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RESUMO 

 

Este trabalho vem através de análises bibliográficas com foco destaque nas obras 
de LUCK, Heloísa (2000, 2006 e 2009) e de pesquisa de campo conhecer a 
percepção sobre as mudanças e transformações na escola, o trabalho do gestor 
escolar, a importância da gestão democrática e as principais dificuldades 
enfrentadas nesse contexto.  É apresentado como objetivo compreender as 
principais dificuldades dos gestores em meio a pandemia. As mudanças na dinâmica 
administrativa das escolas a partir das transformações caudadas pela pandemia. 
Esse é um estudo de campo, que se utiliza de questionário e aplicação em quatro 
escolas diferentes, contém as visões de gestores sobre o tema abordado, sendo 
uma pesquisa exploratória, na qual o pesquisador busca uma maior aproximação do 
campo permitindo-o inferir sobre ele com maior propriedade. Na busca de amenizar 
os problemas e resolve-los gestores auxiliaram e acompanharam os docentes e 
discentes, bem como o desenvolvimento e evolução das turmas. Como resultado os 
gráficos mostraram a dificuldades expostas pelos gestores, os problemas 
ocasionados pelas dificuldades que surgiram em decorrência de um novo cenário 
educacional e assim intensificou a necessidade de repensar as estratégias de 
gestão escolar nesse sentido, tendo em vista que as discussões sirvam de subsídio 
para que todas as pessoas se sintam desafiados a contribuir com a educação 
brasileira. 
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ABSTRACT 

 
This work comes through bibliographic analysis with a focus on the works of LUCK, 

Heloísa (2000, 2006 and 2009) and field research to know the perception of changes 

and transformations in the school, the work of the school manager, the importance of 

democratic management and the main challenges faced in this context. The objective 

is to understand the main difficulties of managers in the midst of a pandemic. 

Changes in the administrative dynamics of schools from the transformations caused 

by the pandemic. This is a field study, which uses a questionnaire and applied in four 

different schools, contains the views of managers on the topic addressed, being an 

exploratory research, in which the researcher seeks a closer approach to the field, 

allowing him to infer about it. With greater property. In order to alleviate the problems 

and solve the auxiliary managers and accompanied the teachers and students, as 

well as the development and evolution of the classes. As a result, the graphs induced 

difficulties exposed by managers, the problems caused by the difficulties that arose 

because of a new educational scenario and thus intensified the need to rethink 

school reduction measures in this regard, given that the subsidy regulator for all 

people feel challenged to contribute to Brazilian education. 

Keywords: Brazilian Education; School Management; Changes; Pandemic. 
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INTRODUÇÃO 

Refletindo os valores de seu tempo, a educação é um campo consagrado 

durante os anos por sua relevância e colaboração na edificação das culturas. A 

gestão tem um papel fundamental no desenvolvimento e na construção da cidadania 

já que a escola se localiza em uma determinada sociedade e carrega as 

características de sua época. Portanto é primordial ter meios para que a comunidade 

esteja mais presente no dia a dia escolar, proporcionando conhecimento e 

fortalecendo todo o ambiente escolar. Nesse sentido, a gestão escolar deve interagir 

com a comunidade que a cerca, incluindo a sociedade nas tomadas de decisão 

tornando a gestão mais participativa e compartilhada. 

Com o surgimento do surto de COVID-19, diversos segmentos foram 

atingidos e a educação foi um deles, todas as instituições de ensino foram fechadas. 

E deu-se início ao uso do ensino remoto. Nunca a educação esteve tão em debate, 

seja pelas revisões de metodologias ou profissionais tendo que realizar formações 

para conseguir dar continuidade ao seu trabalho. 

No rastro desses questionamentos, o presente trabalho vem através de 

análises bibliográficas e de pesquisa de campo conhecer a percepção sobre as 

mudanças e transformações na escola e o trabalho da gestão escolar nesse 

contexto.  

O presente trabalho vem através de análises bibliográficas e estudo de 

campo, conhecer a percepção sobre as mudanças e transformações no papel de 

gestores e coordenadores e o trabalho da gestão escolar nesse novo contexto, 

desencadeado pela pandemia do vírus de COVID-19. Desse modo, a pesquisa 

desenvolve-se com o seguinte objetivo geral: Compreender os desafios enfrentados 

por gestores das escolas: EMEF Cazuza Bezerra, EMEF Professora Edite Maia 

Machado, EMEF Professora Maria do Socorro Maia e EMEF Urcesina Moura 

Cantídio em Alto Santo – CE, a partir da inserção da tecnologia no contexto da 

Pandemia da Covid-19. 

