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CONCEITOS DE ADMINISTRAÇÃO E 

GESTÃO NA ÓTICA EDUCACIONAL 
 

Luciana Felix da Silva 

 

Na história da educação brasileira 

presenciamos que as ações foram progressivamente se 

transformando. A administração Escolar nasceu, de 

acordo com Sander (2007), em decorrência de 

transformações sociais, econômicas, culturais e 

políticas. Assim como a educação foi se transformando 

ao longo do tempo, a administração também seguiu o 

seu caminho, construindo novas metodologias e, a partir 

da Revolução Industrial ocorrida na Europa no XVII, o 

objetivo central da educação, que era preparar os alunos 

para o mercado de trabalho, ficou mais intenso. 

Algumas reflexões feitas, segundo Leão 

(1997, p.154) dão conta dessas questões, tendo em 

vista que à escola utilizou durante muitos anos 

estruturas de teorias administrativas aplicadas em 

empresas, adotando um modelo de administração 

baseado no formato industrial e, por isso, era comum 



 
 

Luciana Felix da Silva 

TransformarAção, São Paulo, v. 10 n.7, p. 1-60, jul. 2021 

5 

uma administração em forma de pirâmide:  o chefe como 

centralizador do poder no topo e as demais pessoas 

distribuídas de acordo com as suas funções, sendo que 

quanto mais distante do topo da pirâmide, menos poder 

de decisão e educação formal estas tinham. 

Por esse motivo podemos destacar que essa 

forma de administrar tomou conta da Escola durante um 

bom tempo, especialmente quando: “a administração da 

educação começa a inspirar-se na organização 

inteligente das companhias, das organizações, das 

associações industriais ou comerciais bem aparelhada” 

(Paro, 2010, p.763).  

Essa afirmação é feita tendo em vista que 

administrar correspondia a comandar e controlar 

mediante uma visão objetiva de quem atua sobre a 

instituição e nela intervém de maneira distanciada, até 

mesmos para manter essa subjetividade e a própria 

autoridade centrada na figura de Diretor que, tinha um 

modelo específico. 

[...] o modelo de direção da escola, que se 
observa como hegemônico, era o diretor 
tutelado dos órgãos centrais, sem voz 
própria, em seu estabelecimento de 
ensino, para determinar os seus destinos 
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e, em consequência, 
desresponsabilizados dos resultados de 
suas ações e respectivos resultados. Seu 
papel, nesse contexto, era o de guardião 
e gerente de operações estabelecidas em 
órgão centrais. Seu trabalho constituía-
se, sobretudo, repassar informações, 
controlar, supervisionar, dirigir o fazer 
escolar, de acordo com as normas 
propostas pelo sistema de ensino ou pela 
mantenedora. Era considerado bom 
diretor quem cumpria essas obrigações 
plenamente, de modo a garantir que a 
escola não fugisse ao estabelecimento 
em âmbito central ou em hierarquia 
superior (LUCK, 2000, p.12). 
 

Portanto convém analisar que antes tínhamos 

a chamada administração escolar, que incluía os 

serviços da secretaria e outras tarefas de controle e 

organização, mais uma forma de sistematização do 

ambiente escolar, sendo cada parte que a forma, 

responsabilizada por suas ações. Existiam uma relação 

vertical com o diretor, deixando um espaço muito grande 

entre este, o professor e o aluno, desse modo, o poder 

era concentrado somente em uma pessoa, no 

administrador da unidade. Destacamos que alguns 

princípios da chamada racionalização administrativa 
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foram dotados em torno do aparato administrativo 

burocrático. Segundo, o autor destaca: 

As funções capitais de administração são 
por ele indicadas com estas palavras: 
prever, organizar, comandar, coordenar e 
controlar. Elas sugerem a definição de 
objetivos e programas; a reunião de 
elementos pessoais e materiais 
necessários à produção; a articulação de 
esforços no sentido do progresso material 
e moral de cada empreendimento; e, 
enfim, a conferência dos resultados 
obtidos com padrões fixados em 
programas prévios. A articulação geral 
seria feita por órgãos centrais de direção 
e fiscalização (FILHO, 1996. p.61). 

Contudo, à escola deveria atender às 

exigências da sociedade, desse modo o administrador e 

sua equipe precisavam estar atentos as mudanças e 

empenhados para restruturação da instituição. A 

instituição escolar introduziu o administrador na figura 

centralizadora, suas decisões eram estruturadas por 

imposição, a elaboração e a organização dos planos de 

trabalho realizavam-se mecanicamente e dispensados a 

participação do docente e outros segmentos educativos 

nas resoluções. 

Parece que, quando tratados 
genericamente, ou seja, “a olho nu”, os 
termos administração e direção escolar 
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se confundem; mas quando se trata de 
exigir rigor e especificidade, a direção se 
impõe como algo diverso da 
administração. [...] o administrador era 
aquele que ocupava a mais alta hierarquia 
de poder da instituição (PARO, 2010, 
p.772). 
 

Em outros termos, nos anos de 1980, a 

administração escolar passou a ser chamada de Gestão 

da escola. Faz-se tal observação porque mesmo 

existindo documentos legais que amparem a construção 

de uma gestão escolar, a escola precisou transformar a 

sua cultura na perspectiva de um diálogo em que cada 

uma das vozes possa ser ouvida e possibilitando o 

equilíbrio entre as forças que compõem a comunidade 

escolar. Nesse sentido, o processo de tomada de 

decisão se dá coletivamente, num movimento de 

descentralização, envolvendo mais atores do contexto 

escolar, dividindo responsabilidades.  

Dos primeiros escritos sobre administração 

escolar aos escritos sobre gestão escolar, houve muitas 

transformações e continuidades, que problematizaram o 

campo da educação, o debate no campo administrativo 

da escola, forneceu elementos para ampliar as 
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mudanças críticas. A LDB/96 nos proporciona o 

reconhecimento de que a educação acontece em 

diferentes espaços sociais e, portanto, cabe a escola 

dialogar com tais espaços, já que também sofre 

mudanças relacionadas com o momento histórico em 

que vivem os seus atores, como explica Vieira (2002, 

p.23), “sempre a sociedade se defronta com mudanças 

significativas em suas bases sociais e tecnológicas, 

novas atribuições são exigidas à escola”. De forma 

geral, entende-se que à escola deve atender às 

exigências da sociedade, transformando-se no fruir de 

experiências de caráter formativo. 

