 
que a participação da comunidade nos mais diversos setores, seja público 
ou privado, tem sido objeto de desejo dos gestores mais antenados com 
a realidade atual. Participar tem sido a palavra de ordem e o discurso de 
várias esferas de ação na sociedade. Bordenave (1994, p. 12) declara-se 
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surpreso com o que está ocorrendo em relação à participação, pelo fato de 
o termo agradar “tanto os setores progressistas que desejam uma democracia 
mais autêntica, como os setores tradicionalmente não muito favoráveis aos 
avanços das forças populares”. Para ele, a principal motivação para este 
fenômeno são as vantagens que a participação traz para ambos os lados, uma 
vez que ela pode interferir tanto com o objetivo de dar liberdade e propiciar 
a igualdade das partes, quanto para manter uma “situação de controle de 
muitos por alguns” (BORDENAVE, 1994, p. 12).

Cabe esclarecer, no entanto, que o termo participação discutido aqui 
será considerado como “todas as formas e meios pelos quais os membros de 
uma organização, como indivíduo ou coletividade, podem influenciar os 
destinos dessa organização” (MOTTA, 1994, p. 13). Assim, entende-se ser 
esta acepção a mais adequada ao contexto, pelo fato de a escola pesquisada 
ter sido, supostamente, influenciada pela sua comunidade, de forma 
positiva, para alcançar o status de referência em gestão escolar no âmbito do 
sistema do qual é parte integrante.

À luz da concepção de participação formulada por Motta (1994), 
portanto, compreende-se que a participação constitui o problema primordial 
para a gestão escolar. Entretanto, há inquietantes desafios que, a cada 
passo dado rumo ao ideal do que se almeja alcançar, provoca interrogações 
constantes dentro e fora do espaço da pesquisa e que precisam ser esclarecidas 
frente a inúmeras tentativas frustradas de aproximação e diálogo entre as 
duas partes: escola e comunidade. O desafio, portanto, pode ser expresso 
com as questões que se seguem.

Como a participação da comunidade se traduz em ações concretas no 
cotidiano de uma escola? Qual seria, de fato, o impacto da participação 
da comunidade escolar, se, no caso, as famílias dos alunos e os parceiros 
externos, exercessem influência positiva sobre o sucesso do referencial de 
gestão adotado? Quais os elementos ou fatores que contribuíram para que 
a comunidade que serviu de base para essa discussão se sentisse motivada e 
instigada a participar das questões relacionadas ao cotidiano escolar? Em que 
o referencial de gestão adotado pela escola contribuiu para o seu sucesso, no 
que se refere ao resgate da participação ativa da comunidade?
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CAPÍTULO III

GESTÃO COMPARTILHADA: 
CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA ACADÊMICA

Não podemos nos assumir como sujeitos da procura, da decisão, da 
ruptura, da opção, como sujeitos históricos, transformadores, a não 
ser assumindo-nos como sujeitos éticos [...] E a melhor maneira de 
por ela lutar é vivê-la em nossa prática, é testemunhá-la, vivaz, aos 
educandos em nossas relações com eles (FREIRE, 2003).
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Esta discussão teve como base o projeto gestão compartilhada, no 
Distrito Federal, em seu período de vigência. Julgou-se necessário apresentar 
o texto da lei que dispós sobre a pauta – Lei nº 4.036 de 25 de outubro de 
2007 – a seguir:

LEI Nº 4.036 DE 25 DE OUTUBRO DE 2007.
(Autoria do Projeto: Poder Executivo)
Publicado no DODF nº 207 de 26/10/2007, páginas ¼

Dispõe sobre a gestão compartilhada nas instituições educacionais da 
rede pública de ensino do Distrito Federal e dá outras providências. 
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL FAZ SABER 
QUE A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL 
DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º – A gestão compartilhada na instituição educacional da 
rede pública de ensino do Distrito Federal será exercida conforme o 
disposto no artigo 206, VI, da Constituição Federal, nos artigos 3°, 
VIII, e 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no 
artigo 222 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 
Art. 2º – A gestão compartilhada visa atingir aos seguintes objetivos: 
I – implementar e executar as políticas públicas de educação, 
assegurando a qualidade, a eqüidade e a responsabilidade social de 
todos os envolvidos; 
II – assegurar a transparência dos mecanismos administrativos, 
financeiros e pedagógicos; 
III – otimizar os esforços da coletividade para a garantia da eficiência, 
eficácia e relevância do plano de trabalho e da proposta pedagógica; 
IV – garantir a autonomia das instituições educacionais, no que lhes 
couber pela legislação vigente, na gestão pedagógica, administrativa 
e financeira, por meio do Conselho Escolar, de caráter deliberativo; 
V – assegurar o processo de avaliação institucional mediante 
mecanismos internos e externos, a transparência de resultados e a 
prestação de contas à comunidade; 
VI – assegurar mecanismos de suporte para a utilização, com eficiência, 
dos recursos descentralizados diretamente às instituições educacionais. 
Art. 3º – A gestão das instituições educacionais será desempenhada 
pelo diretor e vice-diretor, em consonância com as deliberações do 
Conselho Escolar, respeitadas as disposições legais. 
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Parágrafo único. A Secretaria de Estado de Educação oferecerá 
capacitação aos integrantes do Conselho Escolar para o exercício de 
suas funções. 
Art. 4º – Os cargos em comissão de diretor e de vice-diretor da 
instituição educacional serão providos por ato do Governador, após 
escolha feita pela comunidade escolar, nos termos desta Lei. 
Art. 5º – Para os cargos de diretor e de vice-diretor, o servidor deverá 
reunir em seu perfil características que possibilitem: 
I – articular, liderar e executar políticas educacionais, na qualidade 
de mediador entre essas e a proposta pedagógica e administrativa da 
instituição educacional, elaborada em conjunto com a comunidade, 
observadas as diretrizes e metas gerais da política educacional definida 
para o Governo do Distrito Federal e o uso dos resultados das 
avaliações internas e externas como subsídio à construção da proposta 
pedagógica da instituição educacional; 
II – compreender os condicionamentos políticos e sociais que interferem 
no cotidiano escolar para promover a integração e a participação 
da comunidade escolar, construindo relações de cooperação que 
favoreçam a formação de redes de apoio e de aprendizagem recíproca; 
III – propor e planejar ações que, voltadas para o contexto 
socioeconômico e cultural em que a escola esteja inserida, incorporem 
as demandas e os anseios da comunidade local aos propósitos 
pedagógicos da escola;
IV – valorizar a gestão compartilhada como forma de fortalecimento 
institucional e de melhoria nos resultados de aprendizagem dos alunos; 
V – reconhecer a importância das ações de formação continuada para o 
aprimoramento dos profissionais que atuam na instituição educacional, 
criando mecanismos que favoreçam o seu desenvolvimento; 
VI – cuidar para que as ações de formação continuada se traduzam 
efetivamente em contribuição ao enriquecimento da prática pedagógica 
em sala de aula e à melhoria da aprendizagem, com ênfase no acesso, 
na permanência e no sucesso do aluno; 
VII – acompanhar e avaliar o desenvolvimento da proposta pedagógica 
e os indicadores de aprendizagem, os resultados das avaliações externas 
e os indicadores de desempenho divulgados pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira — INEP, 
do Ministério da Educação — MEC, com vistas à melhoria do 
desempenho da instituição educacional; 
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VIII – conhecer os princípios e as diretrizes da administração pública e 
incorporá-los à prática gestora no cotidiano da administração escolar. 
Art. 6º – Poderão inscrever-se no processo seletivo para os cargos de 
diretor e de vice-diretor servidores com carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais e que atendam, cumulativamente, aos seguintes 
requisitos: 
I – pertencer ao Quadro de Pessoal do Distrito Federal, integrante 
da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, com lotação na 
Secretaria de Estado de Educação, ou integrar o Quadro de Pessoal 
Inativo da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, exceto se 
aposentado compulsoriamente ou por invalidez permanente; 
II – ter, no mínimo, 3 (três) anos, em períodos contínuos ou alternados, 
computados em regência de classe, coordenação pedagógica, cargo 
de diretor, de vice-diretor ou de assistente, atividade de orientação 
educacional em instituição educacional da rede pública do Distrito 
Federal; 
III – ser licenciado em qualquer área de conhecimento, preferencialmente 
com especialização ou aperfeiçoamento em Gestão da Escola Pública; 
IV – não ter sido apenado em processo administrativo disciplinar nos 
3 (três) anos anteriores à data da indicação para o cargo. 
Parágrafo único. A candidatura a cargo de diretor e de vice-diretor fica 
restrita a uma única instituição educacional pertencente à rede pública 
do Distrito Federal, desde que nela já tenha atuado. 
Art. 7º – O processo seletivo para indicação de candidatos aos cargos 
de diretor e de vice-diretor constará das seguintes etapas: 
I – etapa I: avaliação do conhecimento de gestão escolar e análise de 
títulos; 
II – etapa II: elaboração e apresentação do plano de trabalho; 
III – etapa III: escolha pela comunidade escolar. 
§ 1º A etapa I, de avaliação individual, será de caráter eliminatório, 
assegurado o direito de recurso à comissão de que trata o art. 11. 
§ 2º Os candidatos aos cargos de diretor e vice-diretor que obtiverem 
70% (setenta por cento) de aproveitamento no somatório dos pontos 
obtidos na avaliação do conhecimento de gestão escolar e na análise 
individual de títulos passarão à etapa II. 
§ 3º Na divulgação dos resultados da etapa I, será utilizado o termo 
equipe selecionada. 
Art. 8º – A avaliação do conhecimento de gestão escolar, na etapa I, 
será realizada por prova objetiva, abrangendo requisitos básicos de 
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gestão administrativa, pedagógica, financeira e conhecimentos sobre 
legislação educacional, abrangendo os conteúdos constantes do Anexo 
I desta Lei.
Parágrafo único. Considerar-se-ão aptos a continuar no processo 
seletivo os candidatos aos cargos de diretor e vice-diretor que obtiverem 
conceito satisfatório igual ou superior a 60 (sessenta) pontos de 
aproveitamento na prova objetiva, considerando-se a média aritmética 
das notas alcançadas individualmente, na forma a ser regulamentada 
pela comissão de que trata o art. 11. 
Art. 9º – A análise de títulos, na etapa I, constará da avaliação do 
curriculum vitae, conforme Anexo II desta Lei. 
§ 1º Na análise de títulos, os itens que excederem o valor máximo de 
pontos estabelecido no Anexo II não serão computados. 
§ 2º Somente serão admitidos certificados de cursos de graduação, 
especialização, mestrado e doutorado reconhecidos pelo órgão 
competente e emitidos por instituições de ensino credenciadas. 
§ 3º A certificação de curso realizado no exterior somente será 
admitida quando devidamente averbada nos termos da legislação 
brasileira. 
Art. 10 – Na etapa II, os candidatos a cargo de diretor e vice-
diretor selecionados na etapa I passarão a ser denominados equipe, 
a qual apresentará o plano de trabalho para a instituição educacional 
escolhida. 
§ 1º No plano de trabalho, a ser formulado nos termos do Anexo III 
desta Lei, a equipe concorrente deverá apresentar soluções factíveis a 
eventuais problemas detectados, após prévia avaliação da instituição 
educacional. 
§ 2º O plano de trabalho, a ser apresentado à comunidade em 
audiência pública obrigatória convocada pelo Conselho Escolar, 
a partir de calendário previamente aprovado pela Secretaria de 
Estado de Educação, conterá aspectos pedagógicos, administrativos e 
financeiros e não será objeto de pontuação. 
Art. 11 – O processo seletivo para escolha de diretor e vice-diretor 
será conduzido por comissões central, regionais e locais, a serem 
designadas pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito 
Federal, com a participação das entidades representativas das Carreiras 
Magistério Público do Distrito Federal e Assistência à Educação do 
Distrito Federal, do Conselho de Educação do Distrito Federal e da 
Subsecretaria de Educação Básica. 
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Parágrafo único. Fica assegurada a participação do Conselho Escolar 
na comissão local. 
Art. 12 – Os candidatos selecionados participarão do Programa de 
Capacitação à Gestão Compartilhada, promovido pela Secretaria de 
Estado de Educação do Distrito Federal, segundo as diretrizes da 
política educacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal e do Ministério da Educação. 
§ 1º Será exigida dos participantes a freqüência mínima de 75% (setenta 
e cinco por cento) da carga horária do Programa de Capacitação. 
§ 2º O Programa de Capacitação visa uniformizar a gestão escolar, 
respeitadas as normas legais e as peculiaridades da instituição 
educacional, e subsidiar a elaboração coletiva da proposta pedagógica. 
Art. 13 – Na etapa III, a escolha da equipe pela comunidade escolar 
será realizada nas instituições educacionais, em conformidade com 
as regras e o cronograma divulgados pela comissão citada no art. 11 
desta Lei. 
Parágrafo único. A comunidade escolar, por votação, escolherá a 
equipe que julgar com melhores condições para exercer a gestão 
compartilhada da instituição educacional, nos termos do art. 4º  
desta Lei. 
Art. 14 – Durante o processo seletivo, não serão permitidos a 
propaganda de caráter político-partidário, a distribuição de brindes 
ou camisetas, a remuneração ou compensação financeira de qualquer 
natureza, a prática de ato que configure ameaça, a coerção ou o 
cerceamento de liberdade e a publicidade dentro do ambiente escolar.
Art. 15 – Poderão votar no processo de escolha: 
I – servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal e da 
Carreira Assistência à Educação do Distrito Federal, em exercício na 
instituição educacional; 
II – alunos com 16 (dezesseis) anos, ou acima, com freqüência regular 
na instituição educacional; 
III – alunos legalmente capazes, nos termos do art. 5º do Código 
Civil, com freqüência regular na instituição educacional; 
IV – alunos com 16 (dezesseis) anos, ou acima, matriculados na 
Educação de Jovens e Adultos, na instituição educacional; 
V – pais ou responsáveis legais por alunos matriculados na instituição 
educacional. 
§ 1º Servidores que atuam em mais de uma instituição educacional 
poderão exercer o direito de voto em todas elas. 
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§ 2º Os pais ou responsáveis que reúnam condições para participar 
do processo em mais de uma instituição educacional poderão exercer 
o direito de voto em todas elas. 
§ 3º O direito de voto poderá ser exercido somente uma vez em cada 
instituição educacional, independentemente de se pertencer a mais de 
uma categoria ou segmento. 
Art. 16 – A equipe que obtiver o maior número de votos apurados em 
cada instituição educacional será a escolhida pela comunidade. 
§1º Na instituição educacional em que houver apenas uma equipe 
inscrita, ela será submetida à apreciação do Conselho Escolar e 
indicada caso obtenha metade mais um dos votos dos membros do 
Conselho. 
§ 2º Em caso de empate, o Secretário de Estado de Educação do 
Distrito Federal submeterá à consideração do Governador do Distrito 
Federal a equipe que comprovar, pela ordem: 
I – maior pontuação na avaliação do conhecimento de gestão escolar; 
II – maior tempo de efetivo exercício na escola; 
III – maior tempo de serviço no Magistério Público do Distrito 
Federal. 
Art. 17 – Se não houver candidatos inscritos nem aprovados no 
processo seletivo, na forma estabelecida, o Secretário de Estado 
de Educação do Distrito Federal indicará servidores da Carreira 
Magistério Público do Distrito Federal que reúnam em seu perfil as 
características estabelecidas no art. 5º desta Lei. 
§ 1º Após a indicação, o Secretário de Estado de Educação submeterá 
os nomes ao Governador do Distrito Federal para nomeação aos 
cargos de diretor e de vice-diretor. 
§ 2º Caso seja criada instituição educacional na rede pública de ensino 
no Distrito Federal, a indicação do diretor e do vice-diretor será nos 
termos do caput, até a realização de novo processo seletivo, nos termos 
desta Lei. 
§ 3º Após nomeada, a equipe gestora terá o prazo de 60 (sessenta) dias 
para construir coletivamente a proposta pedagógica para a instituição 
educacional, para o ano de 2008, que deverá ser revista/atualizada a 
cada início de um novo ano letivo. 
Art. 18 – No ato da posse, os servidores nomeados para os cargos 
de diretor e de vice-diretor assinarão Termo de Compromisso com a 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, assumindo a 
gestão compartilhada da instituição educacional. 
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§ 1º O Termo de Compromisso visa cumprir os objetivos constantes 
no art. 2º desta Lei e conterá as competências da gestão compartilhada, 
administrativa, pedagógica e financeira, além daquelas decorrentes do 
cargo, bem como as atribuições a serem definidas pela Secretaria de 
Estado de Educação do Distrito Federal. 
§ 2º A comissão citada no art. 11 desta Lei divulgará, no ato de abertura 
da inscrição para o processo de escolha, o Termo de Compromisso, 
que conterá as cláusulas preestabelecidas a serem assumidas pela 
Secretaria de Estado de Educação e pela equipe nomeada.
§ 3º A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal realizará, 
a cada 24 (vinte e quatro) meses, avaliação da gestão compartilhada da 
instituição educacional, respeitada a sua especificidade. 
§ 4º Caso a avaliação da gestão compartilhada da instituição 
educacional atinja no mínimo 70% (setenta por cento) dos objetivos 
estabelecido no Termo de Compromisso, poderá a Secretaria de 
Estado de Educação do Distrito Federal reconduzir os servidores aos 
cargos de diretor e vice-diretor. 
Art. 19 – O processo seletivo para indicação de candidatos aos cargos 
de diretor e de vice-diretor terá validade de 4 (quatro) anos, podendo 
a Secretaria de Estado de Educação prorrogar por igual período, caso 
haja interesse, observado o disposto no artigo 18, § 3º. 
Parágrafo único. A equipe classificada e não escolhida, nos termos da 
etapa III, ficará à disposição da Secretaria de Estado de Educação do 
Distrito Federal, constituindo banco de reserva. 
Art. 20 – A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal criará 
mecanismos próprios para acompanhamento anual do desempenho 
de cada instituição educacional, tendo como referência principal o 
Índice de Desempenho da Educação Básica – IDEB, divulgado pelo 
Ministério da Educação. 
Parágrafo único. O acompanhamento anual de desempenho escolar de 
que trata o caput considerará o desempenho da instituição educacional 
em relação ao seu próprio desempenho no ano anterior. 
Art. 21 – Caso haja exoneração de servidores nomeados para os cargos 
de diretor e de vice-diretor, a Secretaria de Estado de Educação do 
Distrito Federal poderá convocar, se houver, a equipe imediatamente 
mais bem classificada na instituição educacional, na etapa III. 
Parágrafo único. Caso não haja outra equipe na instituição educacional 
para ser convocada, os cargos serão supridos na forma do artigo 17.
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Art. 22 – O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal 
proporá ao Governador a exoneração dos servidores nomeados para 
os cargos de diretor e de vice-diretor nos casos em que se comprove: 
I – descumprimento do Termo de Compromisso; 
II – pontuação inferior a 70 (setenta) pontos na avaliação da gestão 
compartilhada prevista no artigo 18, § 3º, desta Lei; 
III – ato de irregularidade administrativa apurado em processo 
administrativo disciplinar, relacionado ao cargo que ocupa. 
Art. 23 – Caso haja vacância do cargo de diretor por interesse 
particular ou por razões não previstas no artigo 22 desta Lei, assumirá 
o vice-diretor. 
Parágrafo único. No caso de inexistência ou impedimento do vice-
diretor, assumirá a direção da instituição educacional servidor indicado 
na forma do artigo 17 desta Lei. 
Art. 24 – Ficam criadas as Funções Gratificadas das instituições 
educacionais, FGIE-01 e FGIE-02, na forma do Anexo IV desta Lei. 
§ 1º Caberá ao diretor a designação dos servidores, do Quadro  
de Pessoal do Governo do Distrito Federal, lotados na Secretaria 
de Estado de Educação do Distrito Federal, ocupantes do cargo da  
Carreira Magistério Público, para exercer a Função Gratificada  
de Supervisor Pedagógico, que perceberão as Funções Gratificadas de 
que trata o caput. 
§ 2º Caberá ao diretor a designação dos servidores, do Quadro 
de Pessoal do Governo do Distrito Federal, lotados na Secretaria 
de Estado de Educação do Distrito Federal, ocupantes dos cargos 
da Carreira de Assistência à Educação, para exercer as Funções 
Gratificadas de Supervisor Administrativo e de Chefe de Secretaria 
da instituição educacional, que perceberão as Funções Gratificadas de 
que trata o caput.
§ 3º Poderá o diretor, excepcionalmente, designar servidores do 
Quadro de Pessoal do Governo do Distrito Federal, lotados na 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, ocupantes 
do cargo da Carreira Magistério Público, para exercer a Função 
Gratificada de Supervisor Administrativo da instituição educacional. 
Art. 25 – Os cargos comissionados de diretor e vice-diretor das 
instituições educacionais ficam alterados conforme os níveis constantes 
no Anexo IV desta Lei. 
Art. 26 – Aos servidores ocupantes dos cargos de diretor, de vice-
diretor e de supervisor pedagógico nas instituições educacionais, com 
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exceção de servidor do Quadro de Pessoal Inativo do Distrito Federal, 
estende-se o benefício da Gratificação de Regência de Classe, criado 
pela Lei nº 202, de 9 de fevereiro de 1992. 
Art. 27 – Para garantir a implementação da gestão compartilhada,  
a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal regulamentará, 
em normas específicas, o processo de contratação temporária de 
professores para a rede pública de ensino do Distrito Federal  
e a descentralização de recursos necessários à administração das 
instituições educacionais. 
§ 1º As contratações temporárias de que trata o caput serão efetuadas 
em valores de hora-aula, tendo como referência os padrões iniciais 
da remuneração da Carreira Magistério Público do Distrito Federal. 
§ 2º Não se aplica, nas contratações de que trata o caput, o disposto 
nos artigos 5º e 9º da Lei nº 1.169, de 24 de julho de 1996. 
§ 3º As transferências automáticas de dotação orçamentária às 
instituições educacionais terão seus critérios publicados no Diário 
Oficial do Distrito Federal, no início do exercício financeiro, e as 
descentralizações financeiras serão divulgadas no sítio da Secretaria de 
Estado de Educação e em jornal de circulação local. 
Art. 28 – Aplicam-se as disposições desta Lei a todas as instituições 
educacionais de ensino técnico-profissionalizante, escolas parques, 
escola da natureza e às demais instituições educacionais da rede 
pública de ensino do Distrito Federal. 
Art. 29 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 30 – Revogam-se a Lei n° 3.086, de 05 de dezembro de 2002, 
a Lei nº 3.454, de 04 de outubro de 2004, a Lei nº 3.355, de 09 de 
junho de 2004 e as demais disposições em contrário.

Brasília, 25 de outubro de 2007.
119° da República e 48° de Brasília

JOSÉ ROBERTO ARRUDA

Para dizer da efetividade desse texto exposto como força de lei, houve 
um intenso processo de escuta dos interlocutores, a princípio, desenvolvido 
pela fase denominada de ‘namoro’, quando o pesquisador aproxima-se do 
espaço de interlocução e começa a estabelecer uma relação amistosa de 
aproximação. O segundo passo, o qual já começa a apontar para as escolhas, 
se dá no momento em que um olhar cuidadoso começa a selecionar os atores 



Contribuições da pesquisa acadêmica  |  43

que serão alvos dessa proximidade de forma mais pontual. Cada passo, cada 
cumprimento, cada olhar, cada gesto de afeto e compreensão em meio a uma 
rotina, por vezes, alucinante, se traduziu, mais tarde, em resultados profícuos 
para a educação. Talvez, um tijolo a mais nessa construção conjunta de 
alternativas de solução para angústias que se perpetuam historicamente na 
área em questão. 

Menos do que a tentativa de se mudar paradigmas, a contribuição que 
se pretendeu preferiu situar-se como tendência. Aqui, se almejou despertar 
para um olhar diferenciado, mais acurado, na medida em que se trouxe ao 
cenário maior visibilidade sobre um referencial bem sucedido. Como foi 
alcançado? Quais ações foram empreendidas na direção em que a escola 
caminhou e encontrou um ponto de harmonia nessa relação conturbada 
entre ensino e aprendizagem? Conturbada, porque parecem se estranhar 
cotidianamente em seus encontros e desencontros. Os resultados não 
refletem o esforço das equipes escolares nessa busca incessante do sorriso 
vitorioso de tantos estudantes ao deparar-se com um desempenho favorável 
às expectativas lançadas sobre esse espaço chamado escola. Em que medida 
a legislação, com a força-poder que pretende refletir, contribui para que esse 
trajeto seja encurtado?

Nem a lei nem a pesquisa pretendem esgotar sentidos, mas pontuar 
conflitos e embates. Ao se buscar visualizar o impacto entre o estilo de gestão 
escolar e sua eficácia no trato com a comunidade, a finalidade que emerge está 
sempre voltada para estabelecer parâmetros de comparação entre o feito e o 
alcançado. É esse o ponto de melhor contribuição da pesquisa acadêmica, na 
medida em que seus instrumentos são direcionados e estruturados para tal fim.

A investigação de que trata essa publicação, tendo uma escola bem 
sucedida como objeto de estudo, desenvolveu-se em etapas gradativas, na 
perspectiva de verificar o que pode ter ocorrido no cotidiano da referida 
escola na intenção de implantar e consolidar o seu bem sucedido modelo 
de gestão compartilhada. Tal constatação foi efetivada e indicou que a 
escola migrou de um estilo de administração clássica para um modelo de 
gestão escolar pautado em inovação constante. Isso de deu exatamente 
como resultado da participação da comunidade escolar em seus processos 
pedagógico-administrativos.
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Dada a sua relevância, partiu-se da premissa de que essa contribuição 
poderia estender-se à área educacional como um todo, na medida em 
que foi discutido acerca das boas práticas em escolas que se destacam por 
experiências bem sucedidas. A contribuição se intensifica pela inserção na 
área da gestão escolar por ser esta área uma das que mais se destaca em 
relação aos problemas no ensino e, paradoxalmente, a que mais poderia 
contribuir com soluções efetivas.

Além disso, sabe-se que, embora o tema gestão escolar venha se 
destacando como foco das discussões no locus educacional e governamental, 
de forma recorrente, ainda se constitui um dos maiores problemas de 
efetividade do sistema de ensino brasileiro. É de consenso, ainda, a 
constatação de que a participação da comunidade escolar nos processos 
administrativos e pedagógicos das escolas bem sucedidas, também tem se 
destacado como uma ferramenta importante que vem influenciando cada 
vez com maior intensidade, os seus resultados. Analisar e compreender os 
fatores que levaram ao êxito o projeto Gestão Compartilhada, tendo como 
principal eixo, a participação da comunidade escolar, se constituiu mais uma 
vertente de contribuição da pesquisa acadêmica para a área educacional. 

A relevância da pesquisa justificou-se também por ser a gestão escolar 
uma das alternativas de solução que está presente, hoje, em praticamente todos 
os discursos que dizem respeito à reforma educacional e à democratização 
dos seus processos. Entende-se que, quando se refere à democracia, esse tema 
ocupa a centralidade dos debates na esfera educacional por estar associado, 
principalmente, à suposta capacidade mobilizadora dos educadores em 
relação ao grande número de estudantes, das mais diversas idades e culturas, 
que estão vulneráveis às influências da escola, sejam positivas, sejam 
negativas.

Reconhecer, escutar e compreender a voz das famílias, tanto de pais, 
mães, avós, quanto dos próprios filhos que estão nas escolas, pode ser o 
passo inicial mais produtivo no sentido de fazer ecoar o chamado para que 
se dirijam ao interior das escolas, ampliando as possibilidades de transformar 
em realidade, o grande anseio da participação popular na escola pública, de 
forma mais ampla. Os primeiros sinais podem ser identificados, na postura 
proativa de alguns pais que procuram a escola, não somente para discutir 
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problemas específicos de seus filhos, mas, para discutir e buscar soluções 
para problemas do cotidiano escolar, os quais, de forma direta ou indireta, 
influenciam o desempenho do seu filho, em particular, mas também dos 
demais alunos que ali estão. Quando isso ocorre, caberá ao gestor, o encargo 
de catalisar, disseminar e estimular novas iniciativas nessa direção, sobretudo, 
por se traduzir também em um indicador de que as coisas não andam bem 
naquele espaço, o que pode se manifestar por meio da discordância, por 
parte dos seus usuários. Sabe-se, no entanto, que a realidade que se constata, 
tem se distanciado dessa perspectiva e, os gestores escolares, na maioria das 
vezes, não conseguem vislumbrar, no contraditório, uma rica oportunidade 
de melhorar sua ação, de forma participativa.

É comum observar que expectativas de toda ordem são depositadas 
nos gestores, no sentido da exigência de que sejam o mais forte agente 
mobilizador, tanto da classe docente e discente, enquanto comunidade escolar 
interna, quanto das famílias, como comunidade escolar externa. Conforme 
o perfil de cada gestor, se espera que a implantação dos mecanismos legais 
e institucionais advindos dos governos e a criação de estratégias de ação, 
capazes de desencadear essa adesão da comunidade escolar em torno de um 
objetivo comum ocorram de forma mais ágil e eficaz. Tudo isso decorre da 
crença de que, a participação, de modo geral, na elaboração das políticas 
educacionais, no planejamento dos projetos institucionais, na tomada de 
decisões pelos respectivos gestores, na distribuição dos recursos, nos espaços 
abertos à avaliação, se constitui uma das medidas mais estratégicas para que 
os governos alcancem aceitação mais ampla. 

Alcançar um processo de gestão democrática da escola significa, 
portanto, a conjugação de distintas ferramentas, estratégias, instrumentos 
formais, como a eleição de diretores, a constituição do conselho escolar, 
a descentralização financeira, dentre outros. No entanto, não há como 
desconsiderar que as práticas efetivas de participação, se destaquem de forma 
singular entre as ações que mais atribuem a cada escola, em particular, a 
possibilidade de constituir sua própria identidade. Tal afirmação parte da 
premissa de que cada comunidade, em seu habitat seria a voz mais indicada 
para dizer de suas necessidades e das melhores formas de atendê-las. Isso 
implica articulação também com o sistema de ensino, o qual, do lugar onde 
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se encontra, possui as ferramentas de promoção da participação no âmbito 
das políticas educacionais.

Diante do exposto, acredita-se que os resultados encontrados 
contribuem para ampliar ou potencializar as possibilidades de aquelas 
escolas que ainda não encontraram o seu caminho, pelo menos, serem 
inspiradas a buscar estratégias mais direcionadas ao sucesso escolar de seus 
alunos, com a participação e envolvimento das famílias desses alunos. Esta 
possibilidade poderá se concretizar a partir do conhecimento de experiências 
bem sucedidas desenvolvidas por escolas que encontraram o seu próprio 
caminho. Decerto que toda realidade é uma realidade em particular, mas 
a inspiração que possa advir de processos consistentes poderá desencadear 
processos distintos de solução de problemas em sistemas similares.