Na busca de desvendar este momento histórico, tornou-se necessário 

desmembrar o objetivo geral nos seguintes objetivos específicos: a) Analisar o papel 

do gestor escolar no desenvolvimento da gestão antes e depois das mudanças 

sociais ocorridas nas últimas duas décadas e os principais desafios; b) 

Compreender o que é a gestão democrática, sua importância e como ela impacta a 
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adaptação da equipe gestora ao ensino remoto; c) Conhecer as práticas que estão 

sendo implementadas pela atual gestão durante o isolamento social. 

A presente pesquisa nasce do interesse na transformação da escola, em 

especial das práticas de gestão, levando em consideração as crescentes mudanças 

sociais ocorridas na atualidade. Desse modo, estudar em buscar referencial que 

ajude a compreender as novas formas de organização e realizar uma pesquisa com 

membros de quatro gestões diferentes, questionando a forma como o uso do ensino 

remoto foi de caráter emergencial, o papel dos gestores, professores e a tecnologia. 

Sobre esse contexto, foi necessário investigar: Partindo dessa visão da importância 

do gestor escolar, dos acontecimentos e do seu papel, surgiu o seguinte 

questionamento: Quais são os principais desafios enfrentados pelos gestores no 

cenário atual das escolas: EMEF Cazuza Bezerra, EMEF Professora Edite Maia 

Machado, EMEF Professora Maria do Socorro Maia e EMEF Urcesina Moura 

Cantídio em Alto Santo – CE?  

A seguinte pesquisa é de cunho bibliográfico, mas especificamente 

exploratória, devido ao respeito pelas medidas de isolamento social adotadas 

durante a Pandemia de Covid-19, faz uso de questionário para sua efetivação.  

Foi durante a disciplina do Projeto Político Pedagógico (PPP VI) que surgiu o 

despertar do desejo de descobrir mais a respeito do papel do gestor escolar, bem 

como sobre as mudanças ocorridas e os principais desafios enfrentados por 

gestores no cenário atual em meio a pandemia causada por o vírus Covid-19. 

O primeiro capítulo trata brevemente da história da gestão escolar, desde a 

direção escolar até a gestão educacional, o que é gestão, do papel do gestor, de 

suas principais atribuições e da importância da efetivação do PPP. Visto que existe a 

necessidade de conhece a carreira e importância desse profissional que se dedica e 

que desempenha um papel único e de suma importância para a comunidade 

escolar, pois ter um bom gestor é de suma importância para o avanço escolar, 

atingir metas e envolver a todos no cotidiano da escola. 

O segundo capítulo irá desvendar sobre a importância da gestão democrática 

e seus benefícios. Como pode ser realizada a escolha de gestores e qual forma de 

escolha da gestão é mais adequada para a gestão democrática, neste capítulo 

existe ainda um tópico dedicado ao conselho escolar e sua relevância, bem como a 

contribuição da gestão democrática e o ensino remoto. 
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Já no terceiro e último capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa 

de campo realizada com gestores de quatros Escolas de Ensino Fundamental 

Públicas do Município de Alto Santo – CE, por meio de um questionário que foi 

aplicado por meio do aplicativo Google Forms, com o propósito de conhecer a visão 

desses profissionais que se encontram a frente das instituições de ensino, o 

questionário trata a respeito das principais dificuldades e mudanças ocorridas no 

cotidiano escolar, na busca de unir teoria e prática e compreender as dificuldades 

dos gestores na prática educativa. 

Está apresentado no ultimo capitulo os gráficos com os resultados da 

pesquisa, são sete gráficos referentes as perguntas objetivas, com perguntas 

simples e de fácil resolução. E na sequência foi apresentado as respostas de três 

questões subjetivas, onde os gestores puderam dar sua opinião e relatar as 

dificuldades encontradas no início da pandemia como trabalharam. 

Os gestores relataram algumas dificuldades encontradas: problemas com a 

conectividade, o pouco conhecimento tecnológico, dificuldade no recebimento de 

devolutivas, o medo, a difícil retomada do ensino e a necessidade de sensibilizar as 

famílias a respeito da importância do ensino remoto. 

Porém por meio das novas práticas educativas os gestores aos poucos 

demonstraram ter contornado os problemas, por meio do acompanhamento e 

evolução das turmas, reuniões on-line, formações continuadas, a flexibilização dos 

currículos, parcerias entre escola e famílias e desenvolvimento e aplicação de 

projeto nas comunidades escolares. 

O trabalho do gestor é árduo, contínuo e repleto de responsabilidades, espero 

por meio desta pesquisa despertar o interesse de mais estudantes e educadores, 

sobre o gestor escolar e suas dificuldades em meio a pandemia. 
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Capítulo 1 - Da Direção a Gestão Educacional 

Este Capítulo trata brevemente da história da gestão escolar, do que é 

gestão, do papel do gestor e de suas principais atribuições. Visto que existe a 

necessidade de conhece a carreira e importância desse profissional que se encontra 

a frente de instituições de ensino, se dedica e que desempenha um papel único. 