Para este processo ocorrer, devido as 

mudanças sociais, a instituição recebe outros formatos 

de gerenciamento, relacionado a renovação, verifica-se 

que as escolas são organizações vivas que abarcam 

uma dinâmica, favorecendo mudanças que alteram a 

sua estrutura gerencial. 

Os sistemas educacionais fazem parte de 
um contexto como um todo, e os 
estabelecimentos de ensino, como 
unidades sociais especiais, são 
organismos vivos e dinâmicos, fazendo 
parte de um contexto socioeconômico 
cultural marcado não só pela pluralidade, 
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como pela controvérsia que veem, 
também, a se manifestar na escola: 
portanto, tais características devem ser 
também as escolas entendidas. Ao serem 
vistas como organizações vivas, 
caracterizadas por uma rede de relações 
entre todos os elementos que nelas 
atuam ou interferem direta ou 
indiretamente, a sua direção demanda um 
novo enfoque de organização e é esta 
necessidade que a gestão escolar 
procura responder. Ela abrange, portanto, 
a dinâmica das interações, em 
decorrência do que o trabalho, como 
prática social, passa a ser o enfoque 
orientador da ação de gestão realizada na 
organização de ensino (LUCK, 2011, 
p.74). 
 

Sobre isso, parece ser importante 

acrescentar que no século XXI, a escola não pode se 

omitir às mudanças culturais e tecnológicas e, nesta 

perspectiva, a reformulação de sua organização é 

fundamental para atender aos interesses dos alunos, 

formando-os, adequadamente, para serem cidadãos do 

futuro. Essa problemática assume a profundidade com o 

crescente processo de globalização que rompeu as 

barreiras entre países e o constante avanço das 

tecnologias, a escola precisou se organizar e repensar a 
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sua proposta pedagógica, para assim cumprir com a 

função educativa. 

A globalização traz na sua essência a 
padronização de informações, 
influenciando a sociedade a interagir de 
forma favorável aos interesses do sistema 
essencialmente capitalista emanado de 
outras sociedades econômica e 
tecnologicamente mais desenvolvidas. 
Desta forma, a cultura social se 
transforma, alterando-se os valores 
referenciais das comunidades. A 
Educação por sua vez sofre a influência 
direta das características de um sistema 
essencialmente capitalista que é de 
natureza competitiva, individualista e 
excludente, provocando mutações de 
conceitos de cidadania, qualidade, 
conhecimento, produtividade e 
competência. Com relação ao ensino, o 
processo de globalização vem 
interferindo nas políticas educativas, de 
maneira profunda e significativa, 
acarretando consequências negativas. 
Percebe-se claramente a crise do setor 
educacional. As políticas públicas 
educacionais devem direcionar a 
prioridade de ensino para a formação de 
um currículo escolar, com 
conhecimentos, habilidades e atitudes a 
serem ministrados aos alunos para 
responder às demandas sociais e 
culturais. Porém, o que se observa é que 
as transformações causadas do modelo 
atendem novos interesses e novos 
objetivos que não atendem as 
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necessidades prioritárias da Nação 
(IMBERNÓN, 2000, p.108). 

 
Trata-se, pois, de destacar que os processos 

de globalização afetam a educação porque reincidem 

sobre os sujeitos, os conteúdos e as formas de 

aprender. De forma geral, entende-se que esse contexto 

interfere na administração escolar que deve ter como 

eixo o cidadão, considerando as situações especificas e 

visando identificar problema também no sentido 

orientador.  

A ideia de administração escolar acaba 
por secundarizar o processo pedagógico, 
quando na verdade teria de ser o 
termômetro dos conflitos e de tensões 
educacionais trazidos pela comunidade 
escolar, que solicita a ressignificação da 
gestão dentro de uma cultura globalizada 
(FIALHO; TSUKAMOTO, 2014, p.18). 

 
Em outras palavras, participar da gestão 

escolar que tem como pressuposto de incentivar a 

participação de todos, tornando um espaço de 

convivência, de discussões e análises, despertando o 

interesse em mudanças. 

Conforme aponta Maura Costa Bezerra e 

Magna França: é relevante implementar ações, 
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Para que ocorra o bom funcionamento da 
escola, é necessário o comprometimento 
de todos com sua função, pois cada um 
depende do outro, e a escola deve ter 
uma visão sistêmica, aquela que tem a 
visão do todo e entender a relação entre 
as partes. Em uma visão conservadora, a 
direção pode ser centralizada numa 
pessoa, bastando cumprir um plano 
elaborado, sem participação dos 
professores, especialistas e usuários da 
escola. [...], o processo de tomada de 
decisões se dá coletivamente, utilizando o 
processo de descentralização que 
envolve mais pessoas nesse processo, 
dividindo responsabilidades. A direção 
pode, assim, estar centrada no indivíduo 
ou no coletivo, basta a penas que esse 
compromisso seja assumindo e apoiado 
por todos em benefício de um bem maior, 
que seria uma escola boa para todos que 
dela participam (2009, p.207). 
 

Ressalta-se aqui a função social e política 

que os sistemas educacionais procuram exercer nas 

sociedades, uma estrutura social desigual, a  instituição, 

por outro lado supõe-se às relações em  que a direção 

ou gestão se constituem como autoridade na presença 

dos que participam da equipe escolar, mas, a partir do 

que foi discutindo anteriormente, podemos entender que 

essa autoridade deve ser fundada no respeito mútuo, no 

prestígio e na competência profissional ao bem comum, 
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não em relações autoritárias e centralizadoras , 

buscando portanto, planejar e dirigir o trabalho, estar 

familiarizado com o grupo, saber como fazer bem o 

trabalho educativo. De acordo com Vitor Henrique Paro, 

O gestor escolar tem de se conscientizar 
de que ele, sozinho, não pode administrar 
todos os problemas da escola. O caminho 
é a descentralização, isto é, o 
compartilhamento de responsabilidades 
com alunos, pais, professores e 
funcionários. Isso na maioria das vezes, 
decorre do fato de o gestor centralizar 
tudo, não compartilhar as 
responsabilidades com os diversos atores 
da comunidade escolar. Na prática, 
entretanto, o que se dá é a mera 
rotinização e burocratização das 
atividades no interior da escola, e que 
nada contribui para a busca de maior 
eficiência na realização de seu fim 
educativo (PARO, 2005, p.130). 
 