Importante se faz esclarecer que, embora a gestão compartilhada tenha 
contribuído efetivamente para o sucesso escolar dos alunos matriculados na 
escola pesquisada, tratar dos aspectos relativos à aprendizagem propriamente 
dita, não se constitui no foco do estudo realizado, de forma mais específica. 
Apesar disso, é preciso concordar que esse foco exista, de forma implícita, 
na medida em que trata de um trabalho de gestão escolar que se destacou 
exatamente pelo desempenho satisfatório dos estudantes e em aprendizagem. 
Essa é a missão da escola, esse é o sonho mais legítimo da comunidade 
envolvida nesse resultado, essa é a expectativa das mais eficientes na 
motivação dos estudantes para que invistam esforço em seu desempenho. 

Por esta razão, toda a discussão esteve direcionada às questões relativas 
à ação da equipe gestora e sua relação com a comunidade escolar como um 
todo. Por esta razão também se investiu no esforço de desvelar elementos 
que justificassem porque a participação da comunidade escolar no modelo 
de gestão compartilhada numa determinada escola da rede pública do 
Distrito Federal deu certo. Além disso, julgou-se importante, ainda, mapear 
as características da participação da comunidade escolar, já que nessa escola 
foi adotado, na íntegra, o modelo de gestão compartilhada, conforme a 
legislação determinou; identificar as ações que favoreceram a participação 
efetiva da comunidade e oferecer subsídios para compreender a relação que 
a escola manteve com essa comunidade no modelo de gestão compartilhada.
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CAPÍTULO IV

INCURSÕES PONTUAIS NA TRAJETÓRIA  
DA GESTÃO ESCOLAR

A democracia e a cidadania são parte integrante hoje da reconstrução 
ético-política da educação. Por isso a cidadania acabou tornando-se o 
eixo central da educação (escola cidadã) (GADOTTI, 1999).
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Atualizando contextos

Este capítulo resgata parte do arcabouço teórico sobre o qual a temática 
foi analisada. Aborda um conjunto de conceitos e discussões acadêmicas, 
coletadas na literatura especializada acerca da gestão escolar, da gestão 
compartilhada na escola, além da relação entre gestão compartilhada, 
participação da comunidade na escola e o modelo de gestão compartilhada 
no Distrito Federal, mais especificamente. 

O arcabouço teórico construído neste capítulo pode servir como 
ponto de partida e embasamento de futuras incursões na temática, embora 
o contexto em que se deu o estudo tenha sofrido atualização, processo 
necessário e comum à evolução. Isso quer dizer que no local do qual se 
tomou como referência já houve mudanças em seu sistema de gestão, menos 
por outras razões e mais pelo hábito de governantes em não dar continuidade 
ao que não possa imprimir a sua marca. Assim, em 2012, foi publicada a  
Lei Nº 4.751, de 7 de fevereiro de 2012, cujo texto dispõe sobre o Sistema 
de Ensino e a Gestão Democrática do Sistema de Ensino Público do Distrito 
Federal.

Embora tenha sido adotada a expressão ‘gestão democrática’, o eixo da 
ação não se transforma de forma substancial. As palavras de Ferreira (2007), 
de certo modo, explicam essa necessidade de mudança, mesmo que seja de 
denominação, como um recurso de manutenção desse caráter permanente de 
transformação que é exigido, como herança cultural, do contexto da escola.

A escola é uma instituição que está inserida na sociedade global e na 
chamada sociedade do conhecimento, em que as brutais e profundas 
transformações no mundo do trabalho e nas relações sociais exigem 
novos conteúdos de formação, novas formas de organização e de 
gestão da educação, ressignificando o valor da teoria e da prática da 
administração da educação (FERREIRA, 2000, p. 2-3).

Gestão democrática pressupõe uma ação compartilhada entre escola 
e comunidade, define um status que se fundamenta nos princípios da 
democracia e da autonomia, em que o esforço pelo diálogo se mantém como 
ação estratégica constante. O importante é que a escola não se distancie 
de pensamentos e ações que, segundo Paulo Freire, propiciam um espaço 
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favorável, fértil à democracia. Para Freire, é essencial guardar a coerência 
entre fala e discurso e garantir que tudo que se expresse por meio da fala 
também seja corporificado pelo exemplo. Assim, a prática jamais será 
negadora do que, de fato, se está defendendo. Salvo as idiossincrasias políticas 
e sindicais, conceitualmente não há como negar a similaridade desses termos, 
muitas vezes aplicados e reaplicados em diferentes contextos na tentativa de 
manifestar mudança, transformação evolutiva da realidade vigente.

Cabe, aqui, registrar a lei que, atualmente, substitui a anterior e define 
sobre os parâmetros da gestão escolar no Distrito Federal. Entende-se, dessa 
forma, estar contribuindo para futuras pesquisas, com o registro histórico 
de um fato político que se mantém em constante mudança.

LEI Nº 4.751, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2012.
Dispõe sobre o Sistema de Ensino e a Gestão Democrática  
do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, Faço saber que 
a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: Art. 1º Esta Lei trata do Sistema de Ensino e da gestão 
democrática da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, conforme 
disposto no art. 206, VI, da Constituição Federal, no art. 222 da Lei 
Orgânica do Distrito Federal e nos arts. 3º e 14 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996.

CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES E DOS PRINCÍPIOS DA GESTÃO 
DEMOCRÁTICA

Art. 2º A gestão democrática da Rede Pública de Ensino do Distrito 
Federal, cuja finalidade é garantir a centralidade da escola no sistema 
e seu caráter público quanto ao financiamento, à gestão e à destinação, 
observará os seguintes princípios: 
I – participação da comunidade escolar na definição e na implementação 
de decisões pedagógicas, administrativas e financeiras, por meio de órgãos 
colegiados, e na eleição de diretor e vice-diretor da unidade escolar; 
II – respeito à pluralidade, à diversidade, ao caráter laico da escola 
pública e aos direitos humanos em todas as instâncias da Rede Pública 
de Ensino do Distrito Federal; 
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III – autonomia das unidades escolares, nos termos da legislação, nos 
aspectos pedagógicos, administrativos e de gestão financeira;
IV – transparência da gestão da Rede Pública de Ensino, em todos os 
seus níveis, nos aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros; 
V – garantia de qualidade social, traduzida pela busca constante do 
pleno desenvolvimento da pessoa, do preparo para o exercício da 
cidadania e da qualificação para o trabalho;
VI – democratização das relações pedagógicas e de trabalho e criação 
de ambiente seguro e propício ao aprendizado e à construção do 
conhecimento; 
VII – valorização do profissional da educação.

CAPÍTULO II
DA COMUNIDADE ESCOLAR

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, especialmente no que tange à 
habilitação como eleitores, entendem-se por comunidade escolar das 
escolas públicas, conforme sua tipologia:
I – estudantes matriculados em instituição educacional da rede 
pública, com idade mínima de treze anos e frequência superior a 
cinquenta por cento das aulas no bimestre anterior; 
II – estudantes matriculados em escolas técnicas e profissionais em 
cursos de duração não inferior a seis meses e com carga horária mínima 
de 180 horas, com frequência superior a cinquenta por cento das aulas 
no bimestre anterior; 
III – estudantes matriculados na educação de jovens e adultos com 
frequência superior a cinquenta por cento das aulas no bimestre 
anterior; 
IV – estudantes matriculados em cursos semestrais, com idade mínima 
de treze anos e frequência superior a cinquenta por cento das aulas no 
semestre em curso; 
V – mães, pais ou responsáveis por estudantes da Rede Pública de 
Ensino, 
os quais terão direito a um voto por escola em que estejam habilitados 
para votar; 
VI – integrantes efetivos da carreira Magistério Público do Distrito 
Federal em exercício na unidade escolar ou nela concorrendo a  
um cargo; 
VII – integrantes efetivos da carreira Assistência à Educação, em 
exercício na unidade escolar ou nela concorrendo a um cargo; 
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VIII – professores contratados temporariamente pela Secretaria de 
Estado de Educação do Distrito Federal – SEDF em exercício na 
unidade escolar por período não inferior a dois bimestres; 
Parágrafo único. Os grupos integrantes da comunidade escolar 
discriminados neste artigo organizam-se em dois conjuntos compostos, 
respectivamente, por aqueles descritos nos incisos de I a V e aqueles 
constantes nos incisos de VI a VIII.

CAPÍTULO III
DA AUTONOMIA DA ESCOLA PÚBLICA

Seção I – Da Autonomia Pedagógica

Art. 4º Cada unidade escolar formulará e implementará seu projeto 
político pedagógico, em consonância com as políticas educacionais 
vigentes e as normas e diretrizes da Rede Pública de Ensino do Distrito 
Federal. 
Parágrafo único. Cabe à unidade escolar, considerada a sua identidade 
e de sua comunidade escolar, articular o projeto político-pedagógico 
com os planos nacional e distrital de educação.

Seção II – Da Autonomia Administrativa

Art. 5º A autonomia administrativa das instituições educacionais, 
observada a legislação vigente, será garantida por: 
I – formulação, aprovação e implementação do plano de gestão da 
unidade escolar;
II – gerenciamento dos recursos oriundos da descentralização financeira; 
III – reorganização do seu calendário escolar nos casos de reposição 
de aulas. 

Seção III – Da Autonomia Financeira

Art. 6º A autonomia da gestão financeira das unidades escolares de 
ensino público do Distrito Federal será assegurada pela administração 
dos recursos pela respectiva unidade executora, nos termos de seu 
projeto político-pedagógico, do plano de gestão e da disponibilidade 
financeira nela alocada, conforme legislação vigente. 
§ 1º Entende-se por unidade executora a pessoa jurídica de direito 
privado, de fins não econômicos, que tenha por finalidade apoiar as 
unidades escolares ou diretorias regionais de ensino no cumprimento 
de suas respectivas competências e atribuições;
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§ 2º Para recebimento dos recursos de que tratam o caput e o art. 7º, 
a presidência ou função equivalente da unidade executora deverá ser 
exercida pelo diretor da unidade escolar ou da diretoria regional de 
ensino apoiada.
Art. 7º Constituem recursos das unidades executoras das unidades 
escolares os repasses e descentralizações de recursos financeiros, as 
doações e subvenções que lhes forem concedidas pela União, pelo 
Distrito Federal, por pessoas físicas e jurídicas, entidades públicas, 
associações de classe e entes comunitários. 
Parágrafo único. Serão garantidos e criados, no prazo máximo de 
noventa dias, mecanismos de fortalecimento de controle social sobre a 
destinação e a aplicação de recursos públicos e sobre ações do governo 
na educação.
Art. 8º Para garantir a implementação da gestão democrática, a SEDF 
regulamentará, em normas específicas, a descentralização de recursos 
necessários à administração das unidades escolares.
Parágrafo único. As transferências de recursos financeiros às unidades 
escolares e diretorias regionais de ensino, por meio de suas respectivas 
unidades executoras, terão seus critérios e valores publicados por meio 
do sítio da SEDF na internet, pelo Diário Oficial do Distrito Federal 
e por jornal de circulação local. 

CAPÍTULO IV – DA GESTÃO DEMOCRÁTICA

Seção I – Das Disposições Iniciais

Art. 9º A Gestão Democrática será efetivada por intermédio dos 
seguintes mecanismos de participação, a ser regulamentados pelo 
Poder Executivo:
I – órgãos colegiados:
a) Conferência Distrital de Educação
b) Fórum Distrital de Educação;
c) Conselho de Educação do Distrito Federal;
d) Assembleia Geral Escolar;
e) Conselho Escolar;
f ) Conselho de Classe;
g) grêmio estudantil;
II – direção da unidade escolar.
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Seção II – Dos Órgãos Colegiados – Subseção I
Da Conferência Distrital de Educação

Art. 10. A Conferência Distrital de Educação constitui-se em espaço 
de debate, mobilização, pactuação e formulação das políticas de 
educação, com vistas aos seguintes objetivos: 
I – propor políticas educacionais de forma articulada; 
II – institucionalizar política de gestão participativa, democrática e 
descentralizada; 
III – propor políticas educacionais que garantam a qualidade social 
da educação, o acesso e a permanência na escola, a progressão e a 
conclusão dos estudos com sucesso; 
IV – estruturar políticas educacionais que fomentem o desenvolvimento 
social sustentável, a diversidade cultural e a inclusão social; 
V – implementar política de valorização dos profissionais da educação. 
Parágrafo único. Da Conferência Distrital de Educação participarão 
estudantes, pais de alunos, agentes públicos e representantes de 
entidades da sociedade civil.
Art. 11. A Conferência Distrital de Educação debaterá o projeto do 
Plano Decenal de Educação do Distrito Federal, a ser encaminhado 
para apreciação pelo Poder Legislativo, nos termos do Plano Nacional 
de Educação, com a finalidade de definir objetivos, diretrizes e metas 
para a educação no Distrito Federal. 
Parágrafo único. A Conferência Distrital de Educação, que precederá 
a Conferência Nacional de Educação, será organizada por comissão 
instituída especificamente para este fim, pela SEDF, a qual contará 
com a participação de agentes públicos e entidades da sociedade civil e 
terá sua programação, temário e metodologia definidos em regimento 
interno.

Subseção II – Do Fórum Distrital de Educação

Art. 12. O Fórum Distrital de Educação, de caráter permanente, 
nos moldes do Fórum Nacional de Educação, tem a finalidade de 
acompanhar e avaliar a implementação das políticas públicas de 
educação no âmbito do Distrito Federal.
Art. 13. A SEDF coordenará as atividades do Fórum Distrital de 
Educação e garantirá os recursos necessários para realização de seus 
trabalhos. 
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Subseção III – Do Conselho de Educação do Distrito Federal

Art. 14. O Conselho de Educação do Distrito Federal é órgão 
consultivo normativo de deliberação coletiva e de assessoramento 
superior à SEDF, com a atribuição de definir normas e diretrizes 
para o Sistema de Ensino do Distrito Federal, bem como de orientar, 
fiscalizar e acompanhar o ensino das redes pública e privada do 
Sistema de Ensino do Distrito Federal. 
Art. 15. O Conselho de Educação do Distrito Federal disporá 
sobre sua organização e funcionamento em regimento interno a ser 
aprovado pelo Poder Executivo. 
Art. 16. O Conselho de Educação do Distrito Federal, composto 
por pessoas de notório saber e probidade, com ampla experiência 
em matéria de educação, será constituído por dezesseis conselheiros 
designados pelo Governador do Distrito Federal, observada a necessária 
representação dos níveis de ensino e a participação de representantes 
dos sistemas de ensino público e privado, sendo: 
I – oito representantes da SEDF, dos quais quatro serão indicados 
pelo Secretário de Estado de Educação e quatro serão natos, conforme 
disposto a seguir:
a) titular da subsecretaria ou unidade equivalente responsável pela 

formulação das diretrizes pedagógicas para a implementação de 
políticas públicas da educação básica; 

b) titular da subsecretaria ou unidade equivalente responsável pela 
formulação das diretrizes para o planejamento do Sistema de 
Ensino do Distrito Federal e a implementação da avaliação 
educacional desse Sistema; 

c) titular da subsecretaria ou unidade equivalente responsável pela 
formação continuada dos profissionais de educação; 

d) titular da unidade responsável pela inspeção, pelo acompanhamento 
e pelo controle da aplicação da legislação educacional específica do 
Sistema de Ensino do Distrito Federal; 

II – oito representantes da comunidade acadêmica e escolar e de 
entidades representativas dos profissionais da educação, indicados 
pelas respectivas instituições, observado o disposto a seguir: 
a) um representante de instituição pública federal de ensino superior;
b) um representante de instituição pública federal de educação 

tecnológica;
c) um representante de entidade sindical representativa dos servidores 

da carreira Magistério Público do Distrito Federal;
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d) um representante de entidade sindical representativa dos servidores 
da carreira Assistência à Educação Pública do Distrito Federal;

e) um representante de entidade sindical representativa dos professores 
em estabelecimentos particulares de ensino do Distrito Federal;

f ) um representante de entidade sindical representativa das escolas 
particulares do Distrito Federal;

g) um representante de entidade representativa dos estudantes 
secundaristas do Distrito Federal;

h) um representante de entidade sindical representativa das institui-
ções privadas de educação superior.

Art. 17. Os conselheiros terão mandato de quatro anos, permitida 
uma única recondução consecutiva, por igual período, excetuando-se 
os membros natos, cujo mandato terá duração igual ao período de 
investidura no cargo executivo.
§ 1º Haverá renovação de metade do Conselho a cada dois anos.
§ 2º Em caso de vacância, será nomeado novo conselheiro para 
completar o período restante do mandato.
§ 3º O mandato do conselheiro escolar será considerado extinto em 
caso de renúncia expressa ou tácita, configurada esta última pelo não 
comparecimento a seis reuniões no período de doze meses. 
Art. 18. O Conselho de Educação do Distrito Federal será presidido 
por um de seus membros, eleito por seus pares para mandato de dois 
anos, sem possibilidade de reeleição para o período subsequente. 
Art. 19. As deliberações do Conselho serão tomadas pela maioria 
simples dos votos, presente a maioria dos conselheiros empossados e 
em exercício, salvo nos casos em que o regimento interno do Conselho 
de Educação do Distrito Federal exija quórum superior.
Art. 20. O Conselho de Educação se reunirá, ordinariamente, uma 
vez por semana e, extraordinariamente, quando necessário, por 
convocação: 
I – de seu presidente;
II – do Secretário de Educação;
III – da maioria absoluta de seus membros.

Subseção IV – Da Assembleia Geral Escolar

Art. 21. A Assembleia Geral Escolar, instância máxima de participação 
direta da comunidade escolar, abrange todos os segmentos escolares e 
é responsável por acompanhar o desenvolvimento das ações da escola. 
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Art. 22. A Assembleia Geral Escolar se reunirá ordinariamente a 
cada seis meses, ou extraordinariamente, sempre que a comunidade 
escolar indicar a necessidade de ampla consulta sobre temas relevantes, 
mediante convocação:
I – de integrantes da comunidade escolar, na proporção de dez por 
cento da composição de cada segmento; 
II – do Conselho Escolar;
III – do diretor da unidade escolar.
§ 1º O edital de convocação da Assembleia Geral Escolar será elaborado 
e divulgado amplamente pelo Conselho Escolar, com antecedência 
mínima de três dias úteis no caso das reuniões extraordinárias e de 
quinze dias no caso das ordinárias. 
§ 2º As normas gerais de funcionamento da Assembleia Geral Escolar, 
inclusive o quórum de abertura dos trabalhos e o de deliberação, serão 
estabelecidas pela SEDF. 
§ 3º Na ausência de Conselho Escolar constituído, as competências 
previstas no § 1º recairão sobre a direção da unidade escolar. 
Art. 23. Compete à Assembleia Geral Escolar: 
I – conhecer do balanço financeiro e do relatório findo e deliberar 
sobre eles;
II – avaliar semestralmente os resultados alcançados pela unidade 
escolar;
III – discutir e aprovar, motivadamente, a proposta de exoneração 
de diretor ou vice-diretor das unidades escolares, obedecidas as 
competências e a legislação vigente;
IV – apreciar o regimento interno da unidade escolar e deliberar sobre 
ele, em assembleia especificamente convocada para este fim, conforme 
legislação vigente;
V – aprovar ou reprovar a prestação de contas dos recursos repassados 
à unidade escolar, previamente ao encaminhamento devido aos órgãos 
de controle; 
VI – resolver, em grau de recurso, as decisões das demais instâncias 
deliberativas da unidade escolar; 
VII – convocar o presidente do Conselho Escolar e a equipe gestora, 
quando se fizer necessário; 
VIII – decidir sobre outras questões a ela remetidas.
Parágrafo único. As decisões e os resultados da Assembleia Geral 
Escolar serão registrados em ata e os encaminhamentos decorrentes 
serão efetivados pelo Conselho Escolar, salvo disposição em contrário. 
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Subseção V – Do Conselho Escolar

Art. 24. Em cada instituição pública de ensino do Distrito Federal, 
funcionará um Conselho Escolar, órgão de natureza consultiva, 
fiscalizadora, mobilizadora, deliberativa e representativa da comunidade 
escolar, regulamentado pela SEDF.
Parágrafo único. O Conselho Escolar será composto por, no mínimo, 
cinco e, no máximo, vinte e um conselheiros, conforme a quantidade 
de estudantes da unidade escolar, de acordo com o Anexo Único  
desta Lei. 
Art. 25. Compete ao Conselho Escolar, além de outras atribuições a 
serem definidas pelo Conselho de Educação do Distrito Federal: 
I – elaborar seu regimento interno; 
II – analisar, modificar e aprovar o plano administrativo anual 
elaborado pela direção da unidade escolar sobre a programação e a 
aplicação dos recursos necessários à manutenção e à conservação da 
escola; 
III – garantir mecanismos de participação efetiva e democrática da 
comunidade escolar na elaboração do projeto político-pedagógico da 
unidade escolar; 
IV – divulgar, periódica e sistematicamente, informações referentes 
ao uso dos recursos financeiros, à qualidade dos serviços prestados e 
aos resultados obtidos;
V – atuar como instância recursal das decisões do Conselho de 
Classe, nos recursos interpostos por estudantes, pais ou representantes 
legalmente constituídos e por profissionais da educação; 
VI – estabelecer normas de funcionamento da Assembleia Geral e 
convocá-la nos termos desta Lei; 
VII – estruturar o calendário escolar, no que competir à unidade 
escolar, observada a legislação vigente; 
VIII – fiscalizar a gestão da unidade escolar; 
IX – promover, anualmente, a avaliação da unidade escolar nos 
aspectos técnicos, administrativos e pedagógicos; 
X – analisar e avaliar projetos elaborados ou em execução por 
quaisquer dos segmentos que compõem a comunidade escolar;
XI – intermediar conflitos de natureza administrativa ou pedagógica, 
esgotadas as possibilidades de solução pela equipe escolar; 
XII – propor mecanismos para a efetiva inclusão, no ensino regular, 
de alunos com deficiência; 
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XIII – debater indicadores escolares de rendimento, evasão e repetência 
e propor estratégias que assegurem aprendizagem significativa para todos. 
§ 1º Em relação aos aspectos pedagógicos, serão observados os 
princípios e as disposições constitucionais, os pareceres e as resoluções 
dos órgãos normativos federal e distrital e a legislação do Sistema de 
Ensino do Distrito Federal. 
§ 2º Quando se tratar de deliberação que exija responsabilidade civil 
ou criminal, os estudantes no exercício da função de conselheiro 
escolar serão representados, no caso dos menores de dezesseis anos, 
ou assistidos, em se tratando de menores de dezoito anos e maiores de 
dezesseis anos, por seus pais ou responsáveis, devendo comparecer às 
reuniões tanto os representados ou assistidos como os representantes 
ou assistentes. 
Art. 26. Os membros do Conselho Escolar serão eleitos por todos 
os membros da comunidade escolar habilitados conforme o art. 3º, 
em voto direto, secreto e facultativo, uni nominalmente, observado o 
disposto nesta Lei.
§ 1º As eleições para representantes dos segmentos da comunidade 
escolar para integrar o Conselho Escolar se realizarão ao final do 
primeiro bimestre letivo, sendo organizadas e coordenadas pelas 
comissões central e local referidas no art. 48. 
§ 2º Poderão se candidatar à função de conselheiro escolar os membros 
da comunidade escolar relacionados no art. 3º, I a VII. 
Art. 27. O Diretor da unidade escolar integrará o Conselho Escolar 
como membro nato. 
Parágrafo único. Nas ausências e impedimentos no Conselho Escolar, 
o diretor será substituído pelo vice-diretor ou, não sendo isto possível, 
por outro membro da equipe gestora.
Art. 28. O mandato de conselheiro escolar será de três anos, permitida 
uma reeleição consecutiva. 
Art. 29. O exercício do mandato de conselheiro escolar será considerado 
serviço público relevante e não será remunerado. 
Art. 30. O Conselho Escolar elegerá, dentre seus membros, presidente, 
vice-presidente e secretário, os quais cumprirão tarefas específicas 
definidas no regimento interno do colegiado, não podendo a escolha 
para nenhuma dessas funções recair sobre membros da equipe gestora 
da unidade escolar. 



Incursões pontuais na trajetória da gestão escolar  |  59

Parágrafo único. Compete ao presidente do Conselho Escolar dirigir 
a Assembleia Geral Escolar. 
Art. 31. O Conselho Escolar se reunirá, ordinariamente, uma vez por 
mês e, extraordinariamente, a qualquer tempo, por convocação:
I – do presidente; 
II – do diretor da unidade escolar; 
III – da maioria de seus membros. 
§ 1º Para instalação das reuniões do Conselho Escolar, será exigida a 
presença da maioria de seus membros. 
§ 2º As reuniões do Conselho Escolar serão convocadas com 
antecedência mínima de quarenta e oito horas. 
§ 3º As reuniões do Conselho Escolar serão abertas, com direito 
a voz, mas não a voto, a todos os que trabalham, estudam ou têm 
filho matriculado na unidade escolar, a profissionais que prestam 
atendimento à escola, a membros da comunidade local, a movimentos 
populares organizados, a entidades sindicais e ao grêmio estudantil. 
Art. 32. A vacância da função de conselheiro se dará por renúncia, 
aposentadoria, falecimento, desligamento da unidade de ensino, 
alteração na composição da equipe gestora ou destituição, sendo a 
função vacante assumida pelo candidato com votação imediatamente 
inferior à daquele eleito com menor votação no respectivo segmento. 
§ 1º O não comparecimento injustificado de qualquer conselheiro a 
três reuniões ordinárias consecutivas ou a cinco alternadas implicará 
vacância da função. 
§ 2º Ocorrerá destituição de conselheiro por deliberação da Assembleia 
Geral Escolar, em decisão motivada, garantindo-se a ampla defesa e 
o contraditório. 
§ 3º As hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º não se aplicam aos 
conselheiros natos. 
Art. 33. Caso a instituição escolar não conte com estudantes que 
preencham a condição de elegibilidade, as respectivas vagas no 
Conselho serão destinadas ao segmento dos pais e mães de alunos. 
Parágrafo único. A comunidade escolar das unidades que atendem 
estudantes com deficiência envidará todos os esforços para assegurar-
lhes a participação, e de seus pais ou responsáveis, como candidatos 
ao Conselho Escolar.
Art. 34. Os profissionais de educação investidos em cargos de conse-
lheiros escolares, em conformidade com as normas de remanejamento 



60  |  Renato de Oliveira Brito  R

e distribuição de carga horária e ressalvados os casos de decisão judicial 
transitada em julgado ou após processo administrativo disciplinar na 
forma da legislação vigente, terão assegurada a sua permanência na 
unidade escolar pelo período correspondente ao exercício do mandato 
e um ano após seu término.

Subseção VI – Do Conselho de Classe

Art. 35. O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da 
gestão democrática e se destina a acompanhar e avaliar o processo de 
educação, de ensino e de aprendizagem, havendo tantos conselhos  
de classe quantas forem as turmas existentes na escola. 
§ 1º O Conselho de Classe será composto por: 
I – todos os docentes de cada turma e representante da equipe gestora, 
na condição de conselheiros natos; 
II – representante dos especialistas em educação; 
III – representante da carreira Assistência à Educação;
IV – representante dos pais ou responsáveis;
V – representante dos alunos a partir do 6º ano ou primeiro segmento 
da educação de jovens e adultos, escolhidos por seus pares, garantida 
a representatividade dos alunos de cada uma das turmas;
VI – representantes dos serviços de apoio especializado, em caso de 
turmas inclusivas. 
§ 2º O Conselho de Classe se reunirá, ordinariamente, uma vez a cada 
bimestre e, extraordinariamente, a qualquer tempo, por solicitação 
do diretor da unidade escolar ou de um terço dos membros desse 
colegiado. 
§ 3º Cada unidade escolar elaborará as normas de funcionamento 
do Conselho de Classe em conformidade com as diretrizes da SEDF

Subseção VII – Dos Grêmios Estudantis

Art. 36. As instituições educacionais devem estimular e favorecer a 
implementação e o fortalecimento de grêmios estudantis, como forma 
de desenvolvimento da cidadania e da autonomia dos estudantes e 
como espaço de participação estudantil na gestão escolar. 
Parágrafo único. A organização e o funcionamento do grêmio escolar 
serão estabelecidos em estatuto, a ser aprovado pelo segmento dos 
estudantes da respectiva unidade escolar.
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CAPÍTULO V
DA DIREÇÃO ELEITA PELA COMUNIDADE ESCOLAR

Art. 37. A direção das instituições educacionais será desempenhada 
pela equipe gestora composta por diretor e vice-diretor, supervisores 
e chefe de secretaria, conforme a modulação de cada escola, em 
consonância com as deliberações do Conselho Escolar, respeitadas as 
disposições legais. 
Art. 38. A escolha do diretor e do vice-diretor será feita mediante 
eleição, por voto direto e secreto, vedado o voto por representação, 
sendo vitoriosa a chapa que alcançar a maior votação, observado o 
disposto no art. 51. 
Parágrafo único. O processo eleitoral obedecerá às seguintes etapas: 
I – inscrição das chapas e divulgação dos respectivos Planos de 
Trabalho para Gestão da Escola junto à comunidade escolar; 
II – eleição, pela comunidade escolar; 
III – nomeação pelo Governador do Distrito Federal; 
IV – participação dos eleitos em curso de gestão escolar oferecido 
pela SEDF, visando à qualificação para o exercício da função, exigida 
frequência mínima de setenta e cinco por cento.
Art. 39. O plano de trabalho de que trata o art. 38, parágrafo único, 
I, é condição indispensável à habilitação dos candidatos às eleições 
de diretor e vice-diretor e será defendido pelas chapas, perante a 
comunidade escolar, em sessão pública convocada pela Comissão 
Eleitoral Local.
Parágrafo único. O Plano de Trabalho para a Gestão da Escola deve 
explicitar os aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros 
prioritários para a gestão dos candidatos e destacar os objetivos e as 
metas para melhoria da qualidade da educação, bem como as estratégias 
para preservação do patrimônio público e para a participação da 
comunidade no cotidiano escolar, na gestão dos recursos financeiros e 
no acompanhamento e na avaliação das ações pedagógicas. 
Art. 40. Poderá concorrer aos cargos de diretor ou de vice-diretor o 
servidor ativo da carreira Magistério Público do Distrito Federal ou 
da Carreira Assistência à Educação Pública do Distrito Federal que 
comprove: 
I – ter experiência no sistema de educação pública do Distrito Federal, 
como servidor efetivo, há, no mínimo, três anos e estar em exercício 
em unidade escolar vinculada à Diretoria Regional de Ensino na qual 
concorrerá; 



62  |  Renato de Oliveira Brito  R

II – no caso de professor, ter, no mínimo, três anos de exercício;
III – no caso de especialista em educação, ter, no mínimo, três anos de 
exercício em unidade escolar na condição de servidor efetivo; 
IV – no caso de profissional da carreira Assistência à Educação, ter, 
no mínimo, três anos de exercício em unidade escolar na condição de 
servidor efetivo; 
V – ter disponibilidade para o cumprimento do regime de quarenta 
horas semanais, com dedicação exclusiva para o exercício do cargo a 
que concorre; 
VI – ser portador de diploma de curso superior ou formação tecnológica 
em áreas afins às carreiras Assistência à Educação ou Magistério 
Público do Distrito Federal;
VII – ter assumido o compromisso de, após a investidura no cargo 
de diretor ou vice-diretor, frequentar o curso de gestão escolar de que 
trata o art. 60.
§ 1º A candidatura a cargo de diretor ou de vice-diretor fica restrita, em 
cada eleição, a uma única unidade escolar da Rede Pública de Ensino do 
Distrito Federal, na qual o servidor esteja atuando ou já tenha atuado. 
§ 2º Ao menos um dos candidatos da chapa deverá ser professor da 
carreira Magistério Público do Distrito Federal, com pelo menos três 
anos em regência de classe. 
§ 3º Não serão considerados habilitados os candidatos que se 
encontram na situação descrita no art. 1º, I, e, itens 1 a 10, f, g e h, 
da Lei Complementar federal nº 64, de 18 de maio de 1990. 
Art. 41. Os diretores e vice-diretores eleitos nos termos desta Lei terão 
mandato de três anos, o qual se iniciará no dia 2 de janeiro do ano 
seguinte ao da eleição, permitida reeleição para um único período 
subsequente. 
Art. 42. Em caso de vacância do cargo, substituirão o diretor, 
sucessivamente, o vice-diretor e o servidor que vier a ser indicado pelo 
Conselho Escolar para este fim.
Parágrafo único. Vagando os cargos de diretor e vice-diretor antes de 
completados dois terços do mandato, será convocada nova eleição 
pela SEDF, no prazo de vinte dias, na forma desta Lei, e os eleitos 
completarão o período dos antecessores. 
Art. 43. A exoneração do diretor ou do vice-diretor somente poderá 
ocorrer motivadamente após processo administrativo, nos termos 
da lei que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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§ 1º O diretor e o vice-diretor terão a exoneração recomendada ao 
Governador do Distrito Federal, após deliberação de Assembleia Geral 
Escolar convocada pelo Conselho Escolar para este fim específico a 
partir de requerimento encaminhado ao presidente do Conselho, com 
assinatura de, no mínimo, cinquenta por cento dos representantes de 
cada um dos segmentos da comunidade escolar no colegiado. 
§ 2º A Assembleia Geral Escolar de que trata o § 1º será realizada 
quinze dias após o recebimento do requerimento, sendo de maioria 
absoluta de cada um dos dois segmentos da comunidade escolar o 
quórum para a abertura dos trabalhos, e de maioria simples o quórum 
para deliberação. 
Art. 44. Na hipótese de inexistência de candidato devidamente 
habilitado para compor chapa a fim de concorrer à eleição, a direção 
da unidade escolar será indicada pela SEDF, devendo o processo 
eleitoral ser repetido em até cento e oitenta dias e a direção eleita nesta 
hipótese exercer o restante do mandato. 
Parágrafo único. Caso a unidade escolar não atinja o quórum mínimo 
na segunda tentativa de eleição, a equipe indicada pela SEDF deverá 
dirigir a unidade pelo restante do mandato.
Art. 45. Para cada unidade escolar recém-instalada, serão designados 
pela SEDF servidores para o exercício dos cargos de diretor e vice-
diretor, devendo o processo eleitoral ser realizado em até cento e 
oitenta dias e a direção eleita nesta hipótese exercer o restante do 
mandato até a posse dos candidatos eleitos na eleição geral seguinte. 
Parágrafo único. Na hipótese de criação de unidade escolar em ano de 
eleições gerais para diretor e vice-diretor, a equipe indicada na forma 
do caput permanecerá até a posse dos candidatos eleitos naquele 
processo eleitoral.