O papel do gestor escolar sofreu constantes mudanças ao longo do tempo, 

mudanças essas que foram necessárias e fundamentais para superar dificuldades, 

desafios e encontrar respostas para os problemas que surgiam. Porém nem sempre 

o gestor escolar foi tão ativo e autônomo como nos dias atuais. 

Visto que educar é um processo complexo que envolve professor, aluno e 

todo o meio que o cerca, tornou-se necessário estudar sobre o papel da gestão 

escolar e desvendar como a mesma funcionava e interagia no passado, antes das 

mudanças sociais ocorridas nas duas últimas décadas e após as mudanças, quais 

foram os principais desafios. 

Com o passar dos anos as mudanças na sociedade vão refletindo no 

surgimento de novas demandas para as instituições de ensino, que ao surgirem 

exigem de o diretor buscar soluções viáveis, tomada de decisões, dessa forma 

torna-se natural que o gestor escolar possua algumas dificuldades. Dentre os 

desafios do gestor escolar estão: proporcionar aos educandos um ensino de 

qualidade, desenvolver nos alunos as competências essenciais para cada fase da 

vida, gestão democrática, inclusão da tecnologia na sala de aula, motivar sua equipe 

de professores, gerir recursos, buscar se comunicar com a comunidade escolar, 

tornar a família dos educandos mais participativa, buscar diminuir ou se possível 

extinguir a evasão escolar, buscar inserir a tecnologia na rotina escolar, delegar 

tarefas, dentre outras atividades. 

O gestor deve sempre buscar o princípio da equidade, proporcionando a 

todos os educandos as mesmas oportunidades de aprender, dando assim uma 

atenção especial a aqueles que possuem mais dificuldade. É preciso proporcionar 

também um ensino de qualidade que venha a suprir as necessidades dos 

educandos, um ensino focado nas necessidades de seus alunos. 

É imprescindível que os alunos aprendam as habilidades de leitura e escrita e 

matemáticas, dentre outras no tempo certo. Existem diversos programas do governo 

que incentivam e ajudam educadores a seguir e tingir essas metas. O gestor deve 
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estimular e dar todo o suporte aos professores, coordenar, interagir e planejar. 

Sempre buscando atingir os objetivos almejados. 

Uma das maiores dificuldades de gestores, professores e alunos é a inserção 

das tecnologias em sala de aula. Visto que muitos profissionais da educação não 

dominam as ferramentas tecnológicas. Com as mudanças que ocorrem diariamente 

de forma muito rápida, os professores se deparam cada vez mais com a 

necessidade de uma formação diferenciada, continuada, uma formação que os 

ensine a fazer uso das ferramentas digitais, que torne o professor mais atualizado e 

motivado a descobrir todas as possibilidades que a tecnologia pode proporcionar, 

tanto ao educador quanto ao educando. 

A gestão democrática é de grande valia na educação, podendo ser vista como 

uma forma diferenciada e mais aberta ao diálogo, assegurada em lei e cabendo ao 

gestor buscar um planejamento compartilhado com toda a comunidade escolar, 

envolvendo a todos que a compõe, por esse motivo também se torna um desafio. 

Trazer a comunidade a escola para que todos participem de forma efetiva e que 

assim a gestão se torne mais compartilhada e efetiva. 

Ter um bom relacionamento com a comunidade também faz toda a diferença, 

o gestor que possui uma gestão compartilhada e voltada a visão democrática pode 

ter resultados únicos e satisfatórios. Pois escuta, incluem e acolhe as necessidades 

da comunidade escolar, fazendo assim a diferença na comunidade. Com a ajuda do 

conselho escolar que deve ser formado por membros da comunidade, é possível 

também tomar decisões e gerir recursos, visando sempre a atender as necessidades 

de todos. 

Outro grande problema é a evasão escolar. É dever do gestor buscar 

erradicar a evasão, juntamente com a secretaria de educação e isso pode ser feito 

por meio de visitas domiciliares, acompanhamento escolar, realização de busca 

ativa. Visando manter todos os alunos na escola e aprendendo. 

Um dos maiores desafios da história da educação e da gestão escolar tem 

sido a pandemia COVID-19, momento marcante e decisivo na história da educação. 

Onde gestores e educadores necessitaram se reinventar na busca de promover uma 

educação de qualidade, mesmo que a distância. 

Buscando compreender a gestão escolar e sua importância. É preciso 

conhecer sobre a história da gestão, o papel do gestor e suas atribuições. Visto que 
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o gestor é peça fundamental quando se fala em educação de qualidade. 