Nesse sentido, o processo de tomada de 

decisão se dá coletivamente, num movimento de 

descentralização, envolvendo professores, funcionários, 

alunos e pais do contexto escolar, dividindo 

responsabilidades, no entanto, há que buscar mudanças 

para garantia de uma educação coletiva, que se paute 

pela participação de todos. 
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1.1.Conceito de Gestão 

O Gestor de uma unidade escolar, exerce 

liderança, de modo produtivo, junto a sua equipe, a sua 

presença é necessária para que a instituição funcione de 

forma organizada e sistematizada para garantia da 

qualidade de serviços e resultados satisfatórios na 

aprendizagem do educando na busca de uma educação 

de qualidade. Desse modo, para Luck, pressupõe‐se 

que a escola, enquanto espaço de construção de 

saberes, necessita de um gestor escolar para garantir o 

“funcionamento pleno da escola como organização 

social, com o foco na formação de alunos e promoção 

de sua aprendizagem” (2014, p. 155).  

A gestão escolar é compreendida, como um 

novo modo de administrar, sendo democrática e humana 

na ação e favorecendo o envolvimento com o coletivo e, 

ainda por meio da discussão, do diálogo e participação 

de decisão. Gestão, explica Cury (20013, p. 493) “[...] é 

antes de tudo, uma abertura ao diálogo, e à busca de 

caminho mais consequentes[...]”. Desse modo, o gestor, 

na figura do diretor, precisa chamar para si a corporação 

pedagógica, preocupando‐se com o convívio entre as 
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pessoas, a comunicação, a responsabilidade, a 

educação de conhecimentos e a unicidade pedagógica. 

Cury (2013) interpreta o conceito de gestão a 

partir do significado do próprio nome e explicita que, 

Gestão provém do verbo latino gero, 
gessi, gestum, gerere e significa: levar 
sobre si, carregar, chamar a si, executar, 
exercer, gerar. Trata-se de algo que 
implica o sujeito. Isto pode ser visto em 
um dos substantivos derivado deste 
verbo. Trata se de gestatio, ou seja, 
gestação, isto é, o ato pelo qual se traz 
em si e dentro de si algo novo, diferente: 
um novo ente. Ora, o termo gestão tem 
sua raiz etimológica em gerir que significa 
fazer brotar, germinar, fazer nascer. [...]. 
A gestão implica um ou mais 
interlocutores com os quais se dialoga 
pela arte de interrogar e pela paciência 
em buscar respostas que possam auxiliar 
no governo da educação, segundo a 
justiça. Nesta perspectiva, a gestão 
implica o diálogo como forma superior de 
encontro das pessoas e solução dos 
conflitos. Também o substantivo gestus 
(em português: gesto) deriva deste verbo 
e significa um feito, uma execução. 
Quando usado no plural latino, isto é, 
gesta, significa feitos ilustres, notáveis, 
nobres e corajosos (p.164). 
 

Um Gestor não trabalha sozinho, ele lidera 

uma equipe e, para isso, precisa estar atento ao setor 

administrativo, ao corpo docente e discente, aos 
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funcionários, pais e comunidade. É a participação de 

todos que garante a ação de responsabilidades 

individuais de cada função, isso porque a escola é para 

todos e as especificidades de cada um é que contribuem 

para que haja compromisso, responsabilidade e 

movimentação de todos, no contexto da instituição. 

Eduardo Oliveira e Arthur Rosar apresentam uma 

referência rica no que diz respeito a liderança, 

Como líder da comunidade escolar, o 
diretor é responsável pelo clima 
institucional que faz com que todos 
tenham um papel definido e busquem 
objetivos comuns. Todos precisam ter 
clareza de onde seque chegar, e o diretor 
é fundamental para eu esse senso de 
missão esteja presente no dia-a-dia da 
escola. Ele deve conhecer a escola como 
ninguém e precisa enxergar o todo, sem 
perder de vista os detalhes (2007, p.220). 
 

Poderíamos dizer, que o gestor deve buscar 

o aprimoramento de suas competências para garantir a 

eficácia dos processos administrativos e educacionais e, 

assim, manter o clima favorável de organização. Vale 

salientar, que além de motivar a sua equipe e valorizar 

as competências e as potencialidades de cada um, ao 
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Gestor é imprescindível ser ético e, conhecedor das 

normas legais da esfera educativa. 

Analisar a gestão [...], seja ela 
desenvolvida na escola ou no sistema 
municipal de ensino, implica em refletir 
sobre as políticas de educação. Isto 
porque há uma ligação muito forte entre 
elas, pois a gestão transforma metas e 
objetivos educacionais em ações, dando 
concretude às direções traçadas pelas 
políticas (BORDIGNON; GRACINDO, 
2004, p.147). 
 

 A gestão democrática facilita o entendimento 

entre os vários elementos da escola, utilizando o 

trabalho coletivo e as ações educativas para se 

transformarem em ações bem-sucedidas. Isso se deve 

ao fato que precisa ser construída com a participação de 

todos e requer uma mudança radical nos processos de 

ensino e da própria gestão da escola. Essas palavras 

são emanadas de um contexto, o gestor da unidade não 

se empenha somente em cumprir a Legislação em 

vigência e relacionada às Políticas Públicas, mas em 

estar presente nos vários setores da escola para, então, 

conseguir exercer uma liderança de modo equilibrado.   

Luck (2000, p.60), afirma que cabe ao Diretor 

da Escola “[...] a responsabilidade máxima quanto à 
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consecução eficaz da política educacional do sistema e 

desenvolvimento pleno dos objetivos educacionais, 

organizando, dinamizando e coordenando todos os 

esforços nesse sentido e controlando todos os recursos 

para tal”. No desempenho de suas funções, o Diretor 

exerce influências, positivas e negativas, sobre os 

setores e as pessoas constituintes da organização 

escolar.  

Faz –se tal ressalva porque, também é de sua 

habilidade influenciar o ambiente de trabalho que 

depende o clima escolar e, consequentemente, o 

desempenho de toda a equipe e a qualidade dos 

processos de ensino e de aprendizagem. 

 De forma geral, compreender outras 

atribuições que competem ao Gestor são, por exemplo: 

o controle dos aspectos materiais e financeiros da 

instituição, a articulação da escola e comunidade, a 

supervisão e orientação e responsabilidades de todos os 

envolvidos. Dentre os especialistas, a atuação deste 

profissional vem se ajustando ao perfil compatível com 

as novas exigências, mesmo que não em sua totalidade. 
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Muitos dirigentes escolares foram alvos 
de críticas por práticas excessivamente 
burocráticas, conservadoras, autoritárias, 
centralizadores. Embora aqui e ali 
continuem existindo profissionais com 
esse perfil, hoje estão disseminadas 
práticas de gestão participativa. 
Liderança participativa, atitudes flexíveis 
e compromisso com as necessárias 
mudanças na educação (LIBÂNEO, 2013, 
p.217). 