CAPÍTULO VI
DO PROCESSO ELEITORAL

Art. 46. As eleições para Conselho Escolar e para diretor e vice-diretor 
das instituições educacionais, que ocorrerão no mês de novembro, 
serão convocadas pela SEDF por meio de edital publicado na 
imprensa oficial e terão ampla divulgação. 
Art. 47. O processo eleitoral, que terá regulamentação única para toda 
a Rede Pública de Ensino, será coordenado por Comissão Eleitoral 
Central, designada pela SEDF e assim constituída:
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I – quatro representantes da SEDF;
II – um representante da entidade representativa dos servidores da 
carreira 
Magistério Público do Distrito Federal; 
III – um representante da entidade representativa dos servidores da 
carreira 
Assistência à Educação Pública do Distrito Federal; 
IV – um representante do segmento de pais, mães ou responsáveis 
por estudantes;
V – um representante de entidade representativa dos estudantes 
secundaristas do Distrito Federal. 
§ 1º Não poderão compor comissão eleitoral candidatos a conselheiro 
escolar, a diretor ou a vice-diretor de instituições educacionais. 
§ 2º São atribuições da Comissão Eleitoral Central, além das previstas 
na regulamentação desta Lei: 
I – estabelecer a regulamentação única de que trata o caput e 
acompanhar sua implementação; 
II – organizar o pleito; 
III – atuar como instância recursal das decisões das Comissões 
Eleitorais Locais.
Art. 48. Em cada unidade escolar haverá uma Comissão Eleitoral 
Local constituída paritariamente por representantes da comunidade 
escolar, com as seguintes atribuições: 
I – inscrever os candidatos; 
II – organizar as apresentações e debates dos Planos de Trabalho para 
a Gestão da Escola; 
III – divulgar edital com lista de candidatos, data, horário, local de 
votação e prazos para apuração e para recursos; 
IV – designar mesários e escrutinadores, credenciar fiscais indicados 
pelos respectivos candidatos ou chapas concorrentes e providenciar a 
confecção de cédulas eleitorais; 
V – cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas no regimento 
eleitoral; 
VI – homologar as listas a que se refere o art. 49 desta Lei. 
Parágrafo único. O Conselho Escolar designará os integrantes da 
Comissão Eleitoral Local.
Art. 49. Os eleitores de cada segmento constarão de lista elaborada 
pela secretaria escolar, a qual será encaminhada às comissões eleitorais 
e, quando solicitado, ao Conselho Escolar. 
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§ 1º A lista de que trata o caput será tornada pública pela Comissão 
Eleitoral Local, em prazo não inferior a vinte dias da data da eleição.
§ 2º Os pais, mães ou responsáveis habilitados votarão independente-
mente de os seus filhos terem votado. 
Art. 50. O quórum para eleição de diretor e vice-diretor e Conselho 
Escolar em cada unidade escolar será de: 
I – cinquenta por cento para o conjunto constituído pelos eleitores 
integrantes da carreira Magistério Público do Distrito Federal, da 
carreira Assistência à Educação Pública do Distrito Federal e dos 
professores contratados temporariamente, conforme o art. 3º, VI a VIII; 
II – dez por cento para o conjunto constituído pelos eleitores integrantes 
dos segmentos dos estudantes e dos pais, mães ou responsáveis, 
conforme o art. 3º, I a V.
§ 1º Não atingido o quorum para a eleição de diretor e vice-diretor, 
a unidade escolar terá sua direção indicada pela SEDF e nova eleição 
será realizada em até cento e oitenta dias. 
§ 2º Realizada nova eleição nos termos do § 1º e persistindo a falta de 
quórum, a SEDF indicará a direção da unidade escolar que exercerá 
o restante do mandato. 
§ 3º Não atingido o quórum para a eleição do Conselho Escolar, a 
SEDF organizará nova eleição em até cento e oitenta dias, repetindo-se 
o procedimento tantas vezes quantas forem necessárias, ressalvado o 
ano em que ocorrerem eleições gerais nos termos desta Lei. 
Art. 51. Nas eleições para diretor e vice-diretor e para Conselho Escolar, 
os votos serão computados, paritariamente, da seguinte forma: 
I – cinquenta por cento para o conjunto constituído pelos integrantes 
efetivos das carreiras Magistério Público do Distrito Federal e Assistência 
à Educação Pública do Distrito Federal e professores contratados 
temporariamente, conforme o art. 3º, VI a VIII; 
II – cinquenta por cento para o conjunto constituído pelo segmento 
dos estudantes e dos pais, mães ou responsáveis por estudantes, 
conforme o art. 3º, I a V. 
Art. 52. Na hipótese de empate, terá precedência: 
I – a chapa em que o candidato a diretor apresentar maior tempo de 
efetivo exercício na unidade escolar para a qual esteja concorrendo; 
II – o candidato a vaga de conselheiro escolar que contar com mais 
tempo como integrante na respectiva comunidade escolar. 
Parágrafo único. Persistindo o empate, terá precedência o candidato 
mais idoso.
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Art. 53. Durante o período de campanha eleitoral, são vedados: 
I – propaganda de caráter político-partidário; 
II – atividades de campanha antes do tempo estipulado pela Comissão 
Eleitoral Central; 
III – distribuição de brindes ou camisetas; 
IV – remuneração ou compensação financeira de qualquer natureza;
V – ameaça, coerção ou qualquer forma de cerceamento de liberdade.
Art. 54. Sem prejuízo das demais sanções cabíveis previstas na 
legislação, o descumprimento das vedações dispostas no art. 53 será 
punido com as seguintes sanções: 
I – advertência escrita, no caso previsto no inciso II; 
II – suspensão das atividades de campanha por até cinco dias, no caso 
previsto no inciso III; 
III – perda da prerrogativa de que trata o art. 62, no caso de reincidência 
das condutas previstas nos incisos II e III; 
IV – exclusão do processo eleitoral corrente, nos casos previstos nos 
incisos I e IV e na reincidência das condutas previstas nos incisos II e 
III, na hipótese de a sanção prevista no inciso III deste artigo já ter sido 
aplicada; 
V – proibição de participar, como candidato, dos processos eleitorais 
de que trata esta Lei por período de seis anos no caso previsto no 
inciso V. 
§ 1º As sanções previstas nos incisos I e II serão aplicadas pela 
Comissão Eleitoral Local a que se refere o art. 48 e as sanções previstas 
nos incisos de III a V serão aplicadas pela Comissão Eleitoral Central. 
§ 2º Das sanções aplicadas pela Comissão Eleitoral Local caberá 
recurso à Comissão Eleitoral Central. 
§ 3º Das sanções aplicadas pela Comissão Eleitoral Central caberá 
recurso ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. 
§ 4º Os recursos serão recebidos com efeito suspensivo e serão 
analisados e julgados no prazo máximo de três dias úteis.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 55. Esta Lei aplica-se a todas as instituições educacionais, de 
todos os níveis, mantidas pela SEDF, inclusive a Escola da Natureza, 
a Escola de Meninas e Meninos do Parque, a Escola do Parque da 
Cidade, as Escolas Parques, os Centros Interescolares de Línguas e 
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outras escolas de modalidades especiais, preservadas as especificidades 
dessas instituições, na forma do regulamento. 
Art. 56. Até seis meses após a publicação da lei que instituir o Plano 
Nacional de Educação, realizar-se-á a Conferência Distrital de Educação. 
Art. 57. Na primeira investidura de membros do Conselho de 
Educação do Distrito Federal após a regulamentação desta Lei, metade 
dos conselheiros representantes do Poder Executivo, excetuados os 
membros natos, e metade dos demais conselheiros cumprirão mandato 
de dois anos.
Parágrafo único. A primeira investidura ocorrerá após o término do 
mandato dos atuais conselheiros.
Art. 58. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Legislativa do 
Distrito Federal, no prazo de cento e oitenta dias, projeto de lei definindo 
as competências do Conselho de Educação do Distrito Federal.
Art. 59. A SEDF promoverá ampla divulgação dos processos eletivos. 
Art. 60. A SEDF oferecerá cursos de qualificação de, no mínimo, cento 
e oitenta horas aos diretores e vice-diretores eleitos, considerando os 
aspectos políticos, administrativos, financeiros, pedagógicos, culturais 
e sociais da educação no Distrito Federal. 
Art. 61. A SEDF oferecerá curso de formação aos conselheiros 
escolares, conforme previsão do Programa Nacional de Fortalecimento 
dos Conselhos Escolares do Ministério da Educação ou de outra ação 
criada para este fim. 
Art. 62. Nas quatro semanas que antecederem o pleito eleitoral, o 
candidato da carreira Magistério Público do Distrito Federal será 
liberado por dois horários de coordenação pedagógica por semana, e 
o da carreira Assistência à Educação do Distrito Federal será liberado 
de metade da sua jornada diária de trabalho duas vezes por semana.
Art. 63. Os candidatos em regência de classe, em função administrativa 
ou de gestão serão liberados de suas atividades vinte e quatro horas 
antes do pleito eleitoral. 
Art. 64. O primeiro processo eleitoral para escolha dos dirigentes 
escolares deverá ocorrer até seis meses após a publicação desta Lei, e os 
seguintes ocorrerão sempre no mês de novembro do ano de realização 
das eleições de que trata esta Lei. 
§ 1º A posse dos eleitos no pleito de que trata o caput ocorrerá até 
trinta dias após a homologação dos resultados pelo Secretário de 
Estado de Educação.
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§ 2º O mandato dos primeiros diretores, vice-diretores e membros 
dos Conselhos Escolares eleitos com base nesta Lei se encerrará em 
dezembro de 2013, e a eleição para o mandato seguinte ocorrerá no 
mês de novembro de 2013.
§ 3º A direção das instituições educacionais coordenará o processo de  
formação da Comissão Eleitoral Local para o primeiro processo 
eleitoral, observado o disposto no art. 48. 
§ 4º As eleições para diretor e vice-diretor, bem como para o Conselho 
Escolar, deverão ser realizadas em dias letivos. 
§ 5º As eleições dos Centros de Línguas e Escolas Parques serão 
realizadas na escola de origem do estudante. 
Art. 65. O Conselho de Educação do Distrito Federal, no prazo de 
cento e oitenta dias a contar da publicação desta Lei, promoverá a 
adequação de suas resoluções à legislação vigente.
Art. 66. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 67. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a  
Lei nº 2.383, de 20 de maio de 1999, e os arts. 1º a 23 e 27 a 30 da 
Lei nº 4.036, de 25 de outubro de 2007. Brasília, 7 de fevereiro de 
2012. 124º da República e 52º de Brasília. AGNELO QUEIROZ

Gestão Compartilhada: implicações conceituais

Numa visão geral, gestão pode ser entendida como a prática 
administrativa que define e direciona o uso dos recursos financeiros, 
materiais, de informação, tecnológicos, humanos, parcerias, além das 
políticas e das alianças para o alcance de objetivos (COSTA, 2007). Gestão é, 
portanto, a força física e a inteligência humana, ambas aplicadas ao trabalho 
com pessoas. Os elementos de participação e de interações humanas são 
intrínsecos à gestão, conforme pode ser verificado no conceito elaborado 
por Lück (2009, p. 21), segundo a qual a gestão pode ser entendida como 
“um processo de mobilização da competência e da energia de pessoas 
coletivamente organizadas para que, por sua participação ativa e competente, 
promovam a realização, o mais plenamente possível, dos objetivos de sua 
unidade de trabalho, no caso, os objetivos educacionais”.

É importante ressaltar que, ao analisarmos os conceitos de administração 
e gestão, verificamos que o conceito de administração está contido no de 
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gestão. Isso ocorre porque, além de coordenar pessoas, gerir também 
significa planejar e organizar a alocação de recursos. A diferença entre 
administrar, na formatação clássica, e, gerir, dentro do conceito desta última, 
está na busca de parcerias e alianças estratégicas para o alcance de objetivos 
organizacionais. Migra-se do conceito de uma organização fechada para o 
de uma organização aberta a qual interage constantemente com o mercado, 
o meio na qual está inserida, e, dessa forma, agrega valor ao seu produto 
ou serviço final por intermédio da ampliação da responsabilidade social. 
Infere-se, assim, que no âmbito da gestão existe a participação constante 
dos stakeholders dentro do processo de tomada de decisão organizacional.

No que diz respeito ao conceito de stakeholders, Costa (2007) define 
o termo como as partes interessadas nas atividades que são realizadas pela 
organização, podendo ser pessoas, instituições ou grupos formais e informais. 
Os stakeholders são, portanto, aqueles que podem afetar ou ter o seu interesse 
afetado pelo funcionamento, desempenho e resultados presentes e futuros 
da organização em questão. Para Campos (2010) a escola se constitui 
um espaço de diálogos entre todos aqueles que afetam ou são afetados 
pelo processo educativo, gerando, como fruto desse diálogo, um projeto 
pedagógico-administrativo escolar que resulta da troca de experiências para 
a vida de todos os stakeholders. Esta ação é o que contribui para que todos se 
comprometam com o foco em resultados positivos. Desse modo, para que 
ocorra a participação, a escola deve ser gerida de forma a permitir a interação 
entre os agentes internos e externos à instituição.

Adotando o enfoque da gestão, o administrador irá buscar parceria com 
todos os stakeholders envolvidos e/ou afetados no processo organizacional 
no momento de tomar decisões, tais como nos momentos de realização 
das seguintes tarefas que são intrínsecas ao processo de gestão: desenvolver 
estratégias; definir missão; estabelecer metas e objetivos; dimensionar 
recursos; planejar as aplicações desses recursos; efetuar análises de cenários 
e promover diagnósticos; solucionar problemas; impulsionar o processo 
de inovação organizacional constante; aplicar e gerenciar conhecimento e 
agregar valor aos serviços prestados. No ambiente escolar, estes stakeholders 
são os alunos, professores, pessoal técnico-administrativo, funcionários 
de apoio, pais e comunidade local. O conjunto destes atores forma a 
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comunidade escolar, a qual afeta e é afetada pelo ambiente da escola e que, 
dentro de um modelo de gestão compartilhada, tem voz ativa no processo 
de tomada de decisão no ambiente escolar.

Assim, o principal instrumento da administração que se pretende 
participativa consiste no planejamento participativo que, por sua vez, se 
constitui um processo contínuo (HORA, 1994). Para a autora, o modelo  
de processo educativo deve ser baseado na construção conjunta do 
planejamento estratégico e da organização escolar. Pois, dentro de uma ação 
participativa sob a condução da gestão escolar, todos são corresponsáveis 
pelo aperfeiçoamento do processo administrativo-pedagógico. Desta forma, 
a participação na escola traduz-se em um processo que deve ser estimulado, 
uma vez que não ocorre de maneira espontânea. Por essa razão, dentro do 
planejamento escolar devem ser desenvolvidos mecanismos que motivem e 
convidem os diversos integrantes da comunidade escolar a contribuírem,  
a se comprometerem e, consequentemente, assumirem responsabilidades no 
processo administrativo-pedagógico educacional.

O conceito de gestão participativa está associado também ao 
fortalecimento da democratização do processo pedagógico, a partir do 
momento em que todos aqueles que são afetados pelo processo educacional 
passam a ser reconhecidos como partes legítimas para interferir no processo 
de construção do projeto educacional da escola. A participação responsável de 
todos nas decisões necessárias e na sua efetivação mediante um compromisso 
coletivo com resultados educacionais cada vez mais efetivos e significativos, 
se torna elemento imprescindível para o alcance de resultados positivos na 
escola. No entanto, quando se refere à gestão como ferramenta de organização, 
ao mesmo tempo de alcance dos objetivos da escola, Santos (2008) contribui 
conceituando-a como um conjunto de atividades desenvolvidas nas unidades 
escolares por profissionais da educação não docentes que atuam nas áreas 
de direção, coordenação pedagógica, orientação educacional e áreas técnico-
administrativas. Segundo o autor, a atividade de gestão é uma ferramenta 
que impulsiona a organização a alcançar os seus objetivos.

No que diz respeito à origem etimológica, o vocábulo “participar” 
provém, do latim participare, que significa tomar parte. Participar é a ação 
social que consiste em intervir ativamente nas decisões e ações relacionadas 
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com a planificação, a atuação e avaliação da atividade que se desenvolve, neste 
caso, na escola. Refere-se a atos deliberados e conscientes que nascem do 
direito consubstancial dos cidadãos de construir, livres e responsavelmente, 
como protagonistas, a realidade em que vivem (GUERRA, 2002).

O processo administrativo-pedagógico da escola deve estar impregnado 
de atitudes de cooperação, pois uma escola que seja pautada pelo autoritarismo 
em suas relações e pela ausência de participação dos diversos setores da 
escola e da comunidade em sua realização, seus princípios não encontram 
ressonância na concepção de uma sociedade democrática. Por essa razão, 
teoria e prática da administração escolar devem remeter à organização da 
escola em bases democráticas (PARO, 2011).

Em um modelo de gestão participativa a transformação social é 
cultivada a partir da conscientização de todos os atores participantes da 
comunidade escolar. Para Blasi e Falcão (2008), por exemplo, a gestão escolar 
se fundamenta na articulação da direção escolar, contando com a iniciativa e 
participação não somente dos sujeitos que constituem a escola, mas também 
daqueles que se relacionam com ela. Para tanto, reconhece que, na forma e na 
estrutura de uma organização escolar, há um propósito pedagógico onde está 
imbuída uma postura política relacionada à conservação ou à transformação 
social. Isso faz com que a gestão escolar assuma um posicionamento em 
relação à sociedade e à formação dos alunos.

No que se refere à organização da escola, Santos (2008), define áreas 
fundamentais de gestão, quais sejam a didático-pedagógica, funcional, dos 
espaços, e administrativo-financeira. Para o autor, a escola não tem tido 
oportunidades de efetivar um processo legítimo de gestão participativa. 
Com base nas afirmações do autor, analisa-se que mesmo em uma situação 
como a do Distrito Federal, em que há legislação que motiva e provoca pela 
força da lei a implantação de um modelo de gestão participativa, há poucas 
experiências reais e bem sucedidas.

Ressalta-se que, segundo Barroso (2008), o trabalho em equipe constitui 
uma das estruturas de base da gestão participativa. Exige, ainda, percepções 
partilhadas; propósitos comuns; acordo sobre os procedimentos a adotar; 
compromisso; cooperação; e aceitação de que as eventuais discordâncias 
devem ser resolvidas pela via de uma discussão franca e aberta. Ao discutir a 
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respeito do modelo participativo de gestão, Chiavenato (2008) aponta para 
o fato de que requer processo decisório, sistema de comunicação com canais 
adequados de escoamento da informação, bom nível de relacionamento 
interpessoal entre os atores envolvidos e sistema de recompensas.

Diferenciar a gestão democrática da gestão participativa, embora uma 
esteja contida na outra, é preocupação de Westrupp, conforme esclarece a 
própria autora:

[...] em uma democracia representativa, são escolhidos os representantes 
dos grupos interessados, aos quais delegam-se poderes decisórios em 
nome do grupo que este representa; não se tem a garantia de que 
a voz da maioria será ouvida. Já em uma democracia participativa, 
todos opinam, todos ajudam a decidir, sem a incerteza da usurpação 
de poder por parte de um suposto representante; exige, porém, maior 
consciência e responsabilidade por parte de cada um dos envolvidos 
(WESTRUPP, 2003, p. 55).

Outros autores também fazem essa distinção (SALERNO, 2009; 
BARROSO, 2008), diferenciando gestão democrática de gestão participativa, 
na medida em que a primeira trata dos processos de decisão, mesmo em 
consonância com a comunidade, e, a segunda, trata da participação direta 
da comunidade na tomada de decisões. Assim sendo, a gestão democrática 
é sempre participativa, porém, nem toda gestão participativa é democrática. 
A participação também está presente na gestão compartilhada, na definição 
de metas e objetivos, na resolução de problemas, no processo de tomada de 
decisão, no acesso à informação e no controle da execução do planejamento 
estratégico educacional.

Uma das principais funções da administração escolar, dentro de uma 
perspectiva de gestão participativa na escola, é unir e coordenar a ação 
dos atores envolvidos no processo administrativo-pedagógico. Lück et 
al (2010, p. 17) define gestão participativa como “uma forma regular e 
significante de envolvimento dos funcionários de uma organização no seu 
processo decisório”. Esta visão de gestão em uma escola envolve professores, 
funcionários, pais, alunos e comunidade, bem como as partes interessadas 
na melhoria do processo pedagógico. Lück também ressalta a possibilidade 
de a gestão participativa melhorar a qualidade pedagógica, motivar o apoio 
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das comunidades escolar e local à escola, desenvolver objetivos comuns na 
comunidade escolar e combater o isolamento de gestores e professores como 
únicos responsáveis pelo desempenho acadêmico dos educandos.

A gestão participativa também influencia, de forma significativa, 
aspectos relacionados à formação do aluno. Alarcão et al (2001), por 
exemplo, destaca que, se o seu processo de formação ocorre em uma escola 
que conseguiu introduzir a prática do modelo de gestão participativa, com 
capacidade de liderança, mobilizadora de ideias e vontades partilhadas, 
o ambiente que lhe é propiciado, torna-o capaz de desenvolver maior 
resiliência para a superação das dificuldades pertinentes ao cotidiano escolar, 
com uma visão mais crítica. 

Ao afirmar que a escola deve exercer responsabilidade social, Santos 
(2008) chama atenção para o fato de que também deve buscar a implantação 
de projetos que atendam às necessidades sociais básicas das comunidades 
onde esteja inserida, sobretudo, aquelas que se encontram em localidades 
mais carentes de recursos de toda ordem (econômicos, afetivos, culturais e 
de infra-estrutura de modo geral). Para o autor, é papel da gestão escolar 
desenvolver competências e habilidades que viabilizem e facilitem o trabalho 
coletivo, a liderança de grupos e a construção de uma proposta pedagógica 
que seja pautada em uma perspectiva de responsabilidade social. 

O papel dos estudantes no processo educativo também deve ser 
analisado no contexto da gestão escolar. Paro (2010) recomenda que não 
seja limitado a uma condição de mero consumidor do saber, mas, em se 
tratando de um processo pedagógico autêntico, essa parcela da comunidade 
escolar também deve participar das atividades que são desenvolvidas na 
escola, para que, assim, se torne objeto e sujeito do processo de educação. 
Cabe ressaltar que, quando lhe é dada a prerrogativa de atuar de maneira 
crítica na construção do seu ambiente educacional, tal situação atua como 
elemento motivador para o comprometimento com as atividades discentes.

Outra vertente da gestão concerne ao esforço em alcançar o máximo 
de desempenho por parte de todos os colaboradores da atividade escolar, 
aliada a uma força que misture tudo e se traduza em qualidade. Isso significa 
que o gestor deve se utilizar dos benefícios e conquistas que advenham do 
processo de gestão compartilhada para alcançar resultados positivos graças 
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à contribuição de todos os envolvidos. Lamentavelmente, em grande parte 
dos gestores ainda perpetua a visão tradicional de administrador, ou seja, 
de alguém que recebeu uma função circunscrita ao cargo superior que lhe 
foi concedido. Nesses casos, a figura do gestor se configura como um mero 
‘cargo de confiança’, a partir do qual tenha que se submeter a regras isoladas e 
que não guardam nenhuma relação com as pessoas à sua volta, somente com 
aquelas que, hierarquicamente, estão em nível ‘superior’, no que se refere 
à função que exercem. Imbuídos dessa mentalidade equivocada passam a 
desenvolver um estilo de gestão embaçado pela visão de que o envolvimento 
de pessoas em suas decisões ou propostas se torna uma ameaça, ou, conforme 
identifica Vicentini (2010), uma interferência em sua competência de 
tomada de decisão no ambiente educacional.

Gestão escolar na perspectiva de diferentes abordagens

Há uma abordagem sociocrítica e uma abordagem técnico-científica da 
gestão escolar (LIBÂNEO, 2004; 2007). Ambas as abordagens atribuem à 
escola funções para além daquelas tradicionalmente estabelecidas. É o que 
se espera como diferencial na atuação da gestão escolar, enquanto expressão 
de uma postura visionária e ampliada do processo educacional. 

À luz do pensamento de Libâneo (2004; 2007) a abordagem sociocrítica 
se diferencia pelo modo como os profissionais na escola enxergam a 
educação. Agir embasado em uma visão sociocrítica implica reconhecer 
que seu processo de construção não é “livre e voluntário, mas mediatizado 
pela realidade sociocultural e política mais ampla, incluindo a influência de 
forças externas e internas marcadas por interesses de grupos sociais, sempre 
contraditórios e, às vezes, conflitivos” (LIBÂNEO, 2007, p. 17).

Neste caso, o objetivo da escola será o de,

[...] promover para todos o acesso aos bens culturais e o desenvolvimento 
de capacidades cognitivas e afetivas necessários ao atendimento de 
necessidades individuais e sociais dos alunos, tendo em vista a inserção 
crítica no mundo do trabalho, a constituição da cidadania (inclusive 
como poder de participação), a construção de uma sociedade mais 
justa, igualitária, solidária (LIBÂNEO, 2007, p. 17). 
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Observe-se que Libâneo aplica uma visão bem ampla ao processo 
educativo, o qual passa a transcender as próprias barreiras das paredes 
das salas de aula e dos muros que separam a escola do mundo à sua volta. 
Sim, porque o isolamento a que os estudantes estão se submetendo ano 
a ano com os referenciais de educação que recebem traduz-se em um 
distanciamento não só da comunidade que deveria conviver no mesmo 
espaço, mas do mundo que circunda a vida pessoal de cada estudante 
dificultando, inclusive, que estabeleça relações fecundas entre ensino e vida 
na mesma sociedade para onde se dirigem ao finalizar a aula de cada dia. Essa 
visão do autor chama a atenção para a participação social de forma crítica,  
o que certamente se desenvolverá se e somente se a gestão estiver imbuída da 
abordagem sociocrítica. 

Libâneo (2007) traz ainda quatro vertentes que contemplam a abor-
dagem sociocrítica, dentre as quais, há aquelas que estimulam concordância 
e as que sinalizam para olhares céticos, na medida em que expõe uma 
prática implícita da escola. Aqui, esta última percepção se aplica como um 
paradoxo, quando o autor caracteriza uma das vertentes como sendo aquela 
em que a escola atua como instância de reprodução social. De um lado, 
porque o termo reprodução soa de certo modo ambíguo, na medida em que 
remete ao estímulo para o comodismo frente ao pensamento crítico, pois 
quem reproduz não se preocupa, muitas vezes, em revelar e sustentar suas 
próprias convicções, tornando-se refém do sistema.

Esta, certamente, se configura como uma atitude avessa aos princípios 
democráticos, em presença dos quais, o estímulo se dá exatamente no 
sentido oposto, quando as pessoas são estimuladas a lutar pela vez de falar 
e de se pronunciar em sua própria voz. Por outro lado, ser abordada como 
instância de reprodução social também pode remeter à consciência de que 
a escola – em sua dimensão intramuros – deve manter conexão plena com 
a vida real extramuros. Em outras palavras, reproduzir passa a adquirir ares 
conceituais mais amistosos, uma vez que está simplesmente expondo uma 
tarefa a qual a escola deva se dedicar de forma legítima, que é a de fazer-
se meio de contextualização, propiciando aos estudantes uma experiência 
compatível com sua própria realidade social.
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Explanando a concepção do autor, pensar a escola atuando como instância 
de reprodução social não compete às práticas de natureza pedagógica, apesar 
de causar impacto na escola influenciando “o comportamento profissional 
de professores” (LIBÂNEO, 2007, p. 17). Entretanto, discorda-se quando 
afirma que se trata de uma matéria tratada no âmbito das ‘disciplinas de 
fundamentos’, como a Sociologia da Educação, Políticas da Educação ou 
Filosofia da Educação.