1.1. A direção escolar  

Quando o modelo de gestão escolar ainda era hegemônico, o gestor era 

chamado de diretor escolar e em sua grande maioria os diretores não lideravam, 

pois estes eram tutelados, não podiam opinar e intervir nos acontecimentos da 

escola. 

Até bem pouco tempo, o modelo de direção da escola, que se observava 
como hegemônico, era o de diretor tutelado dos órgãos centrais, sem voz 
própria, em seu estabelecimento do ensino, para determinar os seus 
destinos e, em consequência, desresponsabilizado dos resultados de suas 
ações e respectivos resultados. Seu papel, nesse contexto, era o de 
guardião e gerente de operações estabelecidas em órgãos 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 estabelecido em âmbito central ou em hierarquia 
superior. (LUCK, Heloisa 2000. Pag.13)  
 

O modelo de gestão da época, não permitia ao gestor ser proativo, 

democrático e nem se quer gerir os resultados da própria escola. O diretor como era 

chamado, era apenas uma espécie de gerente, que como cita a autora acima 

apenas repassava informações. Ainda segundo a autora, o diretor tutelado não 

possuía voz no seu próprio estabelecimento de ensino o que leva a inferir que se o 

próprio diretor não possuía voz, que dirá o professor na sala de aula e os alunos. 

Constituía-se assim um modelo de educação tradicional herança da ditadura militar, 

o ensino tradicional era chamado por Paulo Freire de educação bancária. Nesse 

modelo de educação o aluno é apenas uma espécie de ouvinte, não pode questionar 

apenas ser mero receptor de conteúdo, o que torna o professor o único detentor do 

conhecimento. 

Como o diretor não possuía voz e muito menos autonomia de tomada de 

decisão, o mesmo não respondia por o resultado de suas ações. Pois por ser um 

simples guardião realizava apenas o recomendado por órgãos centrais, sistema de 

ensino ou entidade mantedora. Os diretores que cumpriam o que lhes era passado 

eram vistos como “bons”, pois não ousavam a mudar, inovar, tomar suas próprias 

decisões desobedecer a ordens passadas pelas entidades mantedoras. Nesse 

período o diretor encontrava-se “engessado” e impossibilitado de agir, ainda que 

fosse para o bem da instituição, por temer os seus superiores se limitava a obedecer 
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a ordens. 

A figura do coordenador pedagógico igualmente sofreu diversas mudanças, 

sua ação e intervenção na escola já foram entendidas apenas como um fiscalizador, 

uma espécie de inspetor. Em seu artigo titulado Coordenação Pedagógica em Foco, 

a autora Giovana Cristina Zen, deixa bem claro como o coordenador era visto: “O 

papel do coordenador pedagógico no contexto escolar tem sido alvo de discussões e 

redefinições. Até algum tempo atrás, a sua principal função era compreendida como 

uma espécie de inspetor escolar”. A autora cita ainda que foi somente ao longo da 

década de 1980 que essa ideia de controle que existia passou a ser questionada e 

que foi graças a um acirrado debate em torno da democratização do ensino que se 

teve um olhar para a formação dos professores e a necessidade de elevação dos 

padrões de qualidade da educação. 

Saindo do regime militar que deixou marcas na educação como por exemplo 

o ensino tradicional, com o tempo o conceito de direção escolar que era pautado no 

conceito de administração foi sendo questionado. 

LUCK, 2006 descreve como funciona o conceito de administração e quais 

eram os seus objetivos. Visto como um processo racional que funciona de cima para 

baixo. 

[...] A administração é vista como um processo racional, linear e 
fragmentado de organização e de influência estabelecida de cima para 
baixo e de fora para dentro das unidades de ação, bem como do emprego 
de pessoas e de recursos, de forma mecanicista e utilitarista para que os 
objetivos institucionais sejam realizados.  O ato de administrar 
corresponderia a comandar e controlar, mediante uma visão objetiva de 
quem atua sobre a realidade, de maneira distanciada e objetivo [...] (LUCK, 
Heloísa, 2006, pag. 57). 

O conceito de administração faz uso de uma organização hierárquica, 

centralizadora e autoritária onde o diretor é quem detém o poder dentro da 

instituição. O ato de administrar encontrava-se envolvido em comandar e controlar.  

Mesmo o diretor sendo autoridade máxima dentro das instituições, muitas 

vezes não possuía voz, apenas cumpria ordens passadas por seus superiores. 

Professores, alunos e comunidade não tinham a chance de intervir em decisões 

dentro da escola. Porém graças ao surgimento da gestão democrática, ocorreu uma 

revira volta na educação. 

1.2. A Gestão Educacional 

Foi a partir da década de 80 que o cenário começou a ser questionado, 

saindo aos poucos da educação tradicional e do regime militar no Brasil, debates 
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sobre a educação