 
No que concerne a burocracia, sem dúvida, 

sempre irá existir dentro de um ambiente escolar, assim 

como em toda organização, entretanto, cabe ao Gestor 

buscar meios para melhorar sua prática, e de forma a 

viabilizar uma gestão voltada para as pessoas que 

trabalham como ele, que estão envolvidas no processo 

educacional, especialmente da sua unidade escolar.  De 

outro lado, para Dourado, parece ser importante 

acrescentar que a função do dirigente escolar “não se 

restringe ao desenvolvimento das atividades 

burocráticas e a organização do trabalho na escola, 

pauta-se, sim, em ações colegiadas, articuladas com os 

atores sociais que compõem” (2007, p.121). 

Nessa perspectiva, a Gestão considera às 

relações humanas necessariamente envolvidas no 
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processo dialógico. Mas ao trazer essa discussão é 

necessário reconhecer que, muitas vezes, nem mesmo 

o Gestor sabe a sua função, pois são tantas as 

cobranças sobre a sua atuação que ele acaba deixando 

de lado o que realmente importa dentro de ambiente 

escolar.  

Paro (1999), defende a ideia de que a 

democracia está relacionada à educação de qualidade e 

que esta é a condição indispensável para formação de 

um cidadão, sendo, assim, a mediadora de uma 

construção social. A preocupação com exames e 

vestibulares até à preparação para o mercado de 

trabalho está sendo mais importante que a construção 

social do indivíduo. 

A escola é como uma organização viva, por 

isso sua mudança é constante e não importa quem entra 

ou sai, pois sempre estará no mesmo lugar e viva, 

constituindo-se de várias pessoas que fazem parte da 

equipe e das finalidades políticas e pedagógicas que 

encaminham o trabalho da Gestão. A gestão é um 

conjunto de atuações integradas para que se alcancem 

objetivos no decorrer do tempo, levando em 
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consideração os recursos disponíveis. Não podemos 

realizar um trabalho de Gestor sem o respaldo de uma 

equipe, entretanto devemos reconhecer que muitos 

Diretores entendem que convém, somente, 

supervisionar e cobrar o trabalho de seus 

“subordinados”. 

Criticando este modelo de Gestão, Paro 

(1999, p.112) afirma que para a Escola “[...] não faz falta 

um chefe, ou um burocrata; à escola faz falta um 

colaborador, alguém que, embora tenha atribuições, 

compromissos e responsabilidades diante do estado, 

não esteja apenas atrelado ao seu poder e colocado 

acima dos demais”. Assim o Gestor como o Gestor 

público, o Gestor da escola privada deve ter o mesmo 

objetivo de contribuir para o andamento do processo 

escolar, colaborando e apoiando todos os envolvidos 

com a Educação. 

Essa complexidade remete ao entendimento 

que a Gestão está relacionada à atuação que objetiva 

promover a organização, a mobilização e a articulação 

de todas as condições materiais e humanas necessárias 

para garantir o avanço do processo sócio - educacional 
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do estabelecimento de Ensino, dos Órgãos do Sistema 

de Ensino, além de orientar para a promoção efetiva da 

aprendizagem dos alunos, bem como a promoção da 

educação como um todo, como ressalta Menezes e 

Santos (2001). 

Seguindo o pensamento de Almeida (2010, 

p.52), o conceito de Gestão Escolar “[...] foi utilizado 

para ampliar um possível enfoque limitado do termo 

administração escolar”, pois se constituiu a partir dos 

movimentos de abertura política do país, no final da 

década de 1970 e teve início  em 1980, quando o 

governo começou a debater e aprimorar conceitos e 

valores que estavam associados à ideia de autonomia 

escolar, à participação da sociedade e da comunidade, 

à criação de escolas e ao fomento das Associações de 

pais.  

O conceito Gestão Escolar é relativamente 

recente, na medida que proporciona uma Escola que 

atenda às atuais exigências da vida social, incentivando 

a participação de todos, pois existe uma orientação e um 

retorno do gestor em relação ao desempenho do grupo. 

Diferentemente da administração Escolar que tem como 
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foco o indivíduo em situações específicas e 

consideradas isoladamente, visando identificar 

problemas não no sentido orientador, mas sim como 

inspetor. 

O conceito de gestão escolar foi criado 
para superar um possível enfoque 
limitado do termo administração escolar. 
Foi constituído a partir dos movimentos de 
abertura política do país, que começaram 
a promover novos conceitos e valores, 
associados sobretudo à ideia de 
autonomia escolar, à participação da 
sociedade e da comunidade, à criação de 
escolas comunitárias, cooperativas e 
associativas e ao fomento às associações 
de pais. Assim, no âmbito da gestão 
escolar, o estabelecimento de ensino 
passou a ser entendido como um sistema 
aberto, com uma cultura e identidade 
próprias, capaz de reagir com eficácia às 
solicitações dos contextos locais em que 
se inserem (MENEZES; SANTOS, 2001, 
p.5) 

Percebe-se, nesta contribuição, o conceito 

não está apenas no nome, mas no sentido de cada 

função, uma vez que muitos gestores atuais são 

caracterizados como líderes com capacidade de 

construir relações, de serem mais assertivos, 

democráticos e mais flexíveis, e procurando, sempre 

que possível, estarem mais abertos às ideias, não 
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temendo a perda da autoridade. Essa prática é oposta 

aos Diretores que mantêm a tradição de centralizadores 

e autoritários, sendo que a sua equipe seguia a posição 

‘imposta’ por obediência e não por acreditar e confiar na 

proposta. Esse é um aspecto importante e que o 

diferencia. Sendo assim, “[...]os gestores devem 

conscientizar-se de que seu papel na escola[...] é muito 

mais um líder que de um burocrata. Espera-se, assumir 

a direção como um membro ativo da comunidade 

escolar”, contextualiza Filho (2007, p.1010) 

Sobre isso parece importante acrescentar, a 

gestão tem uma grande contribuição ao atendimento das 

finalidades esperadas de uma educação de qualidade. 