Com relação às outras três vertentes apontadas por Libâneo, escola 
como espaço de vivências socioculturais, escola como vivência das relações 
democráticas e escola como lugar de formação cultural e científica,  
todas sinalizam para o escopo em que se defende a gestão democrática, 
participativa ou compartilhada. Assim, caberá à escola tornar-se um 
espaço de vivências de novas relações sociais, visando à construção de 
princípios solidários; apreender a dimensão da função democrática da escola, 
observando que também nesse espaço se vivencia uma característica da 
sociedade que é a divisão em classes; tornar-se promotora da inclusão social, 
ao preocupar-se em desenvolver capacidades que possibilitem aos estudantes 
lidar com teorias e conceitos científicos, bem como valores que promovam  
a realização pessoal e profissional. Respectivamente, esses aspectos se inserem 
no papel de uma escola que se dedica a ampliar as funções tradicionalmente 
estabelecidas.

Por outro ângulo, o da abordagem técnico-científica, a gestão deve 
promover na escola uma prática que se preocupe em preparar os estudantes 
para os projetos sociais e políticos, sem perder de vista os fundamentos 
dessa preparação. Isso quer dizer que a escola também deve propiciar 
condições de preparação para o sistema produtivo, porém, nos aspectos 
de qualificação e formação consistentes do ponto de vista da ciência. Para 
Libâneo (2007), a concepção técnico-científica da organização escolar 
centra-se em uma “realidade objetiva, neutra, técnica, que funciona 
racionalmente” (p. 16). Concorda-se com o autor que tais características 
permitem o desenvolvimento do caráter organizativo da gestão, orientando 
os processos de planejamento, monitoramento e controle, com vistas a 
ampliar os mecanismos que levam a alcançar maiores índices de eficácia e 
eficiência. Porém, deve-se cuidar para não preponderar uma visão radical, 
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inflexível, tecnicista ao extremo, negligenciando dimensões humanas 
essenciais para que o crescimento pessoal possa acompanhar o intelectual 
respeitando a integralidade do ser-estudante.

Por uma gestão escolar extramuros. As abordagens em seus 
antagonismos

[...] e o que é o diálogo? É uma relação horizontal de A mais B. Se 
nutre do amor, da humildade, da esperança, da fé, da confiança. Por 
isso só o diálogo comunica. E quando os polos do diálogo se ligam 
assim, um e outro se tornam críticos na busca de algo. Cria-se, então, 
uma relação de simpatia entre ambos. Somente aí haverá comunicação 
(FREIRE, 1987, p. 104).

O conceito de gestão democrática, participativa e compartilhada está 
associado ao fortalecimento da democratização do processo pedagógico, a 
partir do momento em que todos aqueles que são afetados pelo processo 
educacional passam a ser reconhecidos como partes legítimas para interferir 
no processo de construção do projeto educacional que alcance resultados 
positivos na escola. De fato, não se concebe nenhuma das dimensões 
supracitadas de gestão sem admitir que a participação seja o seu componente 
essencial. Este será sempre o ambiente e o recurso mais favorável para assegurar 
o envolvimento de todos no processo educativo desde o levantamento de 
propostas e a tomada de decisões até a consolidação de formas de organização 
escolar. Esta também será sempre a melhor porta de acesso à incorporação de 
metas e objetivos da escola, assumindo de forma legítima a sua dinâmica e 
estrutura organizacional. E, finalmente, esta será sempre a melhor estratégia 
de construção das relações saudáveis e instalação de clima favorável ao 
trabalho pedagógico e à aprendizagem. 

Contudo, se faz necessário antagonizar abordagens e concepções. Para 
que a escola democrática não se restrinja a dimensões políticas e sociais e 
perca de vista a sua real natureza que é a de ser eficaz e eficiente em seus 
processos de ensino e aprendizagem, a visão sobre gestão escolar não pode 
se consolidar de forma polarizada. Para além de democratizar ideias, vozes 
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e relações, instalando um clima de liberdade e autonomia de pensamentos  
e ações, ser escola democrática significa permitir o acesso amplo e irrestrito às 
condições de aprendizagem real e plena a todos e a cada um dos estudantes. 
As escolas brasileiras, muitas vezes, costumam negligenciar esse importante 
papel da gestão escolar atribuindo-lhe somente o caráter de liderança 
de pessoas e processos centrados nas relações de poder e organização. 
Caracteriza-se como um desmazelo da parte dos gestores desvincularem suas 
funções da função docente. 

Uma das características observadas na escola tida como referência para 
o estudo realizado e que aqui se expõe como boa prática de gestão consistiu 
exatamente na conexão de funções, nos aspectos de corresponsabilidade 
entre gestão e resultados de desempenho dos estudantes. Não significa, 
em absoluto, que deva existir transferência de tarefas, ao contrário, chama-
se a atenção para o entendimento de que, circunscrita ao seu espaço 
organizacionalmente estabelecido, a ação do gestor deve exercer impacto 
sobre os resultados da aprendizagem. Isso ocorrerá, obviamente, de modo 
indireto, ou seja, essa ação provocará mudanças na visão de escola e práticas 
do professor que, por sua vez, aplicará os benefícios dessa interação em 
seus processos de ensino. A postura que se orienta é de corresponsabilidade 
aplicada em diferentes níveis e situações.

Focalizando nas abordagens apresentadas, entende-se que um modelo 
de gestão escolar democrática, compartilhada ou participativa requer 
mudança de um enfoque técnico-científico para o sociocrítico, cujas 
características foram discutidas em subcapítulo anterior.

Cabe ressaltar que, trazendo a visão antagônica, a abordagem técnico-
científica da gestão escolar pode introduzir uma concepção hierarquizada 
e dual da educação, onde os papéis são claramente definidos a partir 
do estabelecimento de uma relação de poder e autoridade daqueles que 
ensinam sobre aqueles que aprendem (SANTOS, 2004). Esta abordagem 
de educação está ligada aos princípios de unidade de comando e unidade 
de direção da abordagem clássica da administração e resulta em uma gestão 
compartimentada onde os papéis e os níveis de poder estão claramente 
definidos. Dentro da abordagem técnico-científica da gestão escolar pode 
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persistir somente a estrutura de uma organização formal e não há, portanto, 
espaço para uma interação participativa.

As abordagens sociocrítica e técnico-científica podem ser combinadas, 
levando a um modelo de gestão escolar onde os papéis, deveres e obrigações 
de todos os membros da comunidade escolar são bem definidos e 
hierarquizados, mas há um espaço estruturado para a participação de todos 
esses atores no processo de construção do projeto administrativo-pedagógico 
implantado na escola.

Por estar voltada para os elementos clássicos da administração, a 
abordagem técnico-científica não oferece um ambiente propício à participação 
dentro do processo de gestão escolar. Já, dentro de uma abordagem 
sociocrítica da gestão escolar, existe um espaço para o questionamento, 
a participação e a contribuição da comunidade escolar para o processo 
decisório. Isso ocorre porque a abordagem sociocrítica está mais voltada para 
as novas tendências organizacionais e para o processo de gestão tal como é 
concebido nos moldes contemporâneos; com a visão de uma instituição 
aberta, descentralizada e tendente à existência de organização formal e 
informal. A abordagem sociocrítica é, portanto, a mais adequada para um 
processo de gestão participativa no ambiente escolar.

No entanto, sabe-se que a maioria das escolas ainda é gerida de acordo 
com os princípios da administração clássica, conforme afirma Glautter 
(1992 apud SANTOS, 2008). Para o autor, a nova ordem mundial, pautada 
na tecnologia e no conhecimento, passa a exigir uma nova postura da escola, 
o que faz com que a gestão escolar se torne um meio de inovação e mudança. 
Neste sentido, o processo de mudança no modelo de gestão escolar passa 
por três fases: para introduzir novas ideias e práticas com vistas à aprovação 
institucional (Fase 1); para implementar as novas práticas e ideias, que se 
constituem no momento da ação e da operacionalização daquilo que foi 
planejado (Fase 2); e para institucionalização das normas e rotinas que foram 
inseridas no ambiente escolar, fase em que as novas práticas e ideias que 
foram implementadas são finalmente incorporadas na cultura organizacional 
e se tornam parte integrante do trabalho escolar (Fase 3). Observa-se, ainda, 
que, de acordo com Motta (2003):
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No âmbito da escola, a participação constitui tema de estudantes, 
professores, administradores, supervisores, orientadores e funcionários. 
Aos administradores educacionais, cabe especialmente o desafio não 
pequeno de descobrir e delinear formatos organizacionais que, 
adequados a contextos específicos, assegurem a educação participativa 
voltada para a construção de uma sociedade verdadeiramente 
igualitária, não apenas em termos econômicos, mas em termos de 
distribuição do poder (MOTTA, 2003, p. 5).

Ainda com relação ao enfoque da participação, considera-se que 
as formas colegiadas, como comitês e conselhos, se constituem em 
instrumentos adequados, de acordo com Blasi e Falcão (2008), para que 
ocorra a participação no ambiente escolar. A importância da existência e da 
participação nos conselhos vai além dos resultados relacionados ao alcance 
dos objetivos propostos no planejamento estratégico dentro de um processo 
de gestão participativa. Ela é tanto para o aluno, quanto para os professores e 
demais membros da comunidade escolar, mas, principalmente, para o aluno, 
a oportunidade do exercício pleno da cidadania.

Diferentes modalidades de participação

As principais instituições colegiadas nas escolas são o Grêmio Estudantil, 
o Colegiado Escolar e o Conselho de Classe. O Grêmio Estudantil é 
constituído pelos estudantes e tem como objetivo promover eventos 
culturais, artísticos, de lazer e outros. Pode também ser constituído de 
espaço de socialização, criação de novos conhecimentos, de criatividade, de 
desenvolvimento de projetos dos alunos voltados para temas importantes, 
tais como responsabilidade socioambiental, empreendedorismo, estágio 
profissional e outros. 

O Conselho de Classe tem o objetivo de acompanhar e avaliar 
o desempenho pedagógico dos alunos, consequentemente, a prática 
docente. É um Conselho formado por professores das diversas disciplinas, 
coordenadores pedagógicos, especialistas e alunos, e se reúne periodicamente. 
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O Colegiado Escola, ou Conselho Escolar, é formado por alunos, 
professores, funcionários, membros da comunidade, pais, enfim, todos 
representantes de toda a comunidade escolar. Este importante órgão delibera, 
entre outras questões, sobre: definição de objetivos a serem alcançados em 
consonância com as intenções definidas, pelo coletivo da escola, no Projeto 
Político-Pedagógico; definição de metodologias e estratégias, adequadas 
aos objetivos propostos; indicação de critérios de seleção de conteúdos 
curriculares significativos, interdisciplinares e contextualizados; definição 
de temas de interesse da comunidade interna e externa em relação à escola 
e seleção de eixos temáticos significativos, e por fim, sistema de avaliação e 
recuperação dos alunos.

Porém, Blasi e Falcão (2008) esclarecem que, embora o papel dessas 
formas colegiadas seja importante, dentro de um modelo de gestão 
participativa, torna-se fundamental perceber que a discussão não se restringe 
somente às facetas específicas da educação e dos educadores. Gerir uma 
instituição escolar não pode ser visto como uma função meramente técnica; 
gerir reflete, impreterivelmente, concepções de homem, de mundo, de 
sociedade e de cidadãos, o que exige a interação de todos esses elementos 
dentro do ambiente escolar.

A introdução de um modelo de gestão participativa em uma escola 
consiste em um processo complexo que pressupõe a existência de um 
espaço real de autonomia da escola e o reconhecimento das diferentes 
competências e atribuições dos atores organizacionais (BARROSO, 2008).  
Enquanto modelo partipativo de gestão deve ser visto como um processo 
permanente de estabelecimento de um equilíbrio dinâmico entre os 
dirigentes educacionais, as competências profissionais dos professores, 
enquanto especialistas do ensino e de outros trabalhadores não docentes, 
os direitos dos alunos enquanto autores do seu próprio crescimento e a 
responsabilidade dos pais na educação dos seus filhos.

Fazendo referência aos processos democráticos que ocorrem na escola, 
Guerra (2002, p. 9), destaca que “as escolas são cópias da sociedade em 
que se inserem, copiam-na e preparam-na para se integrarem nela”. Assim, 
a escola deve ser um ambiente democrático por estar inserida em uma 
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sociedade democrática. Neste sentido, a gestão escolar deve evoluir de um 
modelo de concentração de autoridade nas mãos de uma única pessoa, o 
diretor, para formas de gestão coletiva que propiciem o compartilhamento 
da autoridade e do poder. Dessa forma, como consequência, favorecerá o 
alcance dos objetivos identificados com a transformação social do educando 
e também da comunidade na qual a escola esteja inserida. Esse modelo de 
gestão cooperativa deve favorecer a promoção da racionalidade interna e 
externa da escola (PARO, 2010).

Sabe-se que a participação dos diversos membros da comunidade escolar 
no colegiado da escola termina por se constituir em uma estratégia explícita 
da administração, com foco em resultados (BERALDO; PELOZO, 2007).  
Isso vai ao encontro do pensamento de Santos (2004), segundo o qual a 
gestão da escola só é democrática se for conduzida em atendimento aos 
princípios de participação e autonomia.

No que se refere à infraestrutura da escola, esta, segundo Vicentini 
(2010), deve ser pensada de forma a facilitar tanto os processos de ensino e 
aprendizagem quanto à convivência social em seu espaço, sendo entendido, 
então, como um ambiente de encontro para manifestações sociais que 
reúnem toda a comunidade. Dessa forma, considera-se que, de acordo com 
Santos (2008), a gestão participativa na escola envolve todas as pessoas no 
planejamento das atividades nos aspectos administrativos, pedagógicos, 
políticos e éticos. Mas ela vai além do planejamento e implantação de 
estratégias, para alcançar a construção de um espaço social de promoção  
de cidadania e mobilidade social para toda a comunidade.

Em suma, concorda-se com Motta (2003) quando o autor remete o 
modelo de participação na gestão a um processo de cogestão, o qual consiste 
em uma forma avançada de participação administrativa, que, por sua vez, 
implica na codecisão em determinadas matérias, e, direito de consulta em 
outras. Para o autor, neste modelo de gestão o aluno aprende a ser livre, 
sabendo respeitar e se fazer respeitar em um cotidiano escolar que o leva a 
aprender a pensar com autonomia e a desenvolver uma consciência crítica 
que o estimule a se expressar em sua verdadeira cultura.
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O papel da comunidade no espaço escolar

A participação está na ordem do dia devido ao descontentamento geral 
com a marginalização do povo dos assuntos que interessam a todos  
e que são decididos por poucos. O entusiasmo pela participação  
vem das contribuições positivas que ela oferece (BORDENAVE, 
1994, p. 12).

A participação no contexto escolar pode ocorrer de diversas formas, 
sendo algumas delas citadas por Lück (2009): participação como presença, 
participação como expressão verbal e discussão, participação como 
representação política, participação como tomada de decisão e participação 
como engajamento. Cada uma dessas formas de participação contém uma 
intensidade diferente e gradual no seu nível de interação. 

Para ser bem sucedido, um modelo de gestão escolar participativa 
deve promover meios de a comunidade, de forma sequencial e crescente, 
se motivar a estar presente na escola; a participar de discussões e debates 
acerca da viabilidade de implantação de novas ideias e projetos na escola; 
a deliberar no processo de tomada de decisão a respeito de quais ideias e 
projetos debatidos realmente serão implantados na escola e a engajar-se na 
execução das ações necessárias para a implantação dos projetos escolhidos. 

A comunidade escolar é formada por stakeholders (todas as pessoas 
envolvidas em um espaço organizacional abrangendo todos os níveis de 
hierarquia e o espaço interno e externo), concebido, aqui, como o público-
alvo estratégico para o qual a gestão deve direcionar suas metas e objetivos. 
O stakeholder atualmente se constitui em um perfil que não pode deixar de 
obter visibilidade nos estudos sobre gestão em qualquer setor. Chama-se a 
atenção para o seu papel primordial que é o de legitimar as ações, ao mesmo 
tempo em que age proativamente na obtenção de resultados. Focalizando-o 
em sua definição literal do termo, indica ‘as pessoas que têm interesse’: 
“stake”, interesse e “holder”, aquele que possui (MITCHEL, et al. 2010).

Entre os diversos stakeholders que compõem a comunidade escolar, 
conforme verificado na Figura 1, a comunidade local na qual a escola está 
inserida é justamente o que se mantém mais distante da gestão escolar, 
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sendo que, em modelos tradicionais de gestão escolar, a comunidade tende 
a manter-se totalmente alheia aos projetos instituídos na escola. Assim, 
considera-se que somente um modelo bem planejado de gestão participativa 
e bem implementado se constitua um elemento capaz de possibilitar a 
aproximação da comunidade local da escola.

COMUNIDADE

FAMÍLIA

GOVERNO

ENTIDADE

SOCIAL

ESCOLA

DA ESCOLA

FUNCIONÁRIOS

PROFESSOR

ALUNOS

Figura 1 – Comunidade Escolar – os stakeholders que afetam e são afetados pelo processo 
educacional.
Fonte: Elaborado pelo próprio autor.

A organização-escola possui interfaces por meio das quais interage 
com todo o meio, que, por sua vez, é composto por diversos atores sociais 
(stakeholders). Por meio do relacionamento com esses agentes, surge 
a sinergia Escola-Estado-Comunidade, a qual resulta em importantes 
parcerias público-privadas. Dentro dessa perspectiva, comunidade e 
empresas privadas se unem para interferir positivamente no processo 
decisório educacional. Ressalta-se, entretanto, que é importante ter um 
projeto pedagógico consistente que oriente e permita que as parcerias 
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público-privadas interfiram nos fins da educação de forma adequada e 
somando esforços para o sucesso dos atores envolvidos, em particular,  
dos estudantes.

Nessa perspectiva de organização e gestão escolar, Santos (2004)  
afirma que os atores sociais ou stakeholders – diretores, coordenadores, 
professores, pais e alunos, entre outros – são considerados como sujeitos com 
voz ativa no planejamento e implementação do processo administrativo-
pedagógico da escola. Entretanto, para que resultados organizacionais 
positivos sejam alcançados é necessário que a participação ocorra de forma 
clara e com responsabilidade, o que demanda a aplicação dos princípios  
de legitimidade, participação, liderança, qualificação e flexibilidade 
expostos, anteriormente.

Considera-se que o ambiente propício ao desenvolvimento de um 
modelo de gestão participativa só poderá ser considerado completo se houver 
a participação da comunidade local na qual a escola está inserida, afinal  
“a gestão escolar implica na criação de um ambiente participativo” (LÜCK; 
FREITAS; GIRLING; KEITH, 2010, p. 19). Para Murillo et al. (2007), 
um modelo de colaboração na organização escolar dentro de uma política 
administrativo-pedagógica que aborde como elementos principais o aluno, 
o conhecimento, o corpo discente e a comunidade, se faz requisito básico 
para a qualificação da escola. De acordo com a exposição do autor, a 
qualificação escolar se constitui na capacitação da escola para o atendimento 
das novas requisições da sociedade e, consequentemente, dos alunos, em 
uma era regida pela rapidez e importância do acesso à tecnologia e ao 
conhecimento.

Dentro de um modelo de gestão educacional participativa, a escola 
é planejada para se transformar em um centro comunitário permanente, 
pois a integração entre escola-família-comunidade é amplamente aplicada. 
Tal modelo de gestão compartilhada leva pais, professores e alunos a 
apresentarem comportamento de satisfação em relação ao serviço oferecido 
pela escola (SANTOS, 2008).

Conforme pode ser observado na Figura 2, o envolvimento da 
comunidade na escola é um dos fatores mais importantes do modelo de 
gestão compartilhada:
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Experiências
dos alunos

Desenvolvimento
escola e professor

Resultados
dos alunos

Envolvimento
da comunidade

Figura 2. Um referencial para a melhora da eficácia escolar.
Fonte: Murillo et al. (2007, p. 30)

Esse envolvimento, no âmbito da gestão compartilhada, dispõe de 
processos que se constituem elementos motivadores para a colaboração entre 
a escola e as famílias, com objetivos e visão compartilhados, direcionados 
a um processo onde a participação da comunidade escolar na construção 
e implantação do projeto político-pedagógico torna-se um fator-chave de 
sucesso (MURILLO et al 2007). Assim, participação adquire e, ao mesmo 
tempo, propicia diferentes condições de envolvimento, na medida em que 
as pessoas implicadas naquele espaço que a promove, passam a acreditar no 
valor e impacto de sua ação ou interferência.

O organograma das escolas sempre coloca o processo de participação 
em uma posição privilegiada, uma vez que, formalmente, as decisões mais 
importantes são tomadas a partir da atuação de seu órgão colegiado. Porém, 
e, lamentavelmente, a estrutura formal do colegiado permanece restrita 
ao processo administrativo, o que não se traduz no significado real de 
participação. Para entender o verdadeiro valor da participação no processo  
de gestão escolar é necessário que haja atuação – inclusive em esferas 
informais – de pais, professores, alunos, funcionários e comunidade local 
(SASTRE, 2003). Uma das expectativas do estudo realizado foi verificar 
se o resultado da gestão compartilhada bem sucedida estaria relacionado à 
interação entre estruturas formais e informais de participação.
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A gestão escolar deve promover, de forma efetiva e perene, ambiente 
e estruturas propícias à participação (LÜCK et al., 2010), pois, uma vez 
construído um cenário participativo onde a comunidade esteja inserida 
na rotina escolar, se tornará uma cultura própria deste cenário, motivando 
todos os envolvidos no processo, principalmente alunos e professores, a se 
comprometerem verdadeiramente com a escola e suas atividades. De acordo 
com Paro (2010):

A atividade administrativa não se dá no vazio, mas em condições 
históricas determinadas para atender a necessidades e interesses de 
pessoas e grupos. Da mesma forma, a educação escolar não se faz 
separada dos interesses e forças sociais presentes em uma determinada 
situação histórica. A administração escolar está, assim, organicamente 
ligada à totalidade social, onde ela se realiza e exerce sua ação e 
onde, ao mesmo tempo, encontra as forças de seus condicionantes  
(PARO, 2010, p. 18).

No Quadro 1, abaixo, faz-se uma leitura da participação à luz do 
pensamento de Guerra (2002), o qual afirma que a participação na escola 
é uma tarefa enriquecedora que possui dimensões educativa, sociais e 
profissionais. Diante da importância da participação da comunidade na 
escola sobrepõe-se a questão a respeito de como a gestão compartilhada 
permite e promove essa participação. O Quadro 1 apresenta estratégias que 
facilitam esse processo, além de dar pistas de como pode ocorrer:

ESTRATÉGIAS PARA FACILITAR A PARTICIPAÇÃO

Quadro 1. Estratégias para facilitar a participação
Fonte: Lück et al. (2010, p. 35)
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É possível observar no Quadro 1, que a democracia na escola está 
condicionada a alguns parâmetros, tais como, o diálogo permanente entre 
todos os membros da comunidade escolar, o debate aberto acerca das questões 
importantes, a intervenção nas decisões, o exercício da capacidade de análise 
crítica de situações, conflitos e normas, o respeito, o comprometimento e 
controle das decisões tomadas a partir de processo democrático, a liberdade 
de expressão para todos os membros da comunidade escolar, inclusive 
os alunos e a tolerância e respeito às diversas culturas e formas de pensar 
(GUERRA, 2002).

No entanto, para que tudo isso ocorra e a gestão seja, de fato, participativa 
faz-se necessário que ela decorra do reconhecimento da participação como 
um valor essencial que deve orientar todas as suas práticas. Neste sentido, 
passará a compor uma dimensão da cultura organizacional daquela escola, 
amplamente aceita e praticada por todos os membros da organização e pelos 
seus dirigentes (BARROSO, 2008).

A escola está contribuindo para a transformação social não apenas 
quando promove a transmissão do saber, mas, também quando colabora 
para o desenvolvimento da consciência crítica da sua clientela (PARO, 
2010). O incentivo e o exercício da gestão compartilhada no ambiente 
escolar é uma forma eficiente de promover a capacidade de estabelecimento 
do pensamento crítico.

Para promover a gestão participativa, deve-se desenvolver visão e 
objetivos para a escola de modo que seja compartilhada por todos os 
membros da comunidade escolar; desenvolver uma ótica proativa e 
empreendedora para os processos relativos à escola; definir o perfil e a 
identidade social da escola e definir uma perspectiva comum e compartilhada 
de desenvolvimento institucional da escola e profissional do corpo docente 
e técnico-administrativo da escola (LÜCK et al., 2010). Por outro lado, 
para que a participação se torne efetiva, é necessário que existam estruturas 
adequadas a esta finalidade. Para Guerra (2002), quando as estruturas são 
ineficazes ou insuficientes para canalizar a participação, é preciso modificá-
las, revelando o processo cíclico da gestão onde os resultados devem ser 
constantemente avaliados.
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Cabe ressaltar, todavia, que a participação não se refere somente 
à gestão e aos seus aspectos formais, ela engloba o desenvolvimento de 
processos de aprendizagem, a vida da escola e a sua dinâmica geral, conforme 
alerta Guerra (2002). Para introduzir um modelo de gestão compartilhada 
que tenha a participação da comunidade local e da família, a escola deve 
estar preparada para aceitar o posicionamento desses vetores no processo 
educacional e na construção de seus projetos pedagógicos.

Contribuição importante é trazida por Lück (2009) quando a autora 
afirma que, muitas vezes, tanto os professores quanto os membros do corpo 
gestor sentem-se temerosos ao se depararem com a perspectiva de ampliar 
a participação de indivíduos externos à escola, sobretudo àqueles muito 
eloquentes e que demonstram temperamento mais forte. Esse tipo de 
comportamento leva dirigentes escolares a evitar a participação da família 
e da comunidade local na escola. Considera-se, em relação a essa questão, 
que deve haver uma promoção do ambiente participativo por meio da 
introdução de um estágio de preparação para a gestão compartilhada em 
que família, comunidade, professores e gestores possam se capacitar para 
o exercício da participação e do trabalho em equipe. Pressupõe-se dentro 
desse contexto, que as decisões e os conflitos devem ser tomados e resolvidos 
respeitosamente por intermédio do consenso das equipes de trabalho.

No que tange às relações de poder, Paro ajuíza que, “em virtude de 
sua posição de comando, o diretor é visto, em geral, como detendo poder e 
autonomia muito maiores do que na realidade possui” (2010, p. 202). No 
entanto, a responsabilidade deve ser compartilhada por todos e não somente 
por aqueles que compõem a direção. Depreende-se assim, que o desempenho 
do aluno é resultado do trabalho conjunto de toda a comunidade escolar, e, 
que esta tarefa, será mais bem consolidada em um modelo compartilhado 
de gestão que integre e envolva família, comunidade e outros colaboradores 
externos da escola. Segundo a concepção de Noblit (1995) acerca dessa 
questão, o modelo de gestão participativa deve funcionar como um elemento 
mediador das relações implícitas que transcorrem no ambiente escolar, 
compartilhando decisões e mobilizando pessoas, a fim de que tomem para 
si a responsabilidade da criação de um projeto democrático.

Com relação à participação do aluno no processo educacional, salienta-
se que ela deve ser promovida com transparência informativa, a qual 
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possibilite eleger livremente os melhores processos e a capacidade real de 
intervir nas decisões (GUERRA, 2002).

De forma geral, as escolas devem buscar estabelecer parcerias com 
grupos comunitários e também com empresas que possam atuar em seus 
projetos, bem como possibilitar que os alunos contribuam e participem 
desses projetos. Forma-se, assim, uma sinergia, a partir da qual a escola 
apoia e também é apoiada nas suas interrelações com a comunidade em 
um processo em que são redimensionados os limites da sala de aula. Para os 
autores, esse processo de criação de alianças estratégicas entre a comunidade 
e a escola favorece o processo de estruturação de uma ‘escola que aprende’ 
e de uma ‘comunidade que aprende’. Dessa forma, ambas conseguem se 
posicionar melhor diante das requisições de uma sociedade em constante 
processo de interação com novos conhecimentos e novas tecnologias 
(SENGE et al, 2005).

O conceito de participação aliado à gestão escolar é abordado por 
Dalberio (2002) numa visão peculiar, quando se refere ao segmento família. 
Para a autora, a participação, neste caso, pode favorecer a inércia do Estado 
incorrendo em comodismo diante da responsabilidade no suprimento das 
necessidades básicas da escola, numa perspectiva utilitarista. 

O poder ressignificado

A gestão, no contexto da discussão em pauta, consiste na mediação das 
relações intersubjetivas que ocorrem no ambiente escolar, compartilhando 
decisões e mobilizando pessoas para que, com o mesmo entusiasmo, 
partilhem a criação de um projeto pedagógico com base nos princípios de 
convivência democrática. 

A gestão democrática exige uma redefinição das relações de poder 
dentro da organização escolar com vistas a superar o modelo vigente.  
O diretor deixa de ser o centro das decisões, passando a dividir com a sua 
comunidade a responsabilidade pelos erros e acertos nas decisões tomadas 
no cotidiano da escola.
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Inicia-se a construção de uma perspectiva cultural diferente, baseada no 
equilíbrio entre as relações simétricas e assimétricas de poder. Há momentos 
na escola em que as vozes do diretor e dos professores se misturam, 
encontrando-se e confundindo-se pelo tom harmônico do consenso e da 
empatia diante da busca de solução para determinado problema. Acessam, 
então, um profundo espaço de equilíbrio ao imergirem numa intensa busca 
de sentidos, terminando por convergirem para os mesmos objetivos. Esse é o 
momento em que Nóbrega (2008) denomina de assimetria nas vozes, e que 
pode se fazer presente toda vez que o diretor imbuir-se da tarefa de mediar 
discussões na perspectiva de organização do consenso.

Por sua vez, Machado (2006) chama a atenção para a relação entre 
autoridade e autoritarismo, lugar em que o conceito subjacente de poder 
adquire um caráter que o autor caracteriza como um desvio semântico nessa 
relação. Neste sentido, Machado esclarece que exercer a autoridade implica 
uma ação fundamental para manter a ordem necessária no ambiente escolar 
e a esta ação identifica como inerentemente assimétrica. Ao mesmo tempo, 
defende a ideia de que existem elementos nas relações de poder, por meios 
dos quais, passa a emergir a necessidade do diálogo, da argumentação, da 
sensibilização para a percepção de relações significativas em dado momento 
de discussão. A essa postura da parte do diretor, Machado dá o nome  
de simetria.

Observando-se o trabalho educacional em qualquer cenário ou 
perspectiva, não há como desvinculá-lo de uma ação de caráter coletivo, 
cujo sucesso pressupõe a “participação conjunta e integrada dos membros 
de todos os segmentos da comunidade escolar” (LÜCK et al, 2010).  
As interações que ocorrem no interior da escola são dinâmicas, ininterruptas 
e, embora conflituosas, são enriquecedoras para o crescimento da consciência 
coletiva inerente à própria natureza da educação. E, de fato, concordando 
com Machado (2006), há uma constante transmutação de posições de um 
e de outro lado, quando o diálogo se estabelece e as pessoas se deparam 
com a complexidade intrínseca desse cotidiano. Nesse movimento, ora as 
posições são simétricas, ora assimétricas, na busca de encontrar o equilíbrio. 
O mais importante é discernir o que identifica a fronteira entre a conquista 
da liberdade e a perda do controle sobre a imposição necessária de limites. 
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Encontrar o equilíbrio é uma finalidade imprescindível cujo encargo maior 
compete à gestão.