Entende-se que a finalidade educacional proposta à 

escola segundo o art. 14° da LDB (BRASIL,1996), a 

referida lei define, 

Os sistemas de ensino devem 
estabelecer normas para o 
desenvolvimento da gestão escolar nas 
escolas públicas de educação básica e 
que essas normas devem, primeiro, estar 
de acordo com as peculiaridades de cada 
sistema e, segundo, garantir a 
participação dos profissionais da 
educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola além da 
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participação das comunidades escolar e 
local em conselhos escolares ou 
equivalente. 
 

A educação e a gestão enfrentam um 

processo de mudanças que requer reparo interno nas 

estruturas institucionais, nos seus conceitos e 

propostas, requer mudanças de paradigmas que apoiam 

a construção de argumentos na proposta educacional, 

para prevalecer o desenvolvimento de uma gestão 

diferente, diante das transformações sociais, culturais e 

econômicas, na área educacional. 

Um gestor atento à demanda educacional 

deve atuar na perspectiva de acompanhar o 

desenvolvimento ao trabalho de sua equipe, com o 

objetivo de buscar uma educação democrática e de 

qualidade. Não se pode esquecer que, situando-se no 

topo do ordenamento jurídico, a Constituição Federal de 

1988, Lei fundamental e suprema que serve de 

parâmetro de validade a todos os demais instrumentos 

normativos, instituiu a “Gestão Democrática do Ensino 

Público” como um princípio à Educação pública 

brasileira. E a LDB/96 cumpriu o determinado na CF/88, 

ao reafirmar o princípio da Gestão Democrática do 
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ensino público, pois foi a primeira das LDB brasileiras 

(4024/61 e 5692/71) que dispensou a Gestão Escolar. 

A referida Lei determina que a finalidade geral 

da Educação seja a formação para a cidadania e para o 

trabalho. Indica, ainda, que cada escola, segundo essa 

diretriz, deve estabelecer suas finalidades por meio do 

Projeto Político Pedagógico (PPP), ou seja, onde todos 

os envolvidos com a escola podem participar de sua 

elaboração. É também a partir desta Lei que a Escola 

pública passa a ampliar a sua função social e os seus 

processos relacionais intencionais com a comunidade 

interna e externa. Em outras palavras, cada escola 

deveria propor a elaboração e a execução de seu PPP, 

administrar pessoal (equipe) e recursos materiais e 

financeiros, e também cuidar do ensino e da 

aprendizagem dos seus alunos. 

No tocante ao assunto, a responsabilidade 

com o pedagógico e o administrativo, o Gestor é 

responsável pela permanência do aluno na escola, como 

prevê o Art. 3º, no qual foi registrado com ênfase a 

importância de condições de acesso e permanência na 

escola. Precisamos considerar, quem não se adaptasse 
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à escola era “convidado a se retirar”, pois a postura de 

um Gestor intransigente, rígido e pouco flexível era 

comum e contribuía, significativamente, com os altos 

índices de evasão escolar dos alunos. Igualmente 

importante e de elevada consistência a ideia de Luck 

(2000, p.73) que complementa,  

Era considerado bom diretor quem 
cumpria essas obrigações plenamente, 
de modo a garantir que a escola não 
fugisse ao estabelecimento em âmbito 
central ou em hierarquia superior. Cabe 
lembrar que esse procedimento era 
possível, uma vez que a clientela escolar 
era mais homogênea, ante a elitização da 
educação, em vista do que, quem não se 
adequasse ao sistema, era dele banido.  
A expulsão explicita ou sutil de alunos da 
escola foi uma prática aceita como 
natural. O entendimento que sustentava 
essa homogeneidade era o de que o 
participante da escola deve estar disposto 
aceitar os modelos de organização 
estabelecidos e a agir de acordo com 
eles. 
 

   Entende-se que na escola, o Gestor 

também tem a função de formar pessoas e prepará-las 

para as transformações, sendo necessária a motivação, 

criatividade e capacidade para atender às necessidades 

da Instituição e de toda a equipe. 
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Embora no senso comum de uma 
sociedade autoritária a gestão (ou 
administração, que será aqui tomada 
como sinônimo) apareça ligada a 
relações de mando e submissão, não é 
isso que lhe dá a especificidade e a razão 
de ser, mas sim seu caráter de mediação 
para a concretização de fins. Ao 
administrar, ou gerir, utilizam-se recursos 
da forma adequada possível para a 
realização de objetos determinados 
(PARO, 2003, p.39). 
 

Perante as informações que se 

apresentaram, estabelecemos que o papel do Gestor 

está associado à democracia e não a uma Gestão 

centralizadora, devendo assim dar voz a todos os 

envolvidos e pautar-se em princípios de cooperação 

humana e solidária, proporcionando uma boa 

convivência em um ambiente escolar. Esse modelo 

centralizador, é uma característica antiga e que perpétua 

até os dias atuais, reproduzindo a Gestão de que é uma 

pequena parte dos sujeitos que decide ações e a grande 

maioria acata as ordens, o oposto ao trabalho de uma 

gestão Democrática. 

Tivemos ao longo da história, uma 
tradição de gestão de cunho fortemente 
centralizador: trata-se de uma herança 
que se instala desde os primórdios da 
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colônia, passando pelo Império, até as 
diferenças formas de organização da 
república. A centralização está tão 
entranhada na base de organização do 
sistema educacional brasileiro, quanto no 
interior da própria escola. Sua expressão 
se dá sob diferentes matizes, desde as 
formas autoritárias de convivência a 
mecanismos rígidos de controle 
burocrático dos tempos de trabalho e 
organização das relações de ensino-
aprendizagem. Assim, numa cadeia 
interminável de relações de controle, a 
centralização marca as relações entre 
órgãos de administração do sistema nas 
diferentes esferas do poder público 
(união, estados e municípios), assim 
como aquelas entre estes e as escolas 
(VIEIRA; PENIN, 2002, p.23) 
 

Todavia, é necessário compreender que a 

Gestão Escolar, segundo Veiga (1998, p.63) apresenta-

se por meios de ações: o Pedagógico, o administrativo 

e social, sendo importante que um Gestor educacional 

tenha o conhecimento de todos os elementos. 

As responsabilidades do gestor escolar 
são várias, pois ele é responsável pelas 
questões pedagógicas, financeiras e 
administrativas e precisa coordenar e 
controlar todos os setores do ambiente 
escolar, compreendendo sua atribuição 
como gestor, motivador e agente de 
transformação. 
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Na dimensão Pedagógica, a tarefa é cuidar 

e gerir a área educativa no que se refere aos objetivos 

gerais e específicos para o ensino; às linhas de atuação 

em função dos objetivos e do perfil da comunidade e dos 

alunos; e às metas a serem atingidas. Nesse campo há, 

ainda, a preocupação com os conteúdos Curriculares, 

com o acompanhamento e a avaliação do rendimento 

das propostas pedagógicas, dos objetivos e o 

cumprimento de metas, bem como a avaliação do 

desempenho dos alunos, do corpo docente e da equipe 

escolar como um todo. As especificidades pedagógicas 

devem estar enunciadas no Regimento Escolar e no 

Projeto Pedagógico da Escola que tem o Plano 

Curricular como uma parte integrante. 

A dimensão Administrativa é responsável 

pela parte física, o prédio e os equipamentos materiais 

que escola possui, e a parte institucional, a legislação 

escolar e as atividades de Secretaria. Dentre as 

inúmeras atividades, destacam-se: organizar, planejar e 

orientar o uso dos recursos financeiros, físicos e 

tecnológicos da escola; criar métodos, planejar 

atividades administrativas e organizar o funcionamento 
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dos setores da Escola, controle de materiais, entre 

outras. Nesse caso, por exemplo, compete ao Diretor 

controlar os aspectos materiais e financeiros da escola; 

articular escola e comunidade; supervisionar e orientar 

a todos a quem são atribuídas certas responsabilidades 

e, sempre, como o acompanhamento de toda equipe,  

Outra responsabilidade do Gestor é mostrar 

as semelhanças e diferenças da organização do 

trabalho pedagógico que é considerada como parte mais 

delicada de toda Gestão Escolar, pois lida, diretamente, 

com as pessoas, com as relações interpessoais no 

trabalho.  

A dimensão da estrutura social se 

encarrega de cuidar da equipe escolar e desenvolver as 

pessoas, acompanhando a equipe e apresentando os 

resultados de seu trabalho, fazendo com que se sintam 

estimuladas e valorizadas, e assim, mantendo-as 

satisfeitas com o trabalho que realizam. O Gestor tem 

que se preocupar e manter o clima institucional de 

professores, corpo técnico, pessoal administrativo, 

alunos, pais e comunidade. 
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Pelo exposto até o presente momento, a 

Gestão assume, junto com toda a equipe, um papel de 

ampliar as reflexões sobre o conhecimento profissional 

e os saberes de experiência de alunos, educadores e 

funcionários para serem discutidos na escola, através da 

participação de todos. Consequentemente, a escola é 

uma organização e precisa ser administrado no que diz 

respeito à sua missão junto ao público-alvo e no 

ambiente no qual se insere. Essa característica reforça 

as peculiaridades da Gestão escolar em relação aos 

muitos aspectos da Gestão de uma empresa, já que as 

necessidades são bem diferentes, pois a empresa tem 

como resultado o lucro. Nesse contexto, a gestão da 

escola se apresenta uma instituição no desenvolvimento 

humano e intelectual de todos os envolvidos, para a 

necessidade de se repensar a sua participação a serviço 

de um trabalho que compartilhe às mudanças e o 

trabalho coletivo.  

 

1.2.Qualidade como um desafio à Educação 

Brasileira 
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Um dos desafios que o Brasil ainda precisa 

enfrentar é a melhoria da qualidade de Ensino que oferta 

na Educação Básica. É um objetivo que parece ser difícil 

de atingir, mas que não é impossível. Entende-se por 

Qualidade no Ensino a formação de um cidadão crítico 

e reflexivo, e com preparo para o exercício da cidadania 

e qualificação para o mercado. Essa “qualidade” 

também pode ser medida sob o enfoque da 

aprendizagem do aluno, ao considerarmos que não há 

Ensino de qualidade quando o aluno deixa de aprender.  

Outro importante objetivo da Educação é 

formar cidadãos com valores e conteúdos sólidos para 

que esses possam agir de forma ética, aqui 

compreendido pelo respeito aos outros e pela própria 

vida de modo que a educação e a produtividade sejam 

nos níveis individual, social, familiar e profissional. 

Portanto, o grande desafio continua sendo construir 

esses valores na realidade do aluno e uma das possíveis 

iniciativas é criar um ambiente coerente, no qual esteja 

presente o diálogo entre pais, educadores e gestores, 

considerando que é a soma do empenho destes sujeitos 

que irá gerar esforços positivos na sociedade. 
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Educar não é apenas explicar a lição ou 
expor um conteúdo disciplinar, mas 
propiciar condições para que o educando 
se faça sujeito de seu aprendizado, 
levando em conta seu processo de 
desenvolvimento [...]. Querer aprender 
não é uma qualidade inata, mas um valor 
construído historicamente. [...] A escola é 
vista como mera repassadora de 
conhecimentos e informações[...]. 
Entretanto, muito mais que isso, educar 
envolve uma relação política entre os 
sujeitos empenhados na construção de 
personalidades. É, pois, uma relação de 
convivência entre sujeitos, ou seja, uma 
relação autenticamente política, é uma 
relação democrática, pois a ação que 
passa resulta na afirmação de uma 
educação pedagógica (PARO, 2010, 
p.772). 
 

A educação é um direito constitucional aos 

indivíduos. Como sinaliza Catani (2007), “o direito à 

educação é hoje reconhecido como um dos direitos 

fundamentais do homem e é consagrado na legislação 

de praticamente todos os países” (p. 53). 

Isso implica dizer que a educação é 

fundamental para a construção da cidadania. A 

revolução tecnológica (iniciada no século XX) gerou 

várias transformações e impactos, e fomentou uma nova 

economia com o resultado das inovações e, desde 
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então, exigiram-se inúmeras adequações na escola. Há 

também a importância de se trabalhar as inovações com 

a nova geração de estudantes, por conseguinte o uso 

das tecnologias pode ser um instrumento útil para apoiar 

os professores em sala de aula e criar um elo entre 

alunos, educadores e as famílias. No entanto, há 

necessidade do aperfeiçoamento dos processos 

acadêmicos e organizacionais. 

Também de elevada importância, é 

considerar que Tecnologia e Gestão precisam caminhar 

juntas, permitindo potencializar a autonomia e a 

emancipação de todos os envolvidos e, com isso, tornar 

possível idealizar uma Gestão escolar voltada para a 

construção de um processo baseado em ações 

comunicativas, atenta às mudanças, voltada e 

preocupada com a participação de todos os envolvidos 

com a Educação. Segundo Molin (2010), no discurso 

dos governos Federal e dos Estados, “a escola é 

considerada uma Instituição privilegiada para a difusão 

e a utilização das Novas Tecnologias” (p.63). 
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1.3. O Projeto Político Pedagógico da Escola e a 

Gestão 

Uma atividade relevante na Gestão é o 

planejamento que deve ser eficiente e eficaz. É por 

intermédio dele que se pensa o que se deseja para a 

instituição escolar e se organizam as ações para atingir 

as metas planejadas. Como responsáveis pelo 

desenvolvimento do PPP - Projeto Político Pedagógico 

da escola estão professores, funcionários, 

administrativos, funcionários, alunos, pais e líderes da 

comunidade, apoios com os quais um Diretor pode 

contar se estiver disponível a isso.  