Relações de poder em ambientes de trabalho sempre se configuram 
como um desafio para líderes e liderados. O próprio termo ‘poder’ já 
constitui um fenômeno cujos processos de articulação entre diferentes 
pontos de vista se tornaram difíceis de explicar no seio das organizações. 
Quando se trata do ambiente educacional a situação parece ainda mais 
ambígua. Como mediatizar contextos em que situações de poder fluem de 
todos os lados refletindo diferentes níveis de força? Na escola, há o poder que 
emana da autoridade constituída, a qual está representada pelo corpo gestor; 
há o suposto poder exercido pelo professor sobre o estudante, atribuído pela 
‘autoridade’ do conhecimento; há o poder da comunidade que, pela força 
natural de quem exerce o papel de beneficiário, imbui-se da ‘autoridade’ de 
exigir; há o poder que emana do estudante, quando muitas vezes, leva os 
profissionais a se tornarem reféns de sua conduta, ora pelo receio de agir 
e ser punido, ora pelo desconhecimento de aspectos do desenvolvimento 
humano que certamente contribuiriam para alcançá-los em suas expectativas 
e despertar a motivação para harmonizar-se com o ambiente escolar.

Você deve estar se perguntando: qual a necessidade dessa discussão? 
Por que tratar do poder no contexto de uma discussão que aborda a gestão 
compartilhada? Embora o estranhamento seja procedente, assuntos como 
‘gestão’ ingressaram na pauta da educação por imposição dos avanços 
da ciência, da tecnologia, da visão de espaço organizacional e da própria 
sociedade que hoje já reivindica o seu espaço de decisão. Ocorre que a escola 
não estava preparada para inovações, sobretudo de cunho político, como é 
o caso. Foi preciso migrar conceitos gerados no seio das empresas e outras 
modalidades de administração para que a educação começasse a emergir 
nessas questões.

Assim, o campo da gestão, cada vez mais foi sendo colonizado 
por definições, concepções e teorias originadas de outros campos do 
conhecimento, muitas vezes, de visão contraditória aos fins da educação. 
Talvez, por essa ausência de ‘raízes’, a gestão escolar siga sua trajetória 
meio ‘cambaleante’, sensível ao cometimento de erros, mas consciente da 
necessidade de buscar sua autonomia epistemológica. Segue como os seres 
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em gestação e início de convivência em sociedade, passo a passo, adquirindo 
aos poucos a maturidade necessária às suas próprias construções, uma vez 
que suas aquisições ainda estão condicionadas pelas transformações políticas 
e sociais de um mundo integrado, globalizado, cujas influências afetam 
sobremodo as estruturas internas da escola.

Todo esse processo de migração e colonização de concepções 
emprestadas de outras áreas expõe a escola ao risco de confundir-se em 
suas relações de poder. Desse modo, uma visão de gestão que não seja 
legitimamente educacional, ainda que possibilite espaço para a participação 
dos entes envolvidos, essa inserção nos processos internos da escola não se dá 
por inteiro e tende a buscar sustentação na figura do diretor. Muitas vezes, 
a condução mal compreendida nas relações de poder tornam as práticas de 
gestão conformadas a uma perspectiva gerencial, de atuação meramente 
técnica e administrativa, negligenciando-se a dimensão política e pedagógica 
implicada no trabalho de gestão escolar. A consequência provável será o 
divórcio entre finalidades e objetivos da educação e os meios utilizados para 
alcançá-los. Nesse caso, esses meios podem pecar pela falta de coerência na 
adoção de ferramentas próprias da gestão no âmbito escolar. Para Souza 
(2012), as relações de poder muitas vezes se confundem com a ação política 
exercida na escola, equívoco provocado por categorias como socialização, 
disputas, diálogo entre outras que se associam como ferramentas de controle 
desse poder.

Do exercício do poder à efetiva participação

É importante reconhecer que sempre que a sociedade se depara com 
situações de mudanças em sua estrutura, novas demandas são exigidas da 
escola, uma vez que se alteram os pressupostos de uma formação cidadã 
que a sociedade passa a demandar. Por esta razão, Penin e Vieira (2002) 
alertam a escola para que se mantenha atenta e flexível às mudanças que são 
inerentes aos momentos históricos. Desse modo, a flexibilidade consiste em 
grande desafio para a gestão escolar que se pauta em princípios democráticos, 
conforme reforçado pelas palavras de Hora:
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A necessidade de promover a articulação entre a escola e a comunidade 
a que serve é fundamental. O entendimento de que a escola não é um 
órgão isolado do contexto global de que faz parte, deve estar presente 
no processo de organização de modo que as ações a serem desenvolvidas 
estejam voltadas para as necessidades comunitárias [...] Nesse sentido, 
é preciso compreender as concepções de comunidade e as relações que 
a escola estabelece com seu contexto social imediato (2009, p. 59).

Há diversos modelos de administração democrática que podem ser 
aplicados e moldados de acordo com a necessidade específica de cada 
instituição escolar. Sendo que, qualquer que seja a forma assumida em 
sua implementação, esse modelo de gestão deve ter como característica 
a participação efetiva dos diversos setores da escola e da comunidade.  
A coordenação do esforço humano coletivo deve ser função de grupos e não 
de indivíduos para os quais seja reservado poder e autoridade irrestrita sobre 
os demais (PARO, 2010). Beraldo e Pellozo complementam dizendo:

À administração participativa é creditado o alargamento de espaços 
para incorporar a capacidade criativa e solidária das comunidades 
escolar e local. Tal prática favorece o despertar de iniciativas e 
programas a partir das interlocuções, dos diálogos, das críticas e da 
reflexão, como resposta aos anseios e às necessidades da escola pública 
e da sociedade que a financia (2007, p. 2).

O trabalho educacional é ação de caráter coletivo, cujo sucesso 
pressupõe a “participação conjunta e integrada dos membros de todos os 
segmentos da comunidade escolar” (LÜCK, FREITAS, GIRLING, KEITH, 
2002). Para Lück (2002) dizer que gestão escolar implica participação 
pode ser considerado pleonasmo de reforço, visto que o termo é inerente à 
gestão democrática. Nesse contexto, o diretor da escola se sobressai como 
figura articuladora do processo, pois somente uma ação integradora por 
parte da liderança pode oportunizar aos diversos segmentos sentirem-se 
corresponsáveis pelos seus resultados. A autora se aproxima da realidade 
da escola pesquisada, ao afirmar que uma prática participativa é capaz de ir 
além do exercício do poder individual e gerar a construção da competência, 
para articular o poder partilhado no coletivo.
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Capacitar toda a comunidade escolar para a participação efetiva  
tem sido recomendado como ação estratégica para o sucesso escolar. 
Segundo Paro:

A coordenação do esforço de funcionários, professores, pessoal técnico-
pedagógico, alunos e pais fundamentada na participação coletiva, é de 
extrema relevância na instalação de uma administração democrática 
no interior da escola. É através dela que são fornecidas as melhores 
condições para que os diversos setores participem efetivamente da 
tomada de decisões, já que estas não se concentram mais nas mãos 
de uma única pessoa, mas na de grupos ou equipes representativos 
de todos. É necessário que esta representação seja autêntica, com o 
funcionamento eficiente de expressão de ideias e de intercâmbio de 
informações (PARO, 2010, p. 245).

Concorda-se com Lück (2002), quando a autora sinaliza para a 
participação que emerge da manifestação dos diferentes talentos, cuja 
valorização faz com que todos incorporem seu papel na organização, 
assumindo responsabilidades coletivas como um ganho partilhado entre 
cada um. Cria-se assim, um ambiente propício à proatividade, em que a 
iniciativa em propor soluções adequadas aos diferentes problemas escolares 
ocorre na mesma proporção do esforço em encaminhar as condições para 
que as mesmas se realizem. Para a autora, uma comunidade proativa age com 
criatividade frente aos obstáculos superando as expectativas com relação às 
demandas dos sistemas de ensino e intervindo de forma sempre direcionada 
aos objetivos da instituição.

É possível destacar, segundo Pimenta (1995), três dimensões do  
projeto político-pedagógico que são imprescindíveis ao processo de 
participação: trabalho, participação e reflexão coletiva. Trata-se de uma 
visão humanizadora a qual valoriza o indivíduo como parte integrante de 
uma coletividade e permite avançar da leitura de uma escola reprodutora da 
dimensão social, para uma escola viva que tem o seu lugar na transformação 
e na edificação da sociedade, porque atua em conjunto (MONFREDIN; 
RUSSO, 2003).

Diante da visão de que a escola deve envolver pais de alunos e 
comunidade em geral nas suas atividades, Paro (2010) argumenta que há 
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uma quase ausência de participação da comunidade nos assuntos da escola, 
principalmente no que diz respeito às camadas sociais mais pobres. Segundo 
o autor, seriam justamente aquelas que teriam mais a se beneficiar com a 
interação no ambiente escolar. Ele também alerta para o fato de que a escola 
deve buscar formas criativas de aproximação com a família, que possam ir 
além de reuniões formais entre pais e mestres, as quais sempre tendem a ser 
expositivas e em nada motivam a participação e a frequência dos pais à escola.

O desenvolvimento da gestão participativa demanda, ainda, a criação 
de estruturas e processos que permitam o envolvimento de todos os atores 
pertencentes à comunidade escolar na tomada de decisão e nas modalidades 
de funcionamento da organização educacional. Esse pensamento de Barroso 
(2008), também inclui a ideia de que:

Numa escola, as equipes podem ser criadas para os mais diversos 
fins, terem as durações mais variadas e serem compostas por uma só 
categoria de membros, ou pela sua pluralidade. Podem existir equipes 
agregando professores, trabalhadores não docentes, pais e alunos para 
elaborarem propostas sobre os mais diversos assuntos (definição de 
objectivos e políticas, regulamentos, resolução de problemas, etc.). 
Outras podem ser formadas por professores de uma mesma disciplina, 
ou de várias disciplinas, para elaborarem programas de apoio educativo, 
ou redigirem materiais de trabalho, ou ainda programarem atividades 
curriculares. Ou então serem criadas equipes de projeto, homogêneas 
ou heterogêneas do ponto de vista dos seus componentes, em função 
da natureza dos projetos a realizar (Ibid., p. 20).

As dimensões política e pedagógica do projeto de gestão escolar são 
discutidas por Castro e Werle (2005) e por Osowski (2000). Os autores 
apresentam visões convergentes, na medida em que percebem esse projeto, 
em sua dimensão política, como um processo que demanda articulação, 
envolvimento intenso das pessoas e superação de resistências e radicalismos, 
tendo a mediação e a negociação como estratégias recorrentes de ação.  
Trata-se de uma dimensão que remete a um posicionamento, uma tomada 
de decisão que sinalize para a realidade que se propõe transformar ou mesmo 
reproduzir.
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Discorrer a respeito de qualidade em educação depende do que se 
entende por qualidade. Aqui, a visão se direciona para a escola enquanto 
um setor que presta serviços educacionais à sociedade, considerando-se, 
nessa perspectiva, o conceito de qualidade usado em gestão e defendido 
por Chiavenato (2008): qualidade na prestação de serviço é uma variável 
definida de acordo com a percepção do cliente. Assim, a qualidade dos 
serviços educacionais prestados pela escola é definida de acordo com a sua 
capacidade de atender as necessidades de seus alunos. Aufere-se, então, 
que qualidade na educação se refere à capacidade de a escola oferecer a 
seus alunos uma formação quantitativa e qualitativa que os permita serem 
cidadãos aptos a contribuir positivamente na sociedade onde estão inseridos.

Considera-se que um modelo de gestão compartilhada contribui 
positivamente como uma estratégia para a promoção da qualidade na 
educação e está diretamente relacionado à capacidade de a escola identificar 
e implantar formas de participação da comunidade no seu projeto político-
pedagógico, favorecendo, assim, o comprometimento social com as 
conquistas democráticas e o enfrentamento de desigualdades econômicas, 
políticas e culturais.

Bravo (2007) ressalta que, ao trabalhar na perspectiva da efetiva 
participação, a escola deve interagir com a comunidade de modo a propiciar 
a emersão das capacidades e das habilidades dos seus moradores locais, 
buscando, também, as organizações que nela atuam, como as empresas, as 
organizações não-governamentais e os serviços voluntários, dentre outros.

Ao discutir educação, é necessário ressaltar que há vários “brasis”, 
gerados pela grande desigualdade social existente no país. Dessa forma, um 
ponto importante a ser considerado é o papel da gestão compartilhada em 
escolas vulneráveis, consideradas como aquelas que estão em situação de 
risco e se situam em áreas de grande pobreza. Famílias pertencentes a níveis 
sociais menos privilegiados têm maior dificuldade de interagir e participar 
na escola. Ao mesmo tempo em que as escolas que se encontram em 
comunidades mais carentes têm uma responsabilidade social ainda maior, 
pois muitas vezes cabe somente a elas o papel de promover uma educação 
de qualidade que possa contribuir para a melhoria do posicionamento social 
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e da qualidade de vida de seus alunos por intermédio da educação. Nesse 
contexto, essas escolas devem estar aptas para capacitar também a família e 
a comunidade local para interagirem com a escola e serem sujeitos ativos de 
um modelo de gestão educacional compartilhada.

Casassus (2007) apresenta os resultados de uma pesquisa realizada 
em diversos países da América Latina cujos resultados demonstram que a 
situação sociocultural do contexto familiar influencia o sucesso do estudante 
tanto na área de linguagem como na Matemática. Em sua pesquisa, para 
determinar o status cultural da família, foram levados em consideração 
quatro indicadores: nível de educação dos pais; o tempo que os pais 
permanecem em casa nos dias de trabalho; os livros e as revistas existentes 
na casa; e a estrutura familiar, ou seja, se a família é uni ou biparental. 
A leitura dos dados dessa pesquisa levou à inferência de que pais mais 
participativos, que também buscam estudar e que se comprometem com 
a educação conseguem motivar melhor os filhos ao estudo. Assim, maior 
é a responsabilidade da escola ao buscar um projeto que motive os pais a 
participarem do ambiente e do projeto escolar.

Gestão compartilhada em novas perspectivas

Há cada vez mais evidências de que a transição para um aumento 
de envolvimento não é apenas moralmente correta e não é só 
uma resposta às pressões de massa. As práticas na organização de 
melhor desempenho nos vários setores são práticas que otimizam o 
envolvimento (MC LAGAN; NEL, 2000, p, 55).

O termo compartilhar adquiriu diferentes visões ao longo de sua 
inserção no contexto da ‘nova administração’. Em sua acepção semântica 
é geralmente definida como ‘ter parte em’, ‘participar de’, ‘partilhar com 
alguém’. Contudo, há uma visão de cunho técnico, adotada especificamente 
na área da informática, que no contexto da gestão escolar, poderia ser 
concebida como a mais conexa à natureza das relações que permeiam aquele 
ambiente. Visto por esse ângulo, também poderia suscitar a emersão de 
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valores que propiciam a construção de ambientes mais favoráveis ao sucesso 
das estratégias características desse ambiente.

A visão diferenciada a que se refere a definição do termo ‘compartilhada’ 
se estrutura em torno da expressão “usar em rede uma mesma informação”1. 
Parte-se do pressuposto, para trazer essa analogia, da constatação de que a 
sociedade de hoje pode ser caracterizada como a ‘sociedade da informação’, 
desta forma, constitui-se de pessoas altamente influenciadas pela tecnologia 
e pelo acesso rápido à informação, embora muitas vezes, de forma distorcida, 
e numa velocidade nunca antes experimentada. São pessoas que se deparam 
com o seu cotidiano intensivamente invadido pelos efeitos das novas 
tecnologias, ainda que residam em comunidades carentes, longe dos centros 
urbanos. Nesses espaços, o ritmo pode se apresentar de forma mais lenta, 
mas não deixa de colocar essas comunidades em interação crescente com o 
mundo à sua volta.

Toda essa dinâmica pode ser visualizada mentalmente como uma 
rede de infinitas conexões que se move em sentido recursivo, unindo e 
possibilitando a interação, de fato, e a comunicação. No caso da analogia 
que se pretende estabelecer como elemento novo para a visão da gestão 
compartilhada, fundamenta-se na concepção ‘emprestada’ da informática 
de que o uso da rede aumenta consideravelmente o nível e a intensidade na 
relação de cooperação entre parceiros, mesmo que estejam separados por 
polos geograficamente distantes, além de contribuir para o convívio com 
novos paradigmas, novas possibilidades e novos problemas para vários tipos 
de atividades (KRAUT, 1996).

Note-se que em sua essência, a conexão entre os termos ‘rede’ e 
‘compartilhada’ pode ser facilmente transmutada para a educação, no 
contexto da gestão escolar. É possível que essa visão, a qual corresponde 
intimamente ao cenário globalizado em que a escola está inserida atualmente, 
desperte as equipes de gestão e a própria comunidade para novos olhares 
acerca da relação que precisam estabelecer. Compartilhar em rede remete 
à ideia de uma ferramenta em potencial para garantir e intensificar as 

1 Significado de ‘compartilhar’ no dicionário. Disponível em: <http://www.dicio.com.br/compartilhar/>.
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relações entre gestão e comunidade, e, em consequência, a proximidade 
entre os entes escolares, sobretudo por se tratar de pessoas que convivem 
em diferentes espaços.

A analogia se torna mais convergente, quando se constata que as 
possibilidades de compartilhamento em rede tornam os mecanismos de 
comunicação mais eficientes, na medida em que as conexões inerentes à 
estrutura de redes funcionam como um catalisador. Assim, pode tornar-se  
um instrumento insuperável para permitir a cooperação entre pessoas e grupos 
reunindo-as em torno de um objetivo comum, desde que bem definido. 

Na perspectiva do campo de ação específico – a educação – há outras 
definições do termo ‘compartilhada’, entretanto, todos convergem para um 
sentido comum, sem o diferencial da analogia supracitada. Na visão de 
Fava (2002), por exemplo, compartilhar significa dividir responsabilidades, 
lucros e prejuízos de forma equitativa, sendo requerido abdicar do receio 
de restringir-se aos novos desafios. Entende-se, na concepção de autonomia 
formulada por Barroso (1996), palavras que expressam a natureza da visão 
sobre o que vem a ser ‘compartilhada’ e ainda como um modo de descrever 
efeitos da conexão em rede:

A autonomia da escola não é a autonomia dos professores, ou a 
autonomia dos pais, ou a autonomia dos gestores. A autonomia, neste 
caso, é o resultado do equilíbrio de forças, numa determinada escola, 
entre diferentes detentores de influência (externa ou interna), dos quais 
se destacam: o governo os seus representantes, os professores, os alunos, 
os pais e outros membros da sociedade local (BARROSO, 1996, p. 186).

Seu conceito, embora esteja se referindo à autonomia, retrata esse 
movimento de interação que ocorre de forma múltipla e simultânea entre 
todos os que estão envolvidos na comunidade escolar.

O projeto no Distrito Federal

O modelo de gerenciamento das escolas da rede pública do Distrito 
Federal à época da realização do estudo que deu origem a esta publicação 
denominava-se ‘Gestão Compartilhada’. Foi um modelo instituído em 
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2007, pela Lei 4.036/07, sendo caracterizado inicialmente por um novo 
sistema de seleção das equipes dirigentes das instituições educacionais, 
compostas por diretor e vice-diretor, com a participação da comunidade 
escolar. Essa escolha era feita com base em critérios técnicos e efetivada 
por meio de eleições diretas. Além disso, os candidatos a diretor e  
vice-diretor se submetiam a um processo de avaliação composto por uma 
prova escrita, cuja finalidade era a de mensurar a competência técnica; 
análise da titulação acadêmica e da experiência na área de gestão. Por fim, 
os candidatos aprovados nessa primeira etapa, elaboravam um plano de 
trabalho que, posteriormente, era submetido à apreciação e aceitação da 
comunidade escolar.

Concluídas as etapas relativas aos critérios técnicos e ao processo 
considerado democrático de escolha dos gestores, o projeto estabelecia seus 
objetivos e estratégias de ação, organizado na perspectiva de incrementar a 
participação da comunidade escolar nos processos de decisão das instituições 
de ensino. A base dessa participação se dava a partir do envolvimento e 
fortalecimento do Conselho Escolar, um dos colegiados instituídos, o qual 
desempenha, até hoje, um papel ativo na definição da aplicação dos recursos 
e no acompanhamento do Projeto Pedagógico elaborado pela escola, 
também de forma participativa.

A legislação estabelecia como objetivos, dentre outros, “otimizar” os 
esforços da coletividade para a garantia da eficiência, eficácia e relevância do 
plano de trabalho e da proposta pedagógica. Note-se que o uso da palavra 
otimizar foi destacada, aqui, para inferir que, no texto da LEI Nº 4.036 
de 25 de outubro de 2007, já pressupunha a existência de um processo 
democrático. Tal inferência se sustenta no próprio significado da palavra: 
melhorar, aprimorar. Ora, não se aprimora o que não existe ou que não 
foi iniciado e aplicado. Portanto, havia uma expectativa pré-existente de 
que, no DF, prevalecia uma tendência para a gestão democrática ou um 
projeto já naturalizado que, naquele período, sob a égide daquela lei, estava 
sendo aperfeiçoado. De fato, a rede de ensino já iniciara, desde 1985, sua 
experiência de um processo institucionalizado de gestão democrática, 
quando, na ocasião, foi firmado um acordo coletivo entre sindicato dos 
professores e governo para que a comunidade participasse da escolha dos 



102  |  Renato de Oliveira Brito  R

dirigentes escolares (FALCÃO, 2007). Entretanto, pesquisadores detectaram 
que, apesar das tentativas, não se configurou a consolidação de um processo 
verdadeiramente democrático, voltando a escolha dos dirigentes, por um 
período, a se concentrar nas mãos dos governadores (BARROSO, 2004; 
MENDONÇA, 1998; ROCHA, 2010).

Com relação à lei que buscou amparar, instituir e consolidar um 
processo democrático, fundado nos princípios da gestão compartilhada 
no DF, observou-se que o projeto trouxe uma inovação na estratégia de 
alertar os gestores recém-eleitos para o compromisso assumido, de forma 
também institucional e consistente. Face à expectativa da comunidade que 
os elegeu e diante das exigências de uma atuação competente em prol da 
melhoria progressiva da qualidade de ensino da escola pública, o projeto 
impõe, aos gestores, a assinatura de um termo formal de engajamento: o 
“Termo de Compromisso”. Esse termo tem como finalidade estabelecer as 
metas de gestão, abalizando as obrigações assumidas tanto pelo órgão de 
onde demandam as políticas, no caso, a Secretaria de Estado de Educação, 
quanto pela equipe nomeada.

Esse novo modelo, evidentemente, expressa em sua forma e conteúdo 
um avanço que se consolida gradualmente rumo à democratização da escola 
visto que esta dimensão do projeto o coloca em sintonia com os princípios 
democráticos de gestão e alcança sua expansão máxima no momento  
em que o modelo de gestão compartilhada, de fato, se desenvolve de forma 
plena. A estratégia adotada na escola foi contar com a participação efetiva 
da comunidade escolar, como preconiza o projeto de gestão compartilhada.

Faz parte desse modelo de gestão, ainda, os canais de comunicação, os 
quais se constituem um fator importante para que se alcance de forma mais 
plena a participação da comunidade na escola, uma vez que a comunicação 
entre equipe escolar, pais, estudantes e seus familiares é uma das estratégias 
usadas para estabelecer uma prática escolar participativa, atendendo à 
concepção de Beraldo e Pellozo (2007). Para estes autores, uma visão comum 
compartilhada entre as pessoas que compõem a comunidade escolar resulta 
na construção de objetivos, metas, caminhos teóricos e práticos que serão 
seguidos por todos na construção do Plano de Desenvolvimento da Escola, 
dos projetos financeiros e pedagógicos. Afirma, ainda, que:
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Assim, a comunicação aberta e clara pode ser uma estratégia 
eficiente capaz de promover uma certa visão de conjunto e facilitar a 
possibilidade de integrar a comunidade escolar consigo própria, dentro 
de seus próprios muros e com a comunidade local. A comunidade de 
educadores encontra no modelo de gestão colegiada a oportunidade 
para influenciar a natureza de seu trabalho de forma bastante poderosa. 
Os professores estão representados no grupo de política da escola, o 
qual é responsável pela aprovação da missão, da política, do plano 
estratégico e das prioridades (p. 5).

Assim, para que ocorra uma participação real da comunidade escolar, 
é necessário que todos os atores envolvidos nesse processo sejam motivados 
a participar e que, na mesma medida, exista abertura para esta participação. 
Resgata-se, aqui, a visão do conceito de compartilhada na perspectiva de 
construção de redes de informação que permitam a interconexão entre os 
membros e os motivem a olhar na direção que avista horizontes do bem 
comum. A interação de todos esses atores os quais constituem partes que 
formam a comunidade escolar deve ocorrer sem barreiras ou não aceitação 
de críticas. Atores como os pais, alunos, professores, funcionários, membros 
da comunidade, especialistas, enfim, todos devem sentir-se livres dentro de 
um processo organizado de estruturação democrática da escola. A rede de 
interação entre esses atores irá trazer resultados positivos para cada escola, 
na medida em que se promover um canal livre de comunicação entre eles.

A gestão compartilhada deve, portanto, encontrar mecanismos para 
fazer com que, dentro das limitações impostas pela legislação, o processo 
pedagógico ocorra com a participação de todos aqueles que afetam e são 
afetados no presente e no futuro pelo resultado do objetivo final da escola 
que é a construção de um cidadão pleno. A ferramenta inicial para que 
ocorra a gestão participativa na escola consiste, assim, na implementação e 
no funcionamento dos colegiados e de seus respectivos planos de trabalho, 
dentre eles, os projetos pedagógicos. Medidas como estas terminam por 
estimular a comunidade escolar a sentir-se comprometida na construção 
de uma escola que atenda as necessidades da nova ordem social, cujo 
surgimento foi constatado nesta última década.
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CAPÍTULO V

UM CAMINHO TRAÇADO NA BUSCA DE NOVAS 
PERSPECTIVAS PARA A GESTÃO ESCOLAR

Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que 
já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que 
nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia: e, se 
não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós 
mesmos (FERNANDO TEIXEIRA DE ANDRADE, 1946-2008).
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Refletindo sobre o método. A gestão do ponto de vista da 
pesquisa acadêmica

O pensamento de Teixeira expressa com propriedade uma das razões 
que podem ser apontadas para a sensação de inoperância e de imobilismo 
que assola a educação no país. Há roupas demasiadamente surradas que 
insistem em fazer parte de um repertório que está longe de ultrapassar a 
marca do século XXI. É preciso romper a forma entrincheirada com que as 
questões vêm sendo tratadas há séculos e que, por isso, não desviaram de um 
curso traçado e repisado, por meio do qual não se tem conseguido chegar a 
lugares incomuns. A gestão escolar urge por alcançar o porto desse tempo 
de travessia para que possa distanciar-se da margem e alcançar águas mais 
profundas e fecundas.

Há um cenário sombrio que precisa de luz. O país tem mantido sua 
marca entre os piores lugares no ranking mundial. Ao deparar-se com o 
53º lugar em educação, entre 65 países avaliados pelo PISA, não há como 
deixar de reconhecer que as políticas públicas, mesmo diante do esforço 
empreendido, não tem surtido o efeito desejado. Não teria o formato da 
roupa que se consolidou no corpo embaçado o olhar para caminhos mais 
assertivos e eficazes à mudança de direção? Mesmo diante dos resultados de 
programas que propiciaram a matrícula de 98% de crianças entre 6 e 12 
anos, ainda há 731 mil crianças fora da escola, segundo dados do IBGE. 
Grande parte dos alunos ainda transita, avançando ou não, pelo período 
destinado aos processos de alfabetização sem conseguir ler e escrever 
plenamente. Quantos jovens e adultos são flagrados cometendo erros crassos, 
demonstrando pouco ou nenhum domínio da própria língua.

Aqui, entre outros recursos de análise das situações complexas que 
envolvem a educação, o que se deseja enfatizar é que o processo da pesquisa 
acadêmica, cientificamente validada ainda constitui um caminho fecundo de 
busca das melhores soluções. Gadamer (2004) reforça essa máxima, porém, 
chama a atenção para o respeito a um processo de análise profundo e, antes 
de tudo, focalizado em cada situação, em cada realidade. Para este filósofo, 
não cabe generalizar a partir de acepções superficiais e nem individualizar 
per se, ou seja, julgar que se está considerando a importância da diversidade e 
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da especificidade visando somente fortalecer o argumento sobre a legalidade 
daquilo que se analisa. Em outras palavras, pondera:

O que quer que signifique ciência aqui, e mesmo que em todo 
conhecimento histórico esteja incluído o emprego da experiência 
genérica no respectivo objeto de pesquisa, o conhecimento histórico 
não aspira tomar o fenômeno concreto como caso de uma regra geral. 
O caso individual não se limita a confirmar uma legalidade, a partir 
da qual, em sentido prático, se poderiam fazer previsões. Seu ideal é, 
antes, compreender o próprio fenômeno na sua concreção singular e 
histórica (GADAMER, 2004). 

É na concretude, portanto, que se assenta, de acordo com Gadamer, 
a beleza e a legitimidade do processo de pesquisa. Esse olhar autêntico, 
acolhedor das emergências, que se dispõe a abrir caminhos e a ousar 
na travessia, é esse o olhar do pesquisador que busca no seu objeto de 
pesquisa, sua real essência. Não apenas os dados frios, por se dizerem 
mensuráveis e que se permitem expor de maneira supostamente ‘objetiva’, 
mas também a qualidade da visão instigadora do pesquisador que se lança 
nesse caminho disposto a acolher seus conflitos. Esses serão sempre os 
melhores procedimentos a realizar.

Provocar! Essa é a máxima da busca fecunda que leva ao distanciamento 
da margem possibilitando avanços, por vezes, inusitados. O processo 
de pesquisa começa por antagonizar, questionar uma realidade. Esse 
questionamento, o qual pode vir expresso sob a forma de um objetivo,  
é que vai possibilitar que se encontrem alternativas viáveis, seja por meios 
essencialmente empíricos ou teóricos, ou por ambos os caminhos, segundo 
Moroz e Gianfaldoni (2006). 

Falar sobre gestão sem proceder de uma análise acurada é aventurar-se 
ao risco de mais uma vez soar inócuo. Sendo assim, fez-se questão de tornar 
essa publicação fruto de uma pesquisa acadêmica, uma vez que sua base se 
sustenta nos resultados obtidos de um estudo de Mestrado em Educação 
realizado pelo próprio autor. Por esta razão, o eixo da discussão que se 
pretende inovador para o debate acerca dos resultados da relação entre gestão 
escolar e comunidade, está fundamentado em um processo denso de estudo, 
a partir do qual se vislumbrou alcançar a natureza do problema, observado 
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e investigado em seu locus de convivência. De tal modo, se acredita ter 
empreendido um movimento ascendente rumo à fronteira do ainda não 
dito, ou, pelo menos, não dito desta maneira. 

A análise do fato, tratado na pesquisa como objeto de estudo, e que, 
neste caso, refere-se à escola que apresentou resultados promissores na relação 
entre gestão escolar e comunidade, se deu de duas maneiras. Uma delas foi por 
meio da aplicação dos pressupostos da pesquisa empírica, referencial adotado 
para o estudo realizado, cuja coleta de informações se deu de maneira direta 
e indireta durante o período em que a investigação estava sendo realizada. 
A outra, denomina-se de pesquisa bibliográfica, procedimento que compila 
e consolida as informações obtidas por meio da literatura especializada que 
trata da área da gestão escolar e outros temas correlatos.

No que tange à abordagem, no caso desta pesquisa, adotou-se os 
pressupostos da metodologia qualitativa. É preciso enfatizar que esta tem 
sido a abordagem mais promissora dentre as diferentes possibilidades 
de investigação, especialmente em pesquisas desenvolvidas na área da 
educação. Seu diferencial, muitas vezes, centra-se no enfoque interpretativo 
aplicado sobre o fato em seu meio natural (ERICKSON, 1989; ANDRÉ, 
2005). Para Weller e Pfaff (2010, p. 34), o uso de métodos de pesquisa 
qualitativa contribui de forma significativa para o avanço dos processos  
de construção do conhecimento na área da Educação, porque permite 
“melhor compreensão dos processos escolares, de aprendizagem, de relações 
dos processos institucionais e culturais, de sociabilização e sociabilidade, do 
cotidiano escolar em suas múltiplas implicações”. 

Compreende-se, portanto, que houve um cuidado em fundamentar 
o olhar crítico lançado sobre aquele cotidiano investigado, englobando 
não somente os aspectos e elementos isolados, mas, acima de tudo, as 
relações e interrelações que constituem a sua dinâmica nas dimensões 
pedagógicas e administrativas. Falar da dinâmica escolar é sempre uma 
grande responsabilidade, sobretudo levando-se em conta a complexidade 
desse espaço de formação do humano em todas as suas dimensões, o 
reconhecido grau de conflito que lhe é inerente e as recorrentes dificuldades 
enfrentadas por seus atores para manter o equilíbrio e uma convivência 
saudável e profícua em aprendizagens. Por isso mesmo é que de algum 
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modo esse espaço mantém-se tema permanente de discussões e foco da 
preocupação de instâncias governamentais, sociedades e famílias. 

Ainda quanto à abordagem metodológica, foi desenvolvida a pesquisa 
bibliográfica, seguida do método de análise textual, temática e interpretativa 
e pesquisa documental, como meio de examinar as publicações, processo 
pelo qual se realiza a análise de produções que compõem arquivos de órgãos 
públicos ou instituições privadas que ainda não receberam tratamento 
analítico (PEDRON, 1999). Foi preciso consubstanciar a visão do 
pesquisador agregando documentos formais à coleta de dados, por meio 
do qual se tornou possível ampliar as perspectivas de análise, além de 
fortalecer as bases da pesquisa. Atendendo aos aspectos qualitativos e que, 
de certo modo, também contribui para ampliar a visão em sua dimensão 
objetiva e subjetiva, a investigação foi agregada ainda da pesquisa de campo, 
procedimento que permitiu a aplicação de entrevistas semiestruturadas junto 
a pais e professores de forma mais próxima. 

Algumas análises se tornaram possíveis exatamente pelos passos 
empreendidos e orientados pelo trabalho de campo e pela análise 
qualitativa dos dados observados e coletados. É preciso dizer, entretanto, 
que a presença em campo não se deu de forma sistemática, como exige 
determinadas modalidades específicas de pesquisa, e, por isso, não pode 
ser apresentada como uma técnica ou procedimento formal adotado. Este 
não foi exatamente o foco do método. Contudo, a proximidade que se 
manteve junto àquela escola, mesmo que de modo informal, espontâneo e 
amistoso, foi denominado, aqui, de trabalho de campo. Erickson (1989), 
por exemplo, é um autor que aborda a pesquisa de campo como sendo uma 
tarefa do etnógrafo, porém, os pressupostos que formula para tal, também 
correspondem a inserções, mesmo que assistemáticas, do pesquisador no seu 
campo de pesquisa. Veja que isso ocorre, quando o autor entende, dizendo 
isso em outras palavras, que se traz ao campo um olhar teórico irrigado de 
questões explícitas ou implícitas, sem perder de vista que suas expectativas 
e perspectivas iniciais podem mudar durante essa estadia in loco. 

Outras palavras do mesmo autor, agora ditas de forma literal, 
recomendam que se adote “a instância crítica de um filósofo, questionando 
continuamente os fundamentos do convencional, examinando o óbvio, 
aquilo que é tido por certo pelos participantes internos da cultura, que 
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se tornou invisível para eles” (ERICKSON, 1984, p. 62). Note-se que 
nestas palavras também estão as intenções mais legítimas de qualquer 
olhar investigativo lançado sobre campos que se situam na seara da 
educação. Credita-se parte do comodismo e da inércia que parece inerente 
à comunidade escolar exatamente a esse risco iminente, porém, real, de os 
membros dessa comunidade tomarem por certo os mais absurdos prejuízos 
que assolam a escola, passando a deixar-se cegar por um processo gradativo 
de naturalização do óbvio. Essa percepção se baseia na ideia de estagnação 
de um cenário de antes e de hoje, que parece não sair do lugar, avançando 
a passos muito, muito lentos. É como se a escola se deixasse hipnotizar pela 
dificuldade e pela falta de alternativas viáveis, consistentes, perenes, ações 
que rompam com o que está sempre posto. Erickson tem razão, quando se 
refere ao questionamento contínuo do convencional e ao exame do óbvio, 
pois é isso que parece ocorrer dada a demasiada recorrência dos problemas.

Consolidando caminhos

A discussão baseia-se em dados, portanto, originou-se de um conjunto 
de argumentos construídos a partir da análise de uma realidade, cujos 
critérios de escolha estavam constituídos sobre a visão de que os resultados 
positivos apresentados deviam-se à parceria da escola com a comunidade. 
Por sua vez, esta parceria foi atribuída ao trabalho efetivo da gestão escolar. 
Quanto aos dados, foram coletados da análise bibliográfica sobre o processo 
de gestão escolar e gestão compartilhada, e da participação presencial 
do pesquisador, a qual se denominou de trabalho de campo. Esse foi o 
momento em se procedeu à realização de entrevistas semiestruturadas 
junto à comunidade da escola. Quanto ao processo de coleta, análise e 
interpretação dos dados, adotou-se o Estudo de Caso Simples (Yin, 1984).

O estudo de caso representa toda a força do trabalho realizado, pois 
este foi o procedimento que permitiu a inserção no campo de pesquisa,  
a proximidade dos sujeitos ou participantes e a construção de uma relação 
de parceria entre pesquisador e objeto de estudo. Para Bonoma (1985) 
constitui um método ou procedimento que assegura que sua aplicação  
seja adequada para pesquisas em que o objeto de estudo é abrangente e 



Um caminho traçado na busca de novas perspectivas para a gestão escolar  |  111

complexo e deve ser investigado dentro do seu locus de convivência. Escola 
e as relações internas e externas que nela ocorrem são sempre um objeto 
complexo, cujas possibilidades de tentar entender sua dinâmica, por certo, 
estão circunscritas à exigência do envolvimento do pesquisador de forma 
mais próxima do seu objeto.

Para definir esse objeto elegeu-se entre outras, uma escola do Distrito 
Federal, situada na Região Administrativa de Planaltina. Contou para 
a relevância da escolha, o fato de ter sido contemplada com um prêmio 
considerado, atualmente, como um dos mais importantes no reconhecimento 
das boas práticas desenvolvidas em escolas públicas do país. 

A coleta dos dados ocorreu, portanto, por meio de visitas de campo 
onde foram feitas 10 entrevistas semiestruturadas envolvendo os segmentos 
de pais e professores. Definida a escola, o próximo passo foi a escolha dos 
participantes mais diretos, ou seja, aqueles que exerceram o papel de voz 
do grupo. Ora, para se conhecer os elementos que justificam a eficácia da 
gestão escolar, nada melhor do que abordar aqueles que de forma mais direta 
recebem os efeitos desse trabalho. Por esta razão, diz-se que a amostragem 
é ‘intencional’. Embora, se deva reconhecer que os estudantes se incluam 
nesse grupo, foi preciso abdicar desse benefício para o trabalho, por levar-se 
em conta que se tratava de crianças que, supostamente, não expressariam 
de forma suficiente os dados a que se pretendia gerar. A solução encontrada 
foi buscar na comunidade formada pelos pais e mães ou os responsáveis, 
na falta dos pais/mães, e na equipe de professores, as respostas para o que 
se almejava encontrar. Um detalhe importante foi considerar que estes  
dois segmentos poderiam fornecer informações mais amplas e abrangentes, 
uma vez que tinham mais tempo de convivência com aquela escola.

No quadro a seguir, pode-se visualizar os momentos em que se deu esse 
contato no campo da pesquisa de forma mais sistemática. A importância do 
quadro é fortalecer a ideia de consistência de um planejamento traçado e sua 
aplicação, procedimento que pode determinar o sucesso ou insucesso de uma 
abordagem investigativa. Sobretudo, quando se busca desvelar realidades 
na área da educação, essa visão precisa ser ainda mais trabalhada e refinada, 
na perspectiva de trazer ao público de interesse, elementos de reflexão que, 
de fato, possam inspirar mudanças de rota, reelaboração de estratégias, 
reconhecimento das forças e fraquezas no que está posto. 
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Importante se faz ressaltar que a coleta de dados não se deu de forma 
estanque, fragmentada, voltada somente para o cumprimento de uma tarefa. 
Por isso, entendeu-se que, mesmo diante das respostas geradas por diferentes 
instrumentos, era preciso buscar aquele que deveria ser o aporte das ações da 
escola em todos os seus empreendimentos. Assim entendido é que a geração 
de dados também abrangeu o projeto político pedagógico (PPP) da escola, 
o qual, pela natureza peculiar de sua estrutura permitiu acessar informações 
sobre a trajetória daquele lugar, aspecto que ajudou na contextualização e 
na consolidação das informações relevantes para um verdadeiro estudo de 
caso. Não é difícil reconhecer que os dados contidos no PPP são sempre 
importantes para compreender como ocorreu a aproximação da comunidade 
com a sua própria história e com a escola. Serviu de base, ainda, para 
que se apresentasse um estudo comparado da realidade vivida antes da 
implementação desse modelo de gestão e daquilo que foi conquistado depois 
da vivência nesse modelo.

Dados em mãos, partiu-se para a fase que exige do pesquisador um 
olhar acurado, cuidadoso no sentido de alcançar os pequenos detalhes, aquilo 
que aparentemente não esteja visível a ‘olhos nus’, mas que se faz possível 
enxergar pela sinergia que emerge ao se observar determinadas nuances 
naquele cotidiano. Esta é a fase denominada de análise dos dados, fase que 
começa pela tabulação e segue em passos minuciosamente elaborados, para 
que nada se perca pela distração. É chegada a hora da apreciação crítica das 
evidências coletadas, com a finalidade de compreender, esclarecer, validar 
ou refutar os objetivos iniciais do estudo (YIN, l984). Nesse momento, 
procede-se à integração das ideias e pensamentos já construídos e que estão 
em processo de formalização e de consolidação. Isso se torna possível se 
existir, da parte do pesquisador, a habilidade de comparar diferentes fontes, 
simultaneamente, de modo a alcançar, pelo acoplamento das partes, o todo 
indivisível que é a reconstituição de uma percepção em realidade. Essa 
realidade é nada mais do que os resultados que a escola tem alcançado e que 
serviram de base para a sua escolha como referencial de uma discussão dobre 
a gestão escolar que deu certo. 
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A escola como referencial

A lógica é impecável; pois a escolha ativa certamente produz – ou 
é autonomia [...] (GIDDENS, 1997, p. 95).

Faz-se uma pausa, aqui, para uma breve viagem ao interior de uma 
determinada escola. Uma escola que poderia ser considerada como outra 
qualquer, que faz parte de uma rede de ensino público composta por 
inúmeras outras instituições, inclusive oferecendo a mesma modalidade e 
etapas de ensino, submetida às mesmas condições de salários pagos aos seus 
profissionais, localizada em região periférica como tantas outras. Entretanto, 
esta escola tem uma história nova a contar, motivo pelo qual se tornou 
objeto de estudo e está sendo apontada como um referencial importante 
para a gestão escolar. Situa-se na periferia do DF, como tantas outras que 
estão localizadas nessa mesma região e, diferentes de tantas outras, recebeu 
o Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar no ano de 2009, no 
Distrito Federal. Uma das razões para esse reconhecimento foi o índice de 
aprovação apresentado como resultado do desempenho dos seus estudantes. 
A diferença foi considerada significativa, já que deu um pequeno salto do 
percentual de 71% para atingir próximo de 90%, resultado divulgado 
pelo censo de 2010. Sua população de estudantes era de 1.217 alunos, 65 
professores e 35 funcionários do corpo administrativo. 

Vale ressaltar que o Prêmio Nacional de Referência em Gestão 
Escolar é promovido pelo Conselho Nacional dos Secretários de Educação 
(CONSED), União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 
(UNDIME), Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (UNESCO) e Fundação Roberto Marinho. Os objetivos são 
reconhecer e valorizar iniciativas inovadoras e bem-sucedidas de gestão 
escolar, proporcionar às escolas um instrumento básico de autoavaliação e 
reflexão sobre processos e práticas de gestão e promover o desenvolvimento 
de cultura de autoavaliação e planejamento para a melhoria do desempenho 
educacional. 

Corroborando a justificativa da relevância do tema dessa publicação, os 
avanços alcançados foram atribuídos à sua relação com a comunidade escolar 
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cuja participação efetiva tem sido aclamada como ação estratégica responsável 
por esse resultado. Verificou-se, a partir da aplicação dos instrumentos já 
citados e das observações realizadas no trabalho de campo, que a obtenção do 
referido prêmio decorreu da proposta de gestão compartilhada que envolve 
professores, funcionários, alunos, famílias e representantes da comunidade.

Um exemplo dessa participação é o Projeto “Conte Comigo”, no 
qual os moradores da cidade fazem um cadastro e relatam no que podem 
contribuir para a melhoria da escola. Há desde lojistas que disponibilizam 
materiais e mão-de-obra até pessoas que dedicam algumas horas ao trabalho 
voluntário. A escola elabora um cadastro de voluntários e os procura quando 
necessita de contribuição para algum projeto.

Na estrutura do modelo de gestão participativa adotado na escola, 
diretor, professores, funcionários, alunos, famílias e representantes da 
comunidade se unem em torno de um único objetivo: a qualidade no 
ensino. A proposta pedagógica, elaborada em conjunto com a comunidade 
escolar, inclui 27 projetos desenvolvidos com a colaboração da comunidade, 
de instituições locais e parceiros de outras cidades do DF. Esses projetos 
são voltados para temas como meio ambiente, prevenção contra as drogas, 
cultura de paz e cidadania, educação alimentar, informática, literatura, 
ciências, talentos da cultura local, música, esporte, correção da defasagem 
idade-série e artes marciais. 

Há um diferencial importante que foi observado e que, de certa 
forma, contribuiu para que a comunidade se sentisse pertencida naquele 
ambiente, tornando o acolhimento por parte da gestão escolar, um elemento 
material, palpável e que, de fato, facilita a integração dessa comunidade. Esse 
diferencial se destaca na abertura dos portões da escola, aos fins de semana, 
e, ainda, promovendo eventos voltados para atendimento de necessidades 
da comunidade. Neste aspecto, dá-se destaque para um dos projetos, o 
qual foi chamado de Ação Social/Dia da Família. Trata-se de um projeto 
que visa a promover atividades focalizadas em necessidades específicas da 
comunidade externa, valorizando seus membros como pessoas, cidadãos 
que precisam e merecem um olhar amoroso e cuidadoso da parte da escola. 
Entre essas atividades cita-se: corte de cabelo, ginástica, oficinas artesanais 
e culturais, dinâmicas de grupo e jogos esportivos. A maioria dos projetos 
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é desenvolvida com a colaboração não só de pessoas e instituições locais, 
como de parceiros de outras cidades do DF. Note-se que há uma rede de 
colaboradores acionada e ativa nesse empreendimento compondo uma 
estrutura de relações recíprocas de promoção do bem-estar e da convivência 
conjunta escola-comunidade.

Uma das mudanças ocorridas, constatada a partir da visão de pais e 
alunos, foi quanto à forma de avaliação do rendimento escolar. A escola 
abdicou do tradicional método de provas individuais, em que cada professor 
elaborava seus testes, sem levar em consideração o universo de conteúdos aos 
quais os estudantes estavam tendo acesso. O modelo de avaliação anterior 
resultava em instrumentos fragmentados e que em nada contribuíam para 
o crescimento no desempenho em aprendizagem daqueles alunos. No que 
estava em vigência, as avaliações eram divididas em duas áreas: Ciências 
Humanas e Ciências da Natureza, aplicadas bimestralmente, em dois dias. 
A diferença é que os conteúdos refletiam para os alunos, partes de um todo 
melhor conectado entre o que cada professor trabalhava em sala de aula, 
elementos interrelacionados, a partir de um tema básico, um eixo norteador. 
Decerto que essa modalidade de avaliação se constituiu em um grande 
avanço para os processos de ensino e aprendizagem, fazendo com que as 
práticas se tornassem mais significativas para aqueles alunos.

PPP: instrumento de organização do trabalho pedagógico, 
político e administrativo da gestão escolar

A autonomia e a gestão democrática da escola fazem parte da 
própria natureza do ato pedagógico. A gestão democrática da escola 
é, portanto, uma exigência de seu projeto político-pedagógico 
(GADOTTI, 2002).

O projeto político pedagógico da escola (PPP) configura-se como 
um planejamento que apresenta todas as estratégias e metas que a escola 
precisa para atender, da melhor forma possível, a sua missão de educar e 
formar cidadãos. Assim, todas as diretrizes pedagógicas pertinentes a uma 
instituição de ensino deverão estar definidas nesse importante documento. 
Quando se fala de um modelo de gestão compartilhada, ainda com mais 
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ênfase se destaca a importância do PPP, sobretudo por constituir uma 
bússola para o gestor, membro da escola que tem por encargo direcionar a 
aplicação dos princípios, valores, missão, metas, objetivos e ações dispostos 
nesse documento, que, por exigência desse modelo de gestão, é formulado 
e implantado com o auxílio de toda a comunidade escolar.

Na escola que serviu de base para essa discussão sobre gestão escolar bem-
sucedida, a análise das entrevistas realizadas com membros da comunidade, 
demonstrou que a figura do gestor exerceu um papel primordial para toda a 
participação e atitude de aceitação ampla do que estava delineado no projeto 
da escola. Compreendeu-se que, naquele ambiente, essa aceitação ampla 
alcançada se deveu não somente aos aspectos de divulgação ou de repasse à 
comunidade de um documento finalizado, por mais bem feito e completo 
que aparentasse, mas, sim, à forma como foi feita à sua elaboração. 

Sobre o processo de construção, observou-se que na primeira parte 
a equipe da escola preocupou-se em justificar de forma substancial a sua 
criação. Além disso, percebeu-se o cuidado na elaboração dos objetivos, 
uma vez que esse elemento no projeto constitui a agulha da bússola para a 
delimitação e o alcance dos resultados esperados. 

Por se tratar de uma parcela da população de estudantes, que por vezes, 
é pouco enfatizada, vale destacar que em seu PPP a escola buscou privilegiar 
a Educação de Jovens e Adultos (EJA 1º e 2º segmentos). Essa modalidade 
de educação foi implantada na escola devido à demanda da comunidade, 
o que demonstra que a gestão esteve atenta às necessidades de seu entorno 
de forma contextualizada. Ao mesmo tempo, a escola apresentava uma 
relação de projetos multidisciplinares, todos realizados com a participação 
e incentivo da comunidade. Alguns deles contemplados com prêmios de 
reconhecimento, tanto para a escola como para os alunos, individualmente. 
O próprio PPP ressalta a publicação de um livro, escrito pelos alunos da 
1ª série fundamental cujo tema principal foi o meio-ambiente, trabalho 
voltado, em específico, para a preservação de um parque que se localiza nas 
imediações da escola. O livro, publicado no ano de 2004 e denominado  
O Parque Sucupira é Nosso, teve uma tiragem de 800 unidades.

Outros projetos elencados no PPP fazem referência a parcerias, com a 
Fundação Athos Bulcão, de teatro. Por intermédio dessa parceria, no ano de 
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2007 e 2008, os alunos montaram peças e apresentaram para a comunidade 
escolar. Também há referência ao projeto voltado para os jogos escolares, 
evento em que os alunos da escola destacaram-se de forma exemplar, 
obtendo o terceiro lugar na classificação geral, no ano de 2007.

São abordados também eventos festivos promovidos pela própria 
escola, como forma de enaltecer a sua importância como parte daquela 
comunidade, e os vários prêmios recebidos ao longo dos anos como 
reconhecimento do bom trabalho que realiza.

Na dimensão pedagógica, o PPP também procura contemplar, de 
modo a estabelecer um eixo integrador que organize as ideias centrais 
do planejamento que será desenvolvido durante o ano em cada área de 
estudo. Logo em sua parte introdutória finaliza com a apresentação do 
tema integrador que será abordado e os respectivos subtemas, divididos por 
bimestre, deixando claro, desde o início do ano letivo o que será trabalhado e 
a forma como esse trabalho deverá se desenvolver ao longo dos meses que se 
seguem. O PPP também apresenta o objetivo geral, os objetivos específicos, 
os princípios norteadores (epistemológicos, didático-pedagógicos, éticos e 
estéticos) e a organização administrativa da escola referente ao ano em curso. 
Também estão enumerados, nessa parte do PPP, os percentuais de reprovação, 
evasão escolar, repetência e as taxas de aprovação por turno (matutino, 
vespertino e noturno), como se pretendesse fundamentar a emergência de 
uma postura de ‘prevenção’ aos possíveis problemas que possam ocorrer já 
despertando o protagonismo de todos para a tomada de atitude.

Os índices de aprovação apresentados no PPP da escola para os anos 
iniciais do Ensino Fundamental foram os seguintes:

Índices de aprovação

2007 2008 2009

80,2% 85,2% 93,34%

Quadro 3 – Índices de aprovação.
Fonte: PPP da escola estudada (2010). Índices médios de aprovação nas turmas do período matutino.

O índice de evasão escolar obtido na escola também foi quase inexistente 
no período diurno, alcançando a taxa de 0,3%, que equivale a um único 



Um caminho traçado na busca de novas perspectivas para a gestão escolar  |  119

aluno que saiu da escola no ano letivo de 2010. É importante ressaltar que a 
evasão escolar e a aprovação no período noturno não apresentam dados tão 
bons, sendo de 35,93% e 51,45%, respectivamente. Em seu PPP a escola 
reconhece que esses valores não são os melhores e, estimulando o espírito de 
desafio de sua comunidade, traça metas para evoluir nesse quesito e mudar 
a situação. 

A melhoria do rendimento escolar dos alunos do período diurno nas 
séries fundamentais também pôde ser verificada nos resultados que a escola 
havia alcançado no IDEB:

Evolução dos indicadores do Ideb (9º ano)

2005 2007 2009

3,5 3,5 4,4

Quadro 4 – Evolução dos indicadores do Ideb na escola estudada (9º ano).
Fonte: IDEB (2011).

É interessante ressaltar, com relação à nota obtida em 2009, que houve 
substituição na função de supervisor pedagógico por três vezes naquele ano. 
Visando sanar esse problema e melhorar os índices de aprovação por meio 
do seu PPP, a escola instituiu as aulas de reforço no contra turno das aulas 
regulares, agregando, no período em questão, a meta de reduzir o índice de 
reprovação em 5% por ano letivo.

Ainda no escopo do PPP, observou-se que a visão de consolidar a gestão 
participativa esteve presente. Isso pôde ser verificado no conjunto de metas 
que foram apresentadas para o ano de 2010, conforme listado a seguir:

A.   Favorecer a realização de palestras, oficinas, jantares, feiras, com 
vistas a promover a integração social dos atores presentes na 
escola e consequentemente avançar na melhora da autoestima dos 
alunos, professores, servidores e comunidade em geral, ligados 
institucionalmente a esta escola;

B.   Criação de datas específicas para a participação de toda a comunidade 
no ambiente escolar em atividades como palestras, oficinas, jogos, 
manifestações artísticas e culturais diversas e que atendam às 
perspectivas da Semana de Educação para a Vida;
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C.   Convidar a comunidade a estar mais presente nas decisões escolares 
buscando fortalecer instituições como APM e Conselho Escolar/ 
Segurança e Promoção da Paz;

D.   Organizar pauta prévia com os segmentos escolares a fim de definir 
os assuntos a serem tratados em reunião;

E.   Oportunizar a realização de pelo menos três eventos que contribuam 
para uma melhora qualitativa da autoestima de alunos, professores 
e servidores.

Embora o PPP não apresente dados relacionados à violência naquela 
escola, ainda assim, elenca metas voltadas para o exercício da cidadania e 
combate à violência e ao racismo através do desenvolvimento de projetos 
e ações que conduzam ao compartilhamento de ideias. Os projetos da 
escola com alunos e comunidade também envolvem temas relacionados 
ao convívio em sociedade chamando a atenção para o combate às atitudes 
inadequadas e que perturbem a harmonia entre todos os envolvidos. Isto se 
refere a atitudes como indisciplina, desestruturação familiar, pobreza, falta 
de perspectiva de vida e os diversos tipos de discriminação que envolve esses 
dois espaços – a sociedade e a escola – como uma constante.

Por fim, a estrutura adotada no PPP da escola referida, permitiu que 
se verificasse que, embora pareça destoar da realidade daquele entorno onde 
se localiza, a escola apresenta uma boa estrutura física, cuja qualidade em 
suas dependências revela que está sendo cumprido o que foi proposto em 
seu plano pedagógico. Chamou a atenção o espaço dedicado a um aspecto 
específico da gestão compartilhada, o qual foi observado na descrição de 
suas metas para o ano subsequente, no caso, era o ano de 2011. A ênfase 
na elaboração e execução de diferentes projetos e de ações destinadas ao 
compartilhamento de responsabilidades com a comunidade. Dentre elas, 
cabe ressaltar algumas: (a) apresentação aos diversos segmentos da escola 
da prestação de contas dos recursos e benefícios obtidos durante o semestre 
letivo; (b) busca de parcerias, com a mobilização do comércio local para 
as necessidades da escola por meio de visitas, convites para conhecer as 
dependências e as realidades do trabalho pedagógico/administrativo da 
Unidade de Ensino; (c) aperfeiçoamento do Projeto Conte Comigo;  



Um caminho traçado na busca de novas perspectivas para a gestão escolar  |  121

(d) um banco de recursos humanos da escola composto pelas pessoas da 
comunidade que possam dispor de suas habilidades em prol da realização 
de pequenos reparos na escola; (e) realização de eventos como festa junina, 
rifas e bingos para levantamento de fundos para a unidade de ensino;  
(f ) prestação de contas, bimestralmente, da arrecadação e das despesas dos 
recursos gerenciados pela APM para toda a comunidade escolar, nas reuniões 
de pais e mestres; (g) busca de parcerias, recursos governamentais ou não 
governamentais, com a finalidade de realização das reformas do parquinho, 
e dos banheiros da unidade de ensino em questão; (i) realização de reuniões 
bimestrais sistemáticas com o Conselho Escolar, com a finalidade de definir 
a aplicação dos recursos financeiros dirigidos à escola.

Eixos norteadores de um projeto que deu certo: caminhos 
da investigação

A relação entre escola e comunidade, no contexto de uma visão 
democrática, porém em sua dimensão pedagógica, é uma temática vasta e 
rica, tanto pelas possibilidades de levar a conhecer aspectos da evolução da 
educação como por constituir um meio de revelar a importância do papel da 
escola como formadora, dentre outros aspectos, do caráter dos estudantes. 
No referencial que serviu de base para que se delineasse o corpo dessa 
discussão acerca da gestão compartilhada, foi possível identificar alguns eixos 
norteadores que contribuíram para o sucesso do estilo adotado. 

O caminho adotado na tentativa de desvelar cada um desses eixos 
foi trilhado na concretização do método, o qual, nessa etapa específica da 
investigação, revelou-se na resposta às questões apresentadas na entrevista. 
Acredita-se que apresentar pontos-chave desse caminho possa servir de 
modelo ou de inspiração para que outras equipes escolares exercitem o 
seu potencial de alcançar, com o seu próprio estilo, resultados inusitados. 
Algumas perguntas foram elaboradas e aplicadas por meio da entrevista, na 
perspectiva de se constituir no ‘fio orientador’ que conduziu ao desvelamento 
desses eixos: (1) como parte da comunidade escolar, em quais momentos 
você é chamado a participar? (2) em que ações, projetos e atividades você 
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participa na escola? (3) o que lhe motiva a participar na comunidade escolar? 
(4) a escola propicia oportunidades que valoriza a sua participação? (5) quais 
os benefícios desta escola em seguir um modelo de Gestão Compartilhada? 
(6) a sua participação fortalece o modelo de ‘Gestão Compartilhada’ 
assumido por esta escola?

É importante explicitar que tais questões se relacionam ao objetivo de 
dimensionar a relevância da participação da comunidade escolar no modelo 
de gestão compartilhada. O locus sobre o qual se concentrou o esforço de 
respondê-las situa-se em uma escola da rede pública do Distrito Federal. 
As questões, por sua natureza, foram direcionadas ao corpo docente (seis 
professores), todos com mais de 1 (um) ano de atuação na mesma unidade 
escolar e mais de dez anos na Secretaria de Educação. Este foi o critério 
adotado na escolha desses participantes. A intenção na definição desse 
critério foi a de que todos os docentes entrevistados tivessem condições de 
comparar o antigo e o novo projeto de gestão que estava, à época, sendo 
adotado em todas as escolas da mesma rede de ensino.

Contudo, era preciso questionar uma parcela daquela comunidade, 
cujo papel, de igual importância, pudesse representar o olhar daqueles que se 
instituíam como os beneficiários das estratégias consideradas bem sucedidas. 
Essa parcela da comunidade referia-se ao grupo de pais e mães dos alunos 
ou dos chamados de “responsáveis”, ou seja, aquelas pessoas que respondem 
pelo pai ou mãe, em sua ausência. Assim sendo, decidiu-se aplicar o mesmo 
conjunto de questões a somente quatro pais de alunos, com o objetivo de 
tentar abstrair, em sua essência, a concepção que a comunidade externa 
construiu do modelo de gestão compartilhada no tempo em que esteve 
submetida ao referido modelo, e se entendem o papel dessa nova escola na 
formação da comunidade como um todo.

De grande valia para a pesquisa é tecer breves comentários sobre a 
dimensão da chamada ‘amostragem’ no contexto da investigação científica. 
Aqui se desenvolveu toda uma estrutura baseada na pesquisa qualitativa, 
um modelo que responde por questões muito particulares de paradigma, de 
estilo e de intenções ou finalidades. A primeira questão, antagonizada por 
diferentes correntes de pensamento, nomeadamente, aquelas que se mantêm 
fiel aos caminhos mais conservadores, tem suas origens nas ciências sociais, 
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pensamento que defende que se investigue um nível de realidade que não 
pode ser quantificado (MINAYO, 2001). 