No tocante ao assunto, Abdalla (2006, p.62), 

ressalta “o segundo indicador importante para 

considerar a escola, o componente que o levaria a 

discutir com a direção as questões em torno da gestão 

é o projeto político pedagógico”. O planejamento deve 

ser realizado de forma coletiva e envolver todos que 

atuam no ambiente escolar, devendo levar em conta as 

especificidades da comunidade e o espaço geográfico 

onde a escola está inserida. A implementação do PPP 
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deve ser um trabalho desenvolvido não só no interior da 

Escola, mas também fora dela e envolvendo a 

comunidade a ser atendida. Outro aspecto é que todos 

os profissionais envolvidos no planejamento devem 

conhecer a Legislação vigente, seja Federal, Municipal 

ou Estadual, e assim colaborar para uma “Educação de 

Qualidade” e que leve os seus alunos a entenderem que 

a escola faz parte de um sistema social, político e 

cultural. 

Em direção semelhante, recomenda-se que a 

Gestão atenda a tudo que exige o uso racional dos 

direitos, deveres e atribuições para realização dos fins 

esperados, inclusive, a sala de aula. 

De forma geral, entende-se que nesse 

processo de Gestão, em que todos os atores escolares 

são envolvidos, a interação do Gestor da escola com a 

comunidade deve ser um trabalho contínuo e cotidiano 

que, ao ser bem estruturado, tende a fazer reforços 

positivos, constituindo-se em processo de liderança. 

Resende (1995, p.50) explicam que tal processo é capaz 

de “[...] encorajar e ajudar os outros a trabalharem, 

entusiasticamente, em busca de objetivos”, e 
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extremamente reforçadores de como o líder é importante 

para o grupo de pessoas que trabalha com este Gestor. 

Sem liderança, uma organização seria, 
somente, uma confusão de pessoas e 
máquinas do mesmo modo que uma 
orquestra sem maestro seria, somente, 
músicos e instrumentos. A orquestra e 
outras organizações requerem liderança 
para desenvolver, ao máximo, seus 
preciosos ativos (RESENDE, 1995, p.62) 
 

A liderança é uma influência sobre as outras 

pessoas e que acontecerá em função do papel que se 

desempenha na estrutura da Organização, devendo 

permitir a tomada de iniciativa de determinado objetivo, 

ouvindo cada um dos participantes e atendendo-os em 

seus desejos. Portanto, o líder, é imprescindível para o 

gerenciamento das pessoas que fazem a escola cumprir 

o seu papel social e educativo. 

Destacamos ainda, que a fase mais recente 

de evolução na Gestão é o gerenciamento de 

informação, que leva ao conhecimento da importância 

de administrar o conhecimento e o conteúdo intelectual 

das Organizações. A utilização da tecnologia abre novos 

caminhos para o que acontece no mundo globalizado e 

assim, se o século XXI pode ser visto como a era da 
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informação e do conhecimento, não se pode negar que 

a cada dia Novas Tecnologias surgem e, por isso, os 

gestores precisam manter-se atualizados. 

Por outro lado, para que a Escola atual atinja 

a sua finalidade e seja democrática e humanizada é 

necessária uma mudança radical na estrutura e no 

funcionamento, atendendo às inovações cada vez 

intensas. 

[...] entra no rol das preocupações da 
gestão, na escola, tudo o que diz respeito 
ao processo pelo qual se busca alcançar 
os fins educacionais estabelecidos. Por 
conseguinte, é o objeto de estudo da 
administração, em igual medida, tanto a 
coordenação do esforço humano 
envolvido, quanto a organização e 
racionalidade do trabalho que se realiza 
para atingir os resultados desejados 
(PARO, 2003, p.75). 
 

Organizar um projeto para Gestão 

Humanizada, buscando a organização com participação 

nas decisões, implica, obrigatoriamente, em identificar o 

ser humano, o trabalho (ação transformadora); criar 

proximidades; estar aberto para mudanças sociais e 

coletivas, e conviver com a diversidade. Liderar o poder 

transformador das consciências, da equipe e 
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comunidade escolar, só poderá se tornar legítimo se 

elaborado em sugestão sócio-político-educativo, como 

forma profundamente democrática e dialogal de viver e 

conviver, o que é somente possível por meio de gestos 

educativos livres e conscientes.  

Na proposta de incentivo motivador (ação 

humanizada), o Gestor ajuda a pensar, mais 

concretamente, as relações humanas, às práticas sócio- 

afetiva-cultural e institucional, à medida que influencia 

uma cultura colaborativa entre todos os participantes da 

dinâmica organizacional, das quais podemos citar como 

exemplos: 

• Observar e assistir aulas dos professores 

e possibilitar o resultado do trabalho 

realizado em sala; 

• Verificar diariamente, a entrada e saída 

dos alunos; 

• Estabelecer contato de diálogo com o 

corpo docente e corpo discente com 

atenção necessária que se espera de um 

Gestor; 
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• Visitar as salas de aula para uma conversa 

informal com os alunos, visando também 

obter retorno sobre o seu trabalho 

realizado na Escola e o que pode ser 

melhorado; 

• Proporcionar atividades que envolvam a 

comunidade, tais como: gincana entre os 

alunos e família, vista à creche e ao asilo, 

festas para famílias carentes da 

comunidade, eventos educativos, entre 

outras; 

• Elevar a qualidade do que se produz, 

agradecendo e reforçando os pontos 

positivos de cada um da equipe; 

• Mediar por meio da administração, os 

conflitos no âmbito educativo;  

• Valorizar as datas comemorativas, tais 

como: aniversários, páscoa, dia dos 

professores e natal com o envio de cartões 

individuais; 

• Promover relações humanas de 

cooperação e solidariedade com todos; 
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• Resgatar a afetividade, evidenciada na 

atuação da equipe escolar; 

• Destacar o valor humano e profissional; 