Investigar em conformidade com essa postura requer, como em 
qualquer outra linha de pensamento, definir os sujeitos sociais que serão 
pesquisados, isto é, definir a amostragem da pesquisa. Requer também um 
cuidado especial dedicado à aplicação dos instrumentos, pois será o conjunto 
dos participantes entrevistados, por exemplo, quem definirá os rumos da 
pesquisa, assegurando sua coerência e aspectos de validação. Atendendo a 
essa concepção, o critério básico da amostragem é a perspicácia de definir 
uma parcela representativa da população da pesquisa, não necessariamente 
focalizada na dimensão quantitativa. Em outras palavras, não importa 
quantos, mas, sim, ‘quem’. A questão central, portanto, é responder: o que 
seria uma amostra representativa? Minayo (2001), corroborando outros 
autores, define como sendo aquela que apresenta as mesmas características 
gerais da população da qual foi extraída. No caso da escola de que trata essa 
discussão, buscou-se escutar a voz da população de professores e de pais/mães 
de alunos, num dado contexto, dado período de desenvolvimento de uma 
proposta, dado espaço que, em tese, assemelha-se, em pontos essenciais, aos 
demais de mesma natureza, ou seja, o fato de ser uma escola.

No que concerne à representatividade da amostra utilizada, é preciso 
entender que um dos pontos de legitimidade da pesquisa qualitativa está no 
seu diferencial da pesquisa quantitativa, ou seja, a amostragem não tem por 
objeto a quantidade de sujeitos sociais pesquisados e, sim, a qualidade desses 
sujeitos. Porém, sem perder de vista que se aliam nesse desafio, a qualidade 
da abordagem que foi feita a eles e o cuidado e intensidade dedicados à 
percepção e análise dos detalhes explícitos e implícitos apreendidos em suas 
respostas. O número por si nem tanto importa, o bom senso do pesquisador 
deve prevalecer, pois, mais importante do que pensar em um número de 
grandes proporções, é compreender que deve ser suficientemente pequeno 
para permitir que o objeto de estudo seja profundamente explorado e 
conhecido.

Concorda-se com Minayo (2001), quando a autora enfatiza que a preo-
cupação jamais deve ser a generalização. Possibilitar o maior aprofundamento 
e permitir abrangência da compreensão, esta é a palavra de ordem da pesquisa 
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qualitativa. Essa exploração do visível e do invisível, a qual só acontece se 
houver condições de fazer incursões adequadas, envolve dados de natureza 
radicalmente não-mensuráveis, como sentimentos, sensações, pensamentos, 
intenções, gestos, expressões faciais, comportamentos, modos de expor suas 
razões, significados e significantes que emerjam de um determinado grupo 
de indivíduos em relação a um dado problema.

Logo de início, verificou-se que os participantes guardavam um vínculo 
bastante significativo para o problema investigado. Esse vínculo parecia 
originar-se de uma sinergia que dominava aquele ambiente, refletindo um 
clima de cumplicidade, diálogo, cuidado recíproco, de tal modo, que se 
julgou coerente inferir que a ‘saturação’, elemento da pesquisa qualitativa 
a ser considerado na representatividade da amostra, era algo implícito em 
qualquer quantitativo. Isso quer dizer que prevalecia a sensação de que todos 
e qualquer um que fossem inquiridos a expor suas razões e motivações para 
aprovar e sentir-se acolhido naquele ambiente, diriam a mesma coisa em 
palavras diferentes. Afinal de contas, se trata das pessoas mais envolvidas no 
problema e, portanto, as mais qualificadas para abordá-lo e responder por ele. 

Resgatando a narrativa sobre o cenário da entrevista, apesar de as 
perguntas terem sido planejadas a priori serviram apenas de fio condutor 
para a abordagem aos participantes, foram, na verdade, questões orientadoras 
de um diálogo amistoso e bastante flexível. Os entrevistados foram deixados 
livres para expressarem suas opiniões de forma natural, sem que houvesse 
a necessidade de uma resposta formal, ausente de suas impressões. Desta 
maneira, a pesquisa abrangeu não apenas a visão dos docentes enquanto 
servidores da Secretaria de Educação, mas também como atores da formação 
do caráter dos alunos e da comunidade como um todo.

Ao se analisar o conteúdo das entrevistas pôde-se observar que a 
concepção de gestão compartilhada, ou gestão democrática, vai muito 
mais além da denominação desse modelo, ou seja, mesmo não tendo sido 
utilizadas as denominações “gestão compartilhada” ou “gestão democrática” 
a essência desse modelo esteve presente nos discursos dos entrevistados, 
quando estes se referiam à escola como “nossa escola”, à coletividade como 
trabalho em conjunto e ao orgulho refletido no brilho dos olhos e no sorriso 
aberto e generoso por se sentirem parte do todo.
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CAPÍTULO VI

GESTÃO ESCOLAR: UM DESAFIO POSSÍVEL

No caráter, na conduta, no estilo, em todas as coisas, a simplicidade 
é a suprema virtude (HENRY WADSWORTH LONGFELLOW).
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A simplicidade revelada

Falar de simplicidade parece favorável, e ao mesmo tempo contraditório, 
em um cenário no qual a ciência tem sido severamente questionada, 
embora ainda sem muita visibilidade, acerca da impostura em primar pela 
simplicidade, herança considerada nefasta da modernidade. No século XXI 
a palavra de ordem é exatamente se desenvolver capacidades de pensamento 
que apreendam a complexidade dos fenômenos para se conseguir respeitá-
los em sua natureza, compreendê-los em sua essência e centralidade, para, 
enfim, evoluir. Sobre essa tensão, Stephen Volfram, autor citado por Rocha 
Neto (2003, p. 58), prefere dizer que “o principal segredo da natureza é 
que, com simples regras básicas, ela consegue gerar a complexidade que 
observamos”.

Essa regra se aplica ao aspecto essencial para o qual se pretendeu chamar 
a atenção, com toda a discussão desenvolvida até aqui. Falou-se de uma 
escola que, em sua natureza e complexidade, se assemelha a todas as demais, 
sobretudo àquelas que compõem a mesma rede de ensino. Verificou-se 
também que suas práticas não se diferenciam tanto no que é comum a todas 
as instituições de ensino. Afinal, os ambientes educativos constituem um 
campo de ação, estratégias, desejos, necessidades, semelhantes entre si. Sua 
finalidade, destinação e destinatários dos serviços que oferta à comunidade 
também guardam semelhança em muitos aspectos, senão em sua plenitude.

Aqui não se trata de atravessar, como se natural fosse, a fronteira do 
inusitado, mas, sim, de apresentar elementos para dizer que há algo no comum 
que pode dar certo. Mas, em que esses espaços, de fato, se diferenciam? O que 
leva algumas escolas a apresentarem desempenho superior entre outras em 
condições idênticas? Por que a comunidade se dedica de forma tão intensa a 
umas e mantém distância, muitas vezes, intransponível de outras? O que a 
agrada ou desagrada? O que pode ser feito para atraí-la?

Desde a apresentação deste livro, a concepção de gestão que se intentou 
mostrar não foge ao real. Na verdade, atende ao princípio de Stephen 
Volfram, de que o segredo é conseguir com simples regras básicas alcançar 
a complexidade das relações que permeiam ambientes essencialmente 
humanos. Espaços em que a dimensão humana transcende todas as 
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demais. As pessoas são sujeito e objeto dessas relações. E a aprendizagem  
é centralidade no movimento que pode levá-las a um processo contínuo  
de evolução. 

Na escola em questão, foi observado um contentamento geral, uma 
expressão única de satisfação, gestos de aprovação plena do que estava sendo 
proposto, manifestação de segurança diante de uma postura que revela 
que há escuta sensível e acolhedora da participação de todos e de cada um. 
Observa-se tudo isso, tanto por parte dos discentes como da comunidade 
externa, com relação ao impacto que um modelo de gestão bem sucedido 
pode exercer. No caso, um modelo de gestão, de fato, compartilhada, em 
projeto, em lei e em ação. 

Ao se questionar a respeito de como essa importância é sentida, embora 
cada entrevistado tenha demonstrado seu ponto de vista, o que se percebeu, 
de forma homogênea, foi a sensação de participação autêntica, ou seja, os 
docentes e pais acreditam que a expectativa quanto ao que eles pensam ser 
melhor para a escola e para a comunidade é o ponto de maior significância 
dentro da vida escolar. Assim, no que toca aos docentes, essa relevância se 
materializa na abertura à sua opinião, na busca constante por fazer emergir 
novas ideias e novos projetos capazes de ampliar o modo como a escola 
compartilha da vida pessoal de seus alunos e da comunidade na qual está 
inserida. Isto foi claramente demonstrado em vários pontos das entrevistas, 
destacando-se nas palavras pronunciadas pelos entrevistados, por meio das 
quais exprimiam com precisão a importância da consulta e da participação 
nas decisões que eram encaminhadas conjuntamente. 

É preciso atentar, entretanto, que, mesmo diante do esforço contínuo, 
perceptível nas ações realizadas pela escola, habilmente conduzidas pela 
equipe gestora, o momento participativo, no qual emergiam livremente 
as opiniões, ainda, para os pais/mães, impactavam de forma mais discreta, 
tímida, por vezes, temerosa. Sabe-se que há uma cultura predominante, 
historicamente naturalizada, que se deve admitir ser difícil de superar 
radicalmente, sem que uma transformação profunda seja alcançada em 
termos também de um novo processo de culturalização na sociedade 
contemporânea. Talvez, por isso, a iniciativa da parte dos pais/mães se 
mostrasse um pouco menos nítida, tendo em vista que a colaboração 
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desse segmento, embora não se pudesse caracterizar como menos efetiva, 
refletia de forma um pouco menos intensa, até mesmo pelo papel que lhes 
é designado dentro da estrutura administrativa de uma escola, por razões, 
conforme supracitado, culturais. Apesar disso, sempre são chamados e 
questionados quanto às necessidades da comunidade e com relação ao que 
esperam que seus filhos aprendam na escola. Além disso, notou-se que a 
participação da comunidade parece ser muito mais reativa que proativa, 
ou seja, a comunidade é convidada a participar dos projetos e ações sociais 
organizadas pela escola, o que não diminui em nada a importância desse 
tipo de participação, pois essa interação pais/mães-escola fortalece os laços 
entre a escola e os alunos. 

Ressalta-se também a existência de um vínculo comunicativo entre 
comunidade e escola, tendo em vista que as famílias são informadas de tudo 
o que se passa dentro da escola, seja referente aos filhos, como alunos, ou aos 
assuntos administrativos. Embora esse segmento da comunidade não exerça 
função administrativa na escola as decisões são sempre debatidas e tomadas 
em comum acordo. A seriedade que prevalece nesses momentos já faz parte 
do modo como ocorre a organização da gestão comunitária, não apenas da 
gestão educacional. 

Obviamente, que o chamado aos pais se faz mais presente nas ocasiões 
em que o aluno é o foco da conversa, como ocorre em todas as escolas, 
porém, há os momentos de decisão em que a opinião dos pais é consultada 
e discutida. De acordo com o depoimento de uma das mães no momento 
da entrevista, a existência de um projeto chamado Convida, que ela 
explica como sendo um projeto em que os pais se envolvem diretamente 
na execução, se revelou como uma estratégia inteligente para motivar a 
participação dos pais de forma mais intensa, dedicada e entusiasmada.

Importante notar que, quando se trata de gestão compartilhada, o 
impacto exercido não atinge somente a dimensão educacional. Esse efeito 
age também na formação do indivíduo e na conscientização da comunidade 
para princípios de convivência e aprendizagem acerca do que venha a ser o 
tão aclamado exercício da cidadania. Nessa escola, há diferentes projetos e 
ações que buscam a contextualização das disciplinas do Núcleo Comum do 
currículo escolar, trazendo ao cenário da sala de aula, temas atuais, problemas 
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e conflitos do dia-a-dia que atingem os membros da comunidade em seu locus 
de convivência, ou seja, fora dos muros da escola. Essa interconexão entre 
vida e cotidiano escolar parece resgatar o desejo e o valor de uma convivência 
pacífica e harmoniosa e a visão da escola como uma ‘segunda casa’. 

Da parte dos docentes há uma espécie de liberdade que se traduz 
na autonomia sobre a prática em sala de aula. A eles é permitido abordar 
esses temas fora do que está posto nos livros escolares, transcendendo,  
de certo modo, os limites disciplinares impostos pela visão equivocada de 
um currículo inflexível, entrincheirada pela concepção de que existe um 
conjunto de conteúdos lineares que a escola tradicionalmente insiste em 
impor aos professores. Nessa visão mais aberta, a escola se aproxima dos 
alunos e das famílias, na medida em que tudo que é explorado em sala de 
aula, e, ainda, de forma lúdica e informal, mantém um vínculo contextual 
com a sua vida em casa e na comunidade. Tornou-se uníssona a percepção 
de que o modelo de gestão compartilhada facilita o reconhecimento dos 
problemas que afastam os estudantes do meio educacional e estimulam 
a evasão, engrossando os índices negativos com os quais o país se depara 
período a período quando são aplicadas as avaliações em grande escala. Uma 
das grandes vantagens desse tratamento que é dado aos conteúdos escolares, 
é o fato de permitir que tais temáticas sejam abordadas desde cedo, de forma 
orientadora e motivadora, sempre contando com a participação dos alunos e 
pais/mães, não apenas na qualidade de observadores passivos, mas também 
na condição de atores dessa formação para a vida fora da escola.

O que se percebeu naquela realidade é que a escola finalmente 
reconhece a necessidade de abordar assuntos relacionados à vida familiar, à 
formação do caráter e da consciência de seu aluno e não apenas em visualizar 
a função limitada de prepará-lo para o mercado de trabalho. Em pauta, se 
mantém sempre a percepção da importância de outros ensinamentos, estes 
mais voltados para o seu crescimento como pessoa humana, homem/mulher, 
cidadão/cidadã, para os valores essenciais de convivência social, aprendizagem 
acerca do respeito aos hábitos de vida saudável, sustentabilidade e diálogo 
como meio de proximidade entre todos e de solução de conflitos. 

O modelo de gestão compartilhada visa, portanto, a integrar a escola à 
vida familiar do aluno, da mesma forma que traz a família deste aluno para 
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dentro da escola. A relevância dessa participação efetiva da comunidade 
também se materializa na visão que a comunidade construiu da estrutura 
da escola. Isso se constata pela atitude visível de aceitação do modo como 
aquele espaço físico se organiza pelos membros da comunidade escolar, ao 
contrário do que ocorria em períodos anteriores à implantação do modelo de 
gestão democrática, quando a unidade escolar refletia uma imagem negativa, 
sendo mal avaliada e, muitas vezes até rejeitada. 

Consequência positiva também foi observada na preocupação constante 
com a conservação e melhoria da escola. A verbalização desse cuidado se faz 
presente em todos os encontros entre pais e docentes os quais estão sempre 
trabalhando juntos para melhorar esteticamente o ambiente nos aspectos 
de segurança, atraindo cada vez mais estudantes para um espaço em que o 
tédio é substituído pelo prazer de estar na escola.

O que resulta da participação plena na gestão compartilhada

Uma das características mais marcantes da participação da comunidade 
escolar em escolas que adotam o modelo de gestão compartilhada parece ser 
o potencial de comunicação e interlocução constante e recíproca entre todos 
que atuam no local, independente da atividade que realizem ou do papel que 
exerçam. Essa comunicação foi perceptível na escola-referência em diversos 
momentos de observação durante o trabalho de campo e também nas respostas 
geradas nas entrevistas. De acordo com o depoimento dos pais, a escola não 
os convoca somente para tomar conhecimento daquilo que está acontecendo 
com os seus filhos, mas principalmente, para oferecer-lhes a oportunidade 
de ver e aprender junto com eles. Esses momentos são promovidos por meio 
de oficinas, nas quais os pais e mães se envolvem, ou como participantes 
ou como moderadores das atividades propostas. Essa estratégia estreita os 
laços entre família e escola, além de valorizar os conhecimentos tácitos da 
comunidade e a sua contribuição na contextualização e enriquecimento 
do currículo escolar. Significa a evolução da visão de que a construção do 
conhecimento não está circunscrita às salas de aula, mas pode tornar-se uma 
ação transversal que envolve mais do que práticas pedagógicas formais.
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Esse processo amplo de comunicabilidade, ou seja, capacidade de fazer 
fluir o ato comunicativo entre os seus destinatários, também é aplicada 
aos professores que, tal qual a comunidade, são chamados a participar não 
apenas dos projetos educativos no decorrer da semana letiva, mas também 
das atividades extraclasse.

A comunidade demonstrou reconhecer que a participação deve ser 
efetiva e constante, não apenas no que se relaciona a tomar ciência das notas, 
pauta restrita e comumente adotada nas escolas para conduzir as reuniões 
de pais e mestres. Também as atividades extraclasse, realizadas pelos alunos 
fora de seus horários habituais de estudo e inclusive aos fins de semana, 
tornaram-se um momento prazeroso, lúdico e de intenso envolvimento  
de todos. 

Participar tornou-se de tal modo um ‘hábito escolar saudável’, que 
mesmo entre os professores parece ter intensificado o desejo de ser melhor, 
de buscar resultados diferentes daqueles obtidos em períodos anteriores, de 
dedicar-se com mais afinco à atividade docente. Esse interesse foi percebido 
no empenho com que agora os docentes se dedicavam a identificar e 
compreender as dificuldades dos seus alunos e a pesquisar estratégias 
adequadas para levá-los a superar esses obstáculos e retomar o fluxo do seu 
processo de aprendizagem. 

Fica claro naquele ambiente educativo que a escolha dos projetos 
mantém-se sempre voltada para o interesse coletivo e não mais para o 
interesse do professor. Assim, estão sempre propondo temas e atividades que 
possam estimular seus alunos a participarem com entusiasmo, tornando a 
escola um espaço alternativo de lazer e de aprendizagem atrativa. 

Assim como ocorre em qualquer escola, as reuniões de pais e mestres são 
o ponto forte de comparecimento dos pais, bem como a entrega de boletins 
e, quando ocorrem, problemas de comportamento ou de aprendizagem dos 
alunos. Observe-se que foi dito ‘comparecimento’. Esse foi o diferencial 
observado. O simples ato de comparecer foi transformado no ato de 
participar. Mantém-se o que é comum – de maneira específica, os pais são 
devidamente cientificados da conduta e chamados para conversar com os 
professores e orientadores – porém, transcende esse momento formal de dar 
a conhecer a situação do filho. Inclusive, os conselhos semestrais e bimestrais, 
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além das reuniões de coordenação, transcenderam a pauta convencional de 
somente discutir problemas dos alunos, para tornar-se mais um espaço de 
construção das práticas que solucionem esses problemas e potencializem a 
ação de cada professor pela adesão ao que se tornou um pacto coletivo em 
prol do crescimento individual. 

Desta forma, a comunicação direta entre a escola e sua comunidade 
mostrou ser uma característica forte como recurso que potencializa a 
participação da comunidade na vida escolar. E foi exatamente essa rede 
de interação uma das estratégias bem sucedidas que colaboraram para 
os resultados positivos para a escola. Somente um canal livre e amplo de 
comunicação pode propiciar essa integração de forma tão fecunda e passível 
de transformar-se em resultados concretos. Assim, pode-se eleger como um 
componente importante na gestão escolar compartilhada, a comunicação, 
sendo a gestão escolar uma ponte de ligação entre todos os sujeitos que 
compõem a escola, encontrando mecanismos que facilitem a propagação 
das informações a respeito do andamento dos projetos e propiciando as 
condições, ao mesmo tempo, para que todos os membros da comunidade 
escolar dialoguem entre si. Um bom processo de comunicação ajuda a definir 
consensos e a evitar conflitos, favorecendo a prevalência da transparência e 
da democracia no processo participativo.

Quanto a esse aspecto, foi verificado na escola estudada, portanto, que 
os canais de comunicação entre a equipe escolar, os pais, os estudantes e seus 
familiares são fatores chave de sucesso e se constituem em uma estratégia 
importante que ajuda a estabelecer uma prática escolar participativa e 
voltada para a gestão compartilhada. 

Gestão compartilhada: a relação como essência 

A escola, cujo modelo conforma-se aos princípios da gestão 
compartilhada ou democrática, demonstra preocupar-se com a interação 
contínua com a comunidade que habita em seu entorno. Isso flui para 
um clima propício de modo que os projetos, atividades e ações sociais 
desenvolvidas terminam por se transformar em meios de estreitamento dos 
laços de confiança e de parceria, ou seja, tudo concorre para intensificar essa 
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relação e torná-la cada vez mais próxima e saudável para ambos os lados. O 
interesse passa a ser mútuo. Não basta que a escola se esforce para somente 
abrir suas portas à comunidade, é necessário que também desenvolva um 
trabalho efetivo de motivação e conscientização, que convide e incentive a 
comunidade a participar e deixe claro que essa participação também é um 
modo de exercitar a cidadania o qual deve ser sempre colocado em prática 
por pais, professores, família e comunidade em geral. Nos relatos coletados 
de pais e docentes, ficou clara a motivação de todos para se envolverem nos 
projetos e atividades da escola. Cada qual com o seu objetivo principal, sua 
forma de avaliar a ação, mas todos dispostos e engajados em torno de um 
benefício comum: a escola.

Os professores pareciam sentir-se livres para propor ações que 
estimulassem a criatividade dos alunos, tudo dentro do contexto social vivido 
por eles, e se sentiam satisfeitos com o resultado de seu trabalho, sobretudo 
quando conseguiam atingir a comunidade escolar em sua totalidade.

Verificou-se no relato de professores, que o modelo de gestão 
compartilhada estava, inclusive, aumentando a motivação para trabalhar 
com alunos mais difíceis e para aceitar a realidade social da comunidade 
onde a escola está inserida. Essa visão acolhedora, inclusiva e amorosa 
dos professores acerca do perfil da comunidade e dos alunos, contribuiu 
sobremaneira para a melhora do rendimento qualitativo e quantitativo. 
Ainda de acordo com depoimentos gerados nas entrevistas, foi possível 
perceber que os professores trabalhavam, em alguns momentos, com alunos 
que ninguém mais acreditava e mesmo assim não arrefeciam o entusiasmo 
para superar aquele desafio. Demonstravam, ao contrário do que ocorre 
na maioria dos casos, que o desafio ampliava seu nível de motivação e de 
estímulo para auxiliar aqueles alunos a obterem resultados melhores do que 
haviam obtido até então.

O incentivo à criatividade de alunos e docentes, somado à liberdade de 
criar, trazia cada vez mais a figura do professor para perto da comunidade. 
A imagem que refletia era o distanciamento daquele docente com ares de 
mestre detentor de todo o conhecimento, e a proximidade de uma figura 
que, desta vez, se manifestava na condição de facilitador e companheiro no 
desenvolvimento educacional e pessoal do aluno.
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Essa liberdade e os laços de amizade construídos entre professores 
e direção permitiam, dentro de um modelo democrático, que também 
a prática da interdisciplinaridade se tornasse uma constante, ou seja,  
o desejo de integração e diálogo se estendia aos conteúdos ministrados que 
terminavam por engendrar-se sob o mesmo foco. 

Do ponto de vista dos pais, esses percebiam que a mesma liberdade 
dada aos docentes no processo criativo de projetos e ações, também era 
permitida a eles, nos momentos em que eram são chamados a se manifestar 
e contribuir nos projetos da escola. Isso fazia com que a participação de cada 
um fosse valorizada, além de fortalecer a relação construída entre a escola e 
os seus membros. Além disso, essa proximidade entre pais e professores tem 
se mostrado uma poderosa arma contra a evasão escolar e o crescimento da 
violência e do uso de drogas. De fato, essa interação mais próxima, que tem 
como pano de fundo a ação social, tende a facilitar esse contato dos professores 
que, naquele momento, eram apresentados aos pais de forma mais amistosa, 
passível de se envolver em processo autêntico de diálogo e de construção 
de alternativas conjuntas para os problemas, não só de aprendizagem, mas, 
também para problemas que essa comunidade enfrentava nas ruas. 

Participação: fator de empoderamento organizacional

O relato dos entrevistados durante a pesquisa de campo levou a 
considerar algumas proposições que podem ser pontuadas como parâmetro 
para se pensar a construção de uma escola diferente do comum. São os 
benefícios gerados da participação efetiva da comunidade na escola e 
que impactam sobremaneira em seus resultados, com o diferencial de ter 
sido construído em ação conjunta, e, portanto, constituem contribuição 
autêntica de uma comunidade que se propôs a ‘agir com’ e não ‘cobrar para’.

Refere-se a três eixos que podem se tornar recursos catalisadores e 
norteadores para inspirar uma ação mais assertiva dos gestores diante da 
complexidade dos problemas que enfrentam no cotidiano escolar: melhoria 
das condições de estudo; melhoria no rendimento escolar dos alunos e 
aumento da satisfação dos professores em atuarem em uma escola cujo 
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modelo de gestão compartilhada permite a criatividade, a liberdade de 
expressão e acima de tudo a autonomia. Esse discurso foi o mais recorrente 
como benefícios da gestão compartilhada. 

Também as respostas expressas nos questionários apontaram para 
um perfil de comunidade escolar que nutre um sentimento de orgulho e 
satisfação com relação à escola, ao seu modelo de gestão e aos resultados 
apresentados por ela. Verificou-se que o modelo de gestão compartilhada 
adotado torna a escola mais segura, menos marginalizada e mais atuante na 
vida social da localidade em que está inserida. A escola passa, de fato, a fazer 
parte e se tornar pertencida ao espaço geográfico em que está situada. Com 
isso, a comunidade começou a se demonstrar atenta e a colocar-se disponível 
perante as necessidades da escola, participando de forma ativa nos mutirões 
para manutenção e melhoria das dependências físicas, por exemplo. No 
entanto, isso ocorria não apenas naquilo que fosse beneficiar seus filhos/as 
de forma mais específica, mas no que, de forma direta ou indireta, poderia 
se constituir em benefício para a comunidade externa também. Como 
exemplo, a construção e manutenção de hortas comunitárias. 

A participação da comunidade na escola trouxe para os usuários 
daquela unidade escolar, segurança e confiança, antes de tudo. E com essa 
participação ativa, a equipe da escola sentiu-se mais segura para exercer seu 
papel fundamental que é o de educar, proteger e resguardar as crianças que 
ali se encontravam. Em consequência, atuava melhor no cumprimento do 
encargo de prepará-las para o mundo lá fora, propiciando a aquisição de 
conhecimento e vivência e, sobretudo, deixando-as ‘a salvo’ e em segurança 
na ausência de seus pais. Essa segurança pôde ser percebida na expressão 
de confiança e de tranquilidade que os pais refletiam ao falar do trabalho 
oferecido pela escola.

Baseando-se em autores como Simon (2007), Perkins e Zimmermam 
(1995) e Bourdieu (1992), foi possível reconhecer uma mudança de foco 
nas relações escolares a partir do que se apreendeu das falas em entrevistas e 
questionários e até mesmo nos momentos de contato pessoal por meio do 
trabalho de campo. Do pódio de quem exerce a força e o poder, a escola passa 
a se comportar como parceira em potencial e se mistura àquelas pessoas, 
acolhendo suas angústias, seus anseios, seus desejos, suas expectativas. 



136  |  Renato de Oliveira Brito  R

O termo ‘poder’ se transmuta para ‘empoderamento’, e, desta vez, 
tornando-se objeto direto da comunidade para a escola: a comunidade 
empodera-se do direito e do dever de auxiliar a escola e impulsionar ativa 
e proativamente o seu desenvolvimento. A escola, por sua vez, é quem 
permite à comunidade imbuir-se dessa autoridade afetiva e participativa, 
integrando-se como um elemento de mesma ordem e não de ordem superior. 
Obviamente, que não se perdeu de vista o lugar da escola como promotora 
dos meios de aquisição dos conhecimentos sistematizados, mas as estratégias 
parecem ter mudado. A transmissão naquele lugar passou a se chamar 
partilha, comunicação, interlocução, sem que nenhum dos lados abdicasse 
de sua identidade instituída cultural e socialmente.

Inspirando-se em autores conforme os supracitados – a saber, Simon 
(2007), Perkins e Zimmermam (1995) e Bourdieu (1992), foi possível 
identificar três princípios que passam a fazer parte do ambiente escolar e 
que se instituem como resultantes de um estilo de gestão escolar que se 
pauta pelo modelo da gestão compartilhada. Esses princípios são a prática 
inclusiva, sustentada na visão de que o direito de igualdade é para todos 
e deve ser construído sobre as bases do diálogo e a solução de conflitos; 
a relação de confiança, construída sobre as bases do acolhimento e escuta 
sensível diante das alternativas expostas com seriedade enquanto propostas 
discutidas coletivamente; e a cooperação interna e externa, neste caso, 
fundamentada no trabalho em parceria, o qual é proposto como base da 
construção do projeto escolar. 

Apropriar-se desse espaço não significa, contudo, desenvolver 
uma postura de soberania com relação à escola e sua intervenção na 
dimensão do aprendizado das crianças, por exemplo. No uso do espaço 
de gestão compartilhada parte dos segmentos – alunos, pais, e servidores 
administrativos da escola – ainda permanecem, de certa forma, vinculados à 
iniciativa dos gestores e dos professores. Isso ocorre devido ao próprio papel 
que esses dois segmentos exercem e que deve ser reconhecido como os de 
melhor qualificação para liderar e conduzir os rumos da escola. 

É preciso compreender, entretanto, que, liderar e conduzir são atitudes 
organizacionais bastante diferentes de impor e obrigar. As primeiras 
permitem a participação, nas outras duas, inexiste. A conscientização de que 
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existe esse direito, é primordial para a construção da habilidade de exercer 
a cidadania, bem como do aprendizado de como se pratica a regulação da 
atuação do individual diante do coletivo. Para Spreitzer (1995), trata-se de 
um nível de amadurecimento das relações de poder e empoderamento que 
se adquire gradativamente, conforme o espaço que é proporcionado para 
tanto. Tudo isso passou a desenvolver um sentimento de zelo e cuidado, que 
levou à percepção de que a escola é um ambiente bom e saudável, gerando 
nos membros da comunidade um constante interesse de que o esforço da 
equipe em alcançar a excelência da escola seja reconhecido.

Interessante observar que a participação da comunidade foi aos 
poucos quebrando velhas concepções, desmitificando certos paradigmas e 
revitalizando a autoestima e a confiabilidade depositadas naquela localidade. 
Foi de fundamental importância a postura de humildade da parte da gestão 
em ressaltar e observar que nada daquilo que foi conquistado teria valor se a 
comunidade não tivesse abraçado aquela causa, se a comunidade não tivesse 
apoiado e participado das atividades escolares. Essa postura reforça os laços 
de parceria e de cumplicidade, estimulando o respeito que a comunidade 
nutre em relação à equipe.

Prova maior disso foi a premiação promovida pelo Conselho Nacional 
dos Secretários de Educação (CONSED), União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação (UNDIME), Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e Fundação Roberto 
Marinho. A comunidade se sentiu parte da conquista daquele prêmio, não o 
atribuindo como um mérito exclusivo da escola ou do trabalho feito dentro 
do âmbito escolar, mas, sim, como resultado da conquista de todos, da força 
daquelas pessoas que se uniram para melhorar não apenas a educação de seus 
filhos, mas a si mesmos como seres humanos integrantes daquela localidade.

Com a conquista do Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar, 
os dirigentes da escola puderam mostrar a toda a comunidade uma prova 
real do reconhecimento social diante do trabalho realizado pela escola 
em conjunto com toda a comunidade. A premiação contribuiu, dessa 
forma, para que a escola se tornasse ainda mais unida, forte e valorizada. 
Esse trabalho conjunto tem gerado resultados bastante satisfatórios e que 
deve se perpetuar ao longo do tempo. Pois, o que se observou foi que os 
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pais de alunos que ajudaram nesse trabalho de desenvolvimento escolar 
demonstravam sentir orgulho ao verem seus filhos e netos estudando na 
escola que ajudaram a construir e melhorar. Não economizaram palavras 
para expressar esse orgulho e satisfação.

A concepção que se deve formar a partir desse referencial de escola é 
de que o modelo de gestão compartilhada deve ser adotado sempre visando 
à coletividade, não a promoção daquela ou desta escola. Isto significa 
compreender que o benefício que esse modelo de gestão trará para a 
comunidade escolar, transcende os limites de aprendizagem sobre conteúdos 
escolares para alcançar o crescimento da comunidade externa, inclusive 
atuando na reestruturação de famílias, na melhoria social de pessoas que 
foram marginalizadas, e na formação da personalidade e educação dos jovens 
para a vida.

A visão de empoderamento transmite a ideia de que a gestão democrática 
pauta-se pelo reconhecimento de que as escolas públicas não são de 
responsabilidade exclusiva dos governos, mas, sim, patrimônio do povo, são 
bens daqueles a quem prestam seus serviços e por isso devem ser cuidadas 
e também fiscalizadas por seus usuários e servidores. Além disso, ali estão 
para prestarem serviços à comunidade e por isso se constituem espaços 
denominados como ‘públicos’. Por esta razão, pautam-se, sobretudo, de 
transparência. Em outras palavras, significa conduzir-se pela necessidade 
de tomarem atitudes coletivas, agindo sempre em prol da coletividade, 
dando-se conhecimento daquilo que será feito e como será feito, prestando-
se conta não apenas dos gastos, mas dividindo-se a responsabilidade pelos 
bons resultados alcançados. Repartindo as conquistas e derrotas da gestão 
compartilhada, lugar de onde as ideias são discutidas e implantadas, 
tomando-se por base a vontade de todos e não apenas o desejo de cada um.

Notou-se, por ocasião da análise dos dados gerados, a partir de um 
contato intenso e mais próximo da escola, que as palavras mais utilizadas 
e que reforçaram a caracterização da participação da comunidade foram: 
“nossa escola” e “juntos”. Essas palavras traduzem o sentimento que a gestão 
democrática busca, o sentimento de que a escola faz parte da comunidade 
na mesma proporção que a comunidade é parte integrante da escola.
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A preocupação que se apresenta não apenas com os assuntos da área 
administrativa, mas também com a condição social dos alunos e pais 
que se beneficiam daquela instituição, torna o processo de aprendizado 
mais amplo, mais coletivo, atribuindo à escola a verdadeira função social, 
dimensão tão proclamada pelos estudiosos da educação. É preciso reconhecer 
que a condição social dos alunos é um fator importante que não pode 
ser ignorado pela escola na construção do seu projeto administrativo-
pedagógico. Não se pode mais pensar no aluno como sendo parte exclusiva 
da escola. Atualmente, esses estudantes carregam seus problemas sociais e sua 
identidade incorporados da identidade local, das características inerentes à 
localidade em que vivem.

O modo como essa participação é feita e as estratégias adotadas pela 
gestão escolar determinam o modo como serão recebidas da parte da 
comunidade e pode ou não se refletir como um atrativo para a inserção 
da comunidade na vida escolar. Quando se promovem ações que afetam 
diretamente a realidade de uma localidade, de forma clara e objetiva,  
a perspectiva de sucesso de se obter o êxito almejado é muito maior.  
O próprio interesse que a escola demonstra em conhecer melhor o seu 
aluno, já consiste no primeiro passo para quebrar barreiras de contato 
e de comunicação. Canais de comunicação que façam com que os pais 
sejam instigados a participar ativamente das decisões da vida escolar fazem 
com que a relação de confiança entre pais e escola se fortaleça e se amplie 
gradativamente. Essa mudança, certamente, passará a gerar, nos educadores, 
a satisfação por verem seus alunos bem encaminhados, e cultivará nos pais 
o interesse em participar mais da vida de seus filhos.

O senso de organização da gestão no incremento de suas estratégias 
conta muito e exerce impacto sobre os resultados pretendidos. Uma postura 
favorável é a de se empenhar para reunir pessoas em torno de pautas e 
preocupações que sejam comuns à escola, propondo encontros profícuos 
para a realização das atividades e projetos de forma autônoma, porém 
democrática e responsável. 

A organização de comissões e a valorização dessa participação, não 
somente pela representatividade da voz de outros segmentos ausentes, 
mas, sobretudo, por acreditar na possibilidade de contribuição relevante 
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dessas vozes que se fazem representar, se configura em uma atitude decisiva 
para motivar, inclusive a composição dessas comissões. Sabe-se que a 
realidade corrobora a constatação de que, muitas vezes, os conselhos, 
associações e comissões formadas no âmbito da escola, se prestam ao papel 
de simplesmente cumprir um protocolo, uma exigência formal, até mesmo 
para garantir a aquisição de verbas institucionais. Esses grupos terminam por 
compor ou consolidar a construção de redes de cooperação, constituindo 
uma consciência particular de contribuição que impacta na formação da 
consciência coletiva, instituindo organismos fortes para agir efetivamente 
sobre os problemas. 

A comunidade passa a se sentir valorizada e interessar-se em promover 
ações voltadas para a melhoria da escola e para o bem comum. Isto é 
facilmente observado ao se constatar a adesão aos mutirões que foram 
organizados, muitas vezes, contando apenas com o auxílio financeiro/
material dos moradores, que naquele momento não estavam pensando 
somente em seus filhos, e não lhes interessava ser ou não ser a escola uma 
instituição de responsabilidade de governos. Na verdade, o que realmente 
fez sentido foi atuar na coletividade.

A visão que se construiu de um todo forte e valoroso, fez com que os 
projetos apresentados pela escola, fossem vistos com bons olhos, sempre na 
expectativa de trazer conquistas e melhorias. Percebia-se que as propostas 
educacionais levavam em consideração o objetivo a ser atingido e esse 
objetivo era visado sempre para o bem comum. Levava-se em consideração 
também a distinção entre os projetos e ações sociais voltados para aproximar 
o aluno da escola daqueles direcionados à aproximação da comunidade.

Além disso, havia as atividades de caráter educacional, profissionalizante 
e social – entre algumas que foram citadas nas entrevistas, destacam-se 
a participação em oficinais e congressos – e as participações de cunho 
decisório, momento em que a comunidade é consultada a respeito  
das modificações que serão realizadas e das sugestões que a escola acredita 
serem importantes para o bom andamento e funcionamento daquela 
instituição.

Essa participação ativa e decisiva é feita de forma simples, apenas 
garantindo que os pontos importantes sejam todos discutidos e organizados 
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de modo a assegurar uma ação a posteriori de imediato. As opiniões são 
levadas em consideração e aquilo que é categorizado como importância 
máxima, é votado e adequado à dotação orçamentária. Foram relatados casos 
em que a verba da escola não englobava obras que a comunidade julgava 
necessário, e nesse momento a força dos membros daquela localidade se fez 
valer, seja pela doação dos materiais necessários, seja pela disponibilidade 
da mão-de-obra.

Em relação aos estudantes, os professores e pais apontaram as peças 
de teatro, apresentações de dança e jogos escolares como as atividades 
de principal interesse dos alunos. Os temas abordados sempre buscavam 
correlação com o currículo escolar, mas a forma como os alunos deveriam 
conduzir essa correlação em todas as temáticas era deixada livre, estimulando, 
assim, a criatividade e o trabalho em equipe. Quando isso ocorria, os 
professores enalteciam as propostas apresentadas pelos alunos, e a forma 
como eles mesmos escolhiam os temas a serem abordados e como essa 
abordagem deveria acontecer. Foi demonstrado, mais uma vez, o sentimento 
de orgulho, da parte de pais e educadores no que se refere à criatividade, 
interesse e organização desses alunos. O que se percebeu é que a gestão 
democrática torna o estudante mais autônomo para tratar não apenas dos 
assuntos pertinentes à sua vida estudantil, mas, principalmente, para lidarem 
com o mundo que os espera.

A escola também demonstrou estar disponível para atividades que 
transcendem o âmbito educacional, abrindo suas portas para eventos 
específicos da comunidade, como festas de igrejas, aniversários e 
confraternizações. Isso contribui para reforçar o elo entre ambas as partes, 
bem como a presença da escola naquela localidade, não como um simples 
centro de ensino, mas como um ambiente que é de todos, onde a comunidade 
encontra acolhimento e apoio, um local de todos e para todos.

Concorda-se com Lück, quando a autora reforça esse entendimento 
sobre o conceito de gestão nessa linha de concepção, vinculando sua 
definição de forma quase intrínseca à ideia de participação, ação conjunta 
e reciprocidade:
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O entendimento do conceito de gestão já pressupõe, em si, a idéia 
de participação, isto é, do trabalho associado de pessoas analisando 
situações, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre 
elas em conjunto [...] o êxito de uma organização depende da ação 
construtiva conjunta de seus componentes, pelo trabalho associado, 
mediante reciprocidade que cria um “todo” orientado por uma 
vontade coletiva (LUCK, 1996, p. 87).

Não há como contestar que, quando praticado de forma transparente 
e objetiva, o modelo de gestão compartilhada tende a gerar inúmeros 
benefícios. Em sua maioria esses benefícios são visíveis nos alunos, quando 
nos referimos à redução expressiva da evasão escolar e dos índices de 
repetência. Conforme foi verificado na escola estudada e apresentado em 
seu Projeto Político Pedagógico, o índice de aprovação e a nota do Ideb 
melhoraram nos últimos anos, ao mesmo tempo em que a evasão escolar se 
mostrou bastante reduzida.

Porém, deve-se entender que gestão compartilhada tem alcance 
muito mais amplo que apenas melhorar a educação. Seu foco ampliado é a 
modificação da sociedade como organismo complexo, ou seja, quando tudo 
e todos estão imbricados na mesma dinâmica de relações. Desse modo, a 
gestão compartilhada age e impacta, seja levando para dentro dessa sociedade 
indivíduos mais responsáveis e conscientes, seja propiciando mais dignidade 
às pessoas que residem na localidade daquela escola.

A mudança da visão que a comunidade adquiriu antes e depois do 
modelo de gestão desenvolvido ressalta o seu grande diferencial. Entende-se,  
de forma mais concreta, o que muda quando a comunidade é chamada 
a participar de algo que, anteriormente, era distante de sua realidade. As 
famílias se sentem integrantes e ativas na vida escolar e preservam esse 
ambiente, lutando para sua manutenção, conservação e melhoria, pois 
sabendo que tudo o que ali está é deles, faz parte de suas vidas, embeleza a 
localidade em que vivem, traz orgulho e cidadania, e, com isso, gera zelo e 
cuidado. Os professores se sentem igualmente responsáveis pelos alunos e 
passam a vê-los com olhos acolhedores das suas diferenças, compreendendo e 
acatando a diversidade que é intrínseca à natureza humana, sentindo orgulho 
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naquilo em que eles se superam e buscando, junto às famílias, alternativas 
para solucionar os obstáculos apresentados.

As ações sociais, projetos e oficinas além da função de sociabilização 
têm o cunho de ensinar, reinserir pessoas que, por razões econômico-sociais, 
foram retiradas do mercado do trabalho, sentiram que não tinham mais 
valor para a sociedade e encontram dentro da escola dos filhos um local para 
expressarem seus talentos e habilidades, agindo como um resgate do período 
de aprendizagem e crescimento. 

Os frutos são para a comunidade por saber que os recursos utilizados 
naquela escola serão revertidos a seu favor, melhorando o local onde eles 
moram, a visão que as pessoas de fora da comunidade têm daquela localidade 
e a crença na educação pública levada a sério na formação do caráter de 
seus filhos. Por outro lado, os frutos são também para a educação, pois 
se transmite o conhecimento curricular necessário, mas, em especial, pela 
formação de pessoas dignas, conscientes, de caráter comunitário, voltadas 
para o bem estar coletivo em suas decisões e atitudes. E esse regate da gestão 
democrática contribui para a formação de uma escola acolhedora, não só 
para os alunos, professores e colaboradores, mas para toda a comunidade 
onde ela está inserida.

A gestão democrática resgata, por fim, valores sociais e de cidadania e 
auxilia na reconstrução de valores familiares e comunitários perdidos pela 
violência, pelas drogas, pela miséria e pela falta de interesse em contribuir 
para a melhoria da comunidade. Também ajuda a desenvolver no indivíduo 
o cuidado com o outro, a necessidade de ajudar, de se fazer presente. Resgata 
e materializa a ideia de que a coletividade é a soma do individual e este, por 
sua vez, não se divide para compor o coletivo, mas, entrega-se por inteiro, 
de corpo e alma empenhado na melhoria e no crescimento de todos e de 
cada um.
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CAPÍTULO VII

NA BUSCA DE UM NOVO HORIZONTE

Gerenciamento é substituir músculos por pensamentos, folclore e 
superstição por conhecimento, e força por cooperação (DRUCKER).
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Considerações finais. Por fim, gestão democrática:  
a superação do desafio de romper a distância entre  
um conceito e sua aplicação

Falar de gestão democrática impõe um olhar atento sobre um conjunto 
de termos e conceitos que concorrem para o mesmo campo conceitual, 
cada um reivindicando seu espaço de constituir-se referencial. Entretanto, 
nenhum deles adquire essa força se não reconhecido em locus como 
ferramenta transformadora de uma realidade que tem cruzado décadas e 
séculos sem que nada de revolucionário aconteça. Refere-se, aqui, à realidade 
das escolas brasileiras, cuja trajetória tem testemunhado que não se muda 
de lugar se não mudar de mentalidade.

Gadotti (1980, p. 4) inspira credibilidade nessas palavras, quando  
diz que,

[...] gestão democrática deve estar impregnada por uma certa 
atmosfera que se respira na escola, na circulação das informações, 
na divisão do trabalho, no estabelecimento do calendário escolar, 
na distribuição das aulas, no processo de elaboração ou de criação 
de novos cursos ou de novas disciplinas, na formação de grupos 
de trabalho, na capacitação dos recursos humanos, etc. A gestão 
democrática é, portanto, atitude e método. A atitude democrática é 
necessária, mas não é suficiente. Precisamos de métodos democráticos 
de efetivo exercício da democracia. Ela também é um aprendizado, 
demanda tempo, atenção e trabalho. (GADOTTI, 1980, p. 4).

“Gestão democrática é, portanto, atitude e método”. Talvez possa 
estar aqui a chave da questão. Exatamente na palavra que diz que atitude 
não é suficiente. Não estaria a educação primando pela disseminação de 
conhecimentos para gerar atitude, porém, negligenciando o caminho das 
pedras para se alcançar a verdadeira transformação? O que leva escolas imersas 
em um tempo democrático a persistirem em comportamentos arcaicos?

Nessa direção, Paro (2010) traz um alerta importante, quando ressalta 
que há de se levar em consideração a certeza de que é grande a diferença 
entre definir gestão escolar democrática e a tentativa de aplicar essa definição 
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à realidade da maioria das escolas. Chama a atenção para o risco de, por 
vezes, a expressão estar sendo utilizada somente como uma forma de atrair 
os olhares para uma situação que de fato não se configura como legítima. 

Atualmente, não há como propor alternativa que se considere uma 
tentativa capaz de vislumbrar resultados senão a de olhar para os poucos 
casos que conseguiram vencer o curso do rio e atravessar a margem. Aqui, 
chega-se ao propósito dessa publicação. Gerada e inspirada nos resultados de 
uma pesquisa de Mestrado, os dados, argumentos, ponderações e incursões 
que dela fizeram parte, aspiram contribuir para um passo mais ousado no 
sentido de mobilizar gestores a tomarem como ponto de partida, o exemplo 
de uma escola que deu certo.

Tendo como parâmetro principal a literatura referendada acerca do tema 
da Gestão Compartilhada, os procedimentos da pesquisa qualitativa que 
conduziram o foco do olhar crítico sobre o objeto escolhido, consolidaram 
elementos importantes e imprescindíveis como recomendação para a ação 
de gestores que ainda não vislumbraram um caminho. Dois segmentos 
serviram de parâmetro na discussão por representarem os polos que podem 
interferir com mais força em um processo de mudança: professores e pais/
mães. Os professores por constituírem a equipe de agentes, da parte da 
escola, que exercem o papel de produzir aprendizagem; os pais/mães por 
se posicionarem como os destinatários indiretos, porém, exercendo o papel 
crítico, da parte da comunidade externa, para dizer se a ação dos professores 
está sendo eficaz para o desenvolvimento dos seus filhos.

Piaget (1972, p. 50), por sua vez, enfatiza que a relação de proximidade 
“continuada entre os professores e os pais leva, pois, a muita coisa mais que 
a informação mútua: este intercâmbio acaba resultando em ajuda recíproca 
e, frequentemente, em aperfeiçoamento real dos métodos”. O autor, mais 
uma vez, reforça a imprescindibilidade da aproximação e convivência 
harmoniosa entre a escola e o cotidiano dos pais/mães. Somente assim 
se tornará possível despertar o interesse e a visão de reciprocidade deste 
segmento frente ás necessidades da escola, podendo alcançar até mesmo a 
“divisão de responsabilidade”, atitude que as escolas mais almejam.

E, por fim, o elo entre esses dois polos essenciais no processo de 
melhoria do desempenho educacional: a gestão escolar. A gestão, por sua 
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vez, exerce o encargo de fazer acontecer a ação do primeiro segmento citado 
(professores) e de buscar o diálogo crítico com o segundo (pais/mães), a fim 
de que a escola responda pelo que lhe foi designado como missão.

Partindo dessa premissa, todos os passos da pesquisa realizada visaram 
a responder um anseio de muitos gestores: como buscar essa aproximação? 
Em outras palavras, isso significa na literatura cumprir o princípio básico 
da gestão democrática que é o de buscar, estimular e manter ativa e efetiva 
a participação da comunidade formada pela família dos alunos. 

Como resultado dessa imersão em um modelo considerado e premiado 
como referência na superação bem sucedida desse desafio, foi possível 
constatar que não se está diante de uma causa perdida. Há, sim, possibilidades 
reais de a escola vencer a resistência da comunidade em se aproximar, 
participar e partilhar de seu cotidiano não somente assistindo e criticando, 
mas dividindo responsabilidades e compartilhando fracassos e conquistas. 
Esse é o princípio básico do modelo de gestão que se apresentou aqui:  
a gestão compartilhada. Nessa perspectiva, valorizar e incentivar o apoio 
demonstrando escuta sensível à voz dos pais/mães faz da escola e famílias 
uma equipe coesa e empenhada na superação dos problemas.

Ao contrário do que se percebeu em outras unidades escolares, citadas 
como referências pelos autores aqui mencionados, a escola discutida como 
objeto de estudo, pareceu não ter encontrado resistência ao aplicar o 
modelo de gestão compartilhada. Pelos relatos coletados, a impressão que 
se observou foi de que a comunidade já sentia uma necessidade latente 
voltada para uma possível aproximação, porém não sabia exatamente como 
a participação deveria acontecer. A conclusão a que se chegou é que faltava 
um projeto. Usando as palavras de Gadotti (1980), existia a atitude e 
faltava o método. Quando da apresentação do Projeto Político Pedagógico 
fundamentado e estruturado nessa concepção do compartilhamento,  
o encontro produtivo finalmente aconteceu, os anseios foram sanados, 
fazendo com que a participação começasse a acontecer praticamente em 
massa, desde a sua aplicação.

Ressalta-se, contudo, a figura do gestor escolar como o núcleo 
catalisador desse processo. Nada acontece se não começar pela atitude do 
gestor em liderar um movimento eficaz no sentido de aproximar esses dois 
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polos e colocá-los em posição de diálogo. Para tanto, deve abdicar de uma 
postura autoritária, inerente à função que ocupa, e acolher, com flexibilidade 
a ideia de dividir com os membros da comunidade, a responsabilidade e os 
méritos de conduzir a escola, fazendo com que a gestão compartilhada ou 
democrática atinja sua total aplicação.

É válido afirmar, portanto, que o estilo de liderança do gestor, o seu 
perfil, aliados a um projeto bem estruturado e fundamentado nos princípios 
da gestão compartilhada possam, em conjunto, tornar realidade o que 
Paro (2010) coloca em cheque: a distância quase intransponível entre a 
definição de gestão democrática e sua aplicação na realidade da maioria das 
escolas. A escola não só se enriquece pela socialização de experiências e pelas 
oportunidades que são criadas no contexto de um trabalho desenvolvido 
em parceria, como consegue conquistar o reconhecimento da própria 
comunidade local que passa a valorizar o esforço legítimo na busca do bem 
comum.

Pode-se assim afirmar que a comunidade que é motivada a ter uma 
postura proativa, abdica do tradicional perfil reativo, pouco participativo 
para as necessidades educacionais dos jovens de hoje. Defende-se que os pais 
devam buscar a escola de forma espontânea, e para tanto, devem encontrar 
a escola sempre de portas abertas e acessível para os debates que se fizerem 
necessários. Isto quer dizer que motivar é diferente de impor e, convocar 
somente para o que se pode chamar de ‘cardápio trivial’ – a pauta tradicional 
de reuniões de pais e mestres –, já demonstrou ser uma estratégia obsoleta 
e inócua.

Por outro lado, essa acolhida da comunidade pela escola também 
serve como um termômetro, uma forma de o gestor ‘medir’ como anda 
sua tarefa de liderança e corrigir, em tempo, as questões ou pontos que, 
porventura, estiverem discordantes do projeto pedagógico assumido. 
Escutar a comunidade é o principal fator para que a gestão compartilhada 
dê certo, pois é dessa forma que os resultados serão sentidos e avaliados, 
assim como serão renovados os objetivos propostos e orientadas as ações  
a serem realizadas.

A vertente discutida no percurso do texto foi a diferença entre poder 
e empoderamento. É preciso admitir que o gestor ocupa o cargo de 
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dirigente, líder condutor das ações da escola, entretanto sua fronteira de 
alcance não deve se restringir a esse espaço somente. Para ser fiel e coerente 
com os princípios da gestão compartilhada o seu papel de gestor deve 
transcender a barreira do âmbito escolar aceitando a si não somente como 
um detentor de poder, mas como um mediador do poder. Neste caso, deve 
gerir a transferência de poder que se consolidará na participação de seus 
liderados – internos e externos – tarefa que pode ser denominada de ‘ação 
de empoderamento’ daqueles que participam. Mais que alguém que detém 
a dimensão do poder formalmente constituído, o gestor é um agente deste 
mesmo poder, imbuído do encargo e da missão de partilhá-lo com a sua 
comunidade, possibilitando-lhe expressar a capacidade de decisão sobre os 
problemas que lhes dizem respeito direta ou indiretamente. 

Para tanto, não devendo perder de vista o dever de responder 
institucionalmente pelos efeitos do que a escola produz, esse gestor 
democrático deve buscar, por meio de projetos, construídos em conjunto, os 
meios de interação que facilitem o crescimento de todos aqueles que fazem 
parte da comunidade escolar. Em um modelo de gestão compartilhada,  
o poder de decidir os rumos da escola não pertence a um único agente, pois, 
responsabilidades e obrigações são tarefas a serem divididas entre todos: pais, 
gestores, professores, alunos e colaboradores. Esse poder compartilhado se 
reveste de diversas formas, podendo emergir em vários momentos, seja em 
uma ação social, um mutirão, uma reunião de pais e mestres, um serviço 
voluntário ou uma conversa informal.

Isso é gestão compartilhada, modelo que, sem a participação ativa da 
comunidade escolar, sem essa integração vital entre comunidade e escola, 
não existe e, simplesmente, deixa de ser compartilhada incorrendo no risco 
de se restringir a uma mera definição, sem aplicação autêntica e legítima 
à realidade que urge por mudanças. Obviamente, nessa relação dual, não 
se poderia conceber a existência de uma comunidade sem escola. Há que 
existir dois polos, bem distintos em suas funções primordiais, mas que se 
juntam para atingir o objetivo maior, que é o sucesso da aprendizagem dos 
alunos. Assim, embora a participação da comunidade seja imperiosamente 
necessária, há que se reconhecer o papel dos educadores no processo de 
formação e orientação desse trabalho em conjunto.
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A gestão compartilhada e os projetos e ações advindos dela contribuíram 
positivamente para a redução do índice de reprovação e de incidência da 
evasão escolar, conforme pode ser verificado na observação atenta do conjunto 
de dados apresentados no Projeto Político Pedagógico da escola estudada. 
A comunidade analisada apresenta um sentimento comum de orgulho, 
satisfação em relação ao trabalho da escola e os resultados, os quais são 
reconhecidos em nível nacional e regional. Observou-se que a participação 
não é mais uma questão figurativa, é uma necessidade dos próprios moradores 
daquele local. Ficou constatado, ainda, durante o trabalho de campo, que as 
pessoas envolvidas no projeto de gestão compartilhada da escola descobriram 
uma nova forma de aprender coisas novas, como cuidados com o meio-
ambiente, cidadania, formação profissional e prevenção de doenças.

Além disso, o aproveitamento escolar foi uma das formas de atrair a 
comunidade, já que esse foi o primeiro benefício a ser notado e sentido 
de forma direta. Observando a melhora de seus filhos na escola, os pais se 
sentiram instigados a fazer parte mais ativamente da comunidade escolar, 
de acompanhar mais de perto o que estaria motivando e incentivando tanto 
aquelas crianças. A escola estar preparada para receber esses pais, foi de 
fundamental importância para que todo o planejamento desse certo, pois 
uma vez na escola, cabe aos gestores a função de manter as famílias ligadas 
à unidade, com interesse, afinco e motivação.

Para tanto, a escola em comento, se utiliza, de forma estratégica, dos 
mecanismos condizentes com a realidade daquele espaço, ou seja, em se 
tratando de uma comunidade carente de lazer, como fora dito em uma das 
entrevistas, a preocupação da escola foi exatamente a de ocupar o tempo 
ocioso dos jovens, abrindo suas portas em horários diversos do horário 
letivo, para que a comunidade pudesse usufruir do seu espaço físico como 
um espaço para lazer, oficinas profissionalizantes e serviços sociais, como 
corte de cabelo e emissão de documentos, entre outros.

Ressalta-se que as atividades e projetos incentivados e criados pela 
escola, buscam sempre de forma adequada, atingir toda a comunidade. 
Sendo que, cada ação é focada no seu público alvo, dando motivação àqueles 
que dela já participam e gerando interesse naqueles que, a partir dessas ações, 
se sentem interessados em começar a participar.
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Assim, é alcançado apenas o primeiro ponto da reta final dessas análises, 
com o reforço do conceito dado à gestão compartilhada, tendo a escola, 
objeto da presente discussão e fonte de toda a argumentação, assimilado de 
forma prática e adequada a importância da comunidade escolar para o bom 
aproveitamento da gestão participativa. Notadamente, isso atinge o que 
tange a essa necessidade da interação entre escola e comunidade e à divisão 
de responsabilidades e méritos.

A comunidade é sempre tida como parte integrante de tudo o que diz 
respeito à escola, ou seja, todo o reconhecimento é partilhado, é dedicado 
ao trabalho em conjunto, visando ao bem-estar de todos e não apenas aos 
interesses de um grupo minoritário. Afinal, como diz o saudoso Paulo 
Freire (1997), um projeto que ouse pretender a formação da cidadania 
precisa ter como objetivo fundamental tratar os indivíduos que dele fazem 
parte com dignidade, com respeito às divergências, com escuta sensível à 
sua voz, identificando e potencializando o que cada um possui de positivo 
e estimulando que superem suas limitações. E o gestor dessa escola deve, 
antes de qualquer coisa, predispor-se a buscar e garantir a efetiva participação 
da comunidade, a fim de que internalizem o papel de corresponsáveis na 
elaboração e execução desse projeto.
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COMENTÁRIOS SOBRE A OBRA

“Destacando-se como Jovem Pesquisador, pelo discernimento, por suas 
análises críticas e propostas criativas, a habilidade de Renato Brito em 
buscar a efetiva participação de todos sempre indicou os rumos de uma 
Gestão Compartilhada. Esta obra além de seu caráter atemporal, mesmo 
que versando sobre Educação e Comunidade Escolar, inspira e possui 
aplicabilidade em diversas áreas do conhecimento, em ambientes e situações 
onde há a busca do transformar, de trazer à realidade, nem sempre adequada 
para o desenvolvimento físico e intelectual, a concretização dos desejos para 
uma sociedade melhor: este é o desafio!”.

Clotilde Maria Korndorfer
Pró-reitora de Pesquisa, Pós Graduação  

e Extensão – Centro Universitário do Triângulo.

“Entre os principais dilemas e desafios da política educacional do Brasil, 
destaca-se o da gestão. Experiências e pesquisas mostram que uma escola 
bem administrada, com responsabilidades compartilhadas e compromissos 
com os ideais educativos que possam contribuir com a formação integral e 
revelação das riquezas cognitivas e afetivas que se escondem no potencial de 
crianças, jovens e adultos, consegue resultados surpreendentes em termos 
de educação e aprendizagem. Nesse sentido, reside uma  das contribuições 
principais do livro de Renato de Oliveira Brito, ou seja,  ele coloca em 
evidência o alcance da divisão compartilhada de responsabilidades para o 
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êxito do projeto pedagógico da escola. Mais ainda: indica caminhos para 
a construção coletiva de modelos de gestão democrática que valoriza a 
participação e a competência dos atores envolvidos no processo educativo.”

Célio da Cunha
Professor do Programa de Mestrado e Doutorado  

em Educação da Universidade Católica de Brasília.

“Em um país com a história educacional do Brasil, o mais importante 
indicador de qualidade é a inclusão. Nos últimos dez anos, o Brasil vem 
fazendo a sua lição de casa e incluindo cada vez mais pessoas em seu sistema 
educacional: da creche à pós-graduação. Tal inclusão traz novos desafios e 
novos questionamentos para a escola e a comunidade escolar. A forma de 
vencer tais desafios é instituir estratégias de gestão e participação efetiva da 
comunidade. Neste sentido, estudos e pesquisas, como o aqui apresentado, 
contribuem para o debate e para a busca de soluções”. 

Luiz Cláudio Costa
Presidente do Instituto de Estudos e Pesquisa Educacionais  

Anísio Teixeira – INEP.