A Gestão Democrática é um princípio 

reafirmado pela Constituição Federal e abarca três 

dimensões: pedagógica, administrativa e financeira. Ela 

exige a compreensão dos problemas colocados pela 

prática pedagógica e faz com que se repense a estrutura 

do poder da escola devido à socialização. Essa, por sua 

vez, favorece a participação de todos e propicia à 

solidariedade e a reciprocidade, a participação dos 

elementos que representam os vários segmentos da 

escola nas decisões e ações, tanto pedagógicas como 

administrativas, ambas desenvolvidas na escola. Essa 

transformação é caracterizada, prossegue Abdalla 

(2006, p.21) “com a participação ampla, a respeito das 

questões propostas, a transparência de decisões, 

fortalecendo as pressões para que sejam validadas, 

garantindo o controle sobre os acordos estabelecidos e, 

contribuindo para que sejam comtempladas tópicos que, 

de outra forma, não entrariam em questão”.  
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A participação é um pressuposto 

indispensável da Gestão Democrática, e a democracia 

na escola é ideal para o crescimento enquanto cidadãos. 

Podemos dizer que a Gestão é a mediação para uma 

sociedade livre e visa condições para uma formação de 

qualidade. A qualidade do ensino oferecido pela escola 

deve buscar a formação de indivíduos capazes de se 

inserirem na vida socioeconômica, política e cultural do 

país. No próprio discurso, Libâneo (2009, p.329) faz um 

alerta, tendo como fio condutor o funcionamento, a 

transformação da escola e de todo o coletivo, 

importando revelar primeiro a questão do processo que, 

Qualidade para todos vai além da meta 
qualitativa de acesso global, no sentido de 
que as crianças em idade escolar entrem 
na escola. É preciso garantir a 
permanência dos que nela ingressarem. 
Em síntese: “qualidade implica 
consciência crítica e capacidade de ação, 
saber e mudar”. É ingrediente dos 
próprios objetivos da escola e da 
educação. Qualidade de ensino, é 
proporcionar melhor conhecimento, num 
clima favorável e na tomada de decisões. 

Em relação a evasão escolar, é importante 

que a Gestão trabalhe com todas as formas possíveis, 

no sentido de que haja permanência dos alunos da 
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escola e não desistência, mas é preciso, também 

garantir o bom desempenho de todos os alunos. Quando 

existe uma equipe entrosada e uma gestão preparada 

para os desafios, todos são envolvidos com o processo 

de educação, devendo haver esforços coletivos para 

tomada de decisões e adequações que visem à 

qualidade da educação. 

O objetivo do pessoal que trabalha na 

secretaria escolar, é criação de condições favoráveis ao 

máximo, para o desenvolvimento das potencialidades da 

comunidade escolar, que deve contribuir com seus 

conhecimentos, experiências e habilidades no dia a dia 

do ambiente escolar. É uma ação que deve ser integrada 

e promover atitudes, direções e objetivos comuns para 

garantir uma coerência de trabalho. O gestor integra a 

sua equipe, juntamente com todos os profissionais 

habilitados e que o auxiliam no bom andamento do 

processo educativo.  

A relação entre gestores, alunos, corpo 
docente e equipe técnica é essencial para 
o bom andamento da escola, dependendo 
de como estar à situação da escola, com 
problemas financeiros, por exemplo, se 
ela estiver amparada pelo bom 
relacionamento entre as pessoas que 
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participam, esses problemas podem ser 
bem encarados e ainda ser resolvidos 
com ajuda do conjunto, ou seja, a escola 
adota conduta democrática. Essa 
interação é ocorrida no cotidiano, entre 
professores e gestores através de 
reuniões e encontro casuais, e entre 
professores e alunos na hora da aula e 
até mesmo no momento do intervalo. 
Todos esses tipos de envolvimento fazem 
com que a escola ganhe. Pois a 
instituição precisa de todos para 
funcionar, mas é claro que esse trabalho 
tem que ser feito com empenho por parte 
de todos (GIRARDI, 1994, p.84). 
 

É o Vice-Diretor que substitui o Diretor, 

eventualmente, na sua ausência e se envolve com 

propostas de integração, relação política com a 

comunidade escolar e sugestões pedagógicas na 

instituição escolar.  

 Ao Coordenador Pedagógico cabe a função 

de oferecer, aos professores, subsídios quanto aos 

métodos e as técnicas inovadoras visando favorecer ao 

seu trabalho e melhorando, consequentemente, o 

processo educacional. Além de dar-lhe assistência 

contínua na área Pedagógica e de acompanhar o 

desenvolvimento do aluno, é considerado o profissional 
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que tem uma relação direta com os responsáveis, a fim 

de envolver a escola e a família. 

Ao Professor, um papel imprescindível na 

escola, cabe promover a aquisição e o desenvolvimento 

do conhecimento, de habilidades e atitudes, uma 

aprendizagem significativa, importante e necessária aos 

alunos. Nessa função, o docente tem sempre o papel de 

estabelecer relações entre os estudantes e destes com 

o restante da comunidade escolar. O aluno possui 

importância fundamental nas adequações e mudanças 

da Escola, à medida que se constitui numa “instância 

onde se cultiva gradativamente o interesse do 

estudante, para a escola além da sala de aula”, como 

ressalta Abdalla (2006, p.105).  

A escola precisa garantir a autonomia dos 

estudantes firmando cidadãos críticos e participativos, 

atuando de forma efetiva no processo decisório da 

instituição. A escola organizada, aproveitará as 

mudanças tecnológicas e sociais, bem como 

desenvolver a capacidade de perceber e de antecipar-

se as necessidades futuras de seus alunos, de modo 
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ordenado e competitivo, atualizando e tendo como lema 

os princípios de sua missão.  

O agente escolar e de apoio, também 

conhecido na figura de inspetor de alunos, e está 

sempre em contato com todos os envolvidos da escola 

e com a comunidade, tem um papel importante na 

comunicação entre direção, professores e alunos, 

tornando-se um mediador dentro da instituição escolar. 

A comunidade e a família têm interesses em uma 

educação de qualidade, podendo compartilhar ações e 

dividir responsabilidades coma finalidade de contribuir 

para esse resultado. Uma alternativa é proporcionar uma 

sistemática de trabalho conjunto entre equipe, família e 

comunidade, visando o gerenciamento das atividades 

pedagógicas da escola.  

A democracia na escola por si só não tem 

significado. É essencial um entrosamento de todos para 

que possa atingir o mesmo objetivo, que é o preparo do 

aluno para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho. 
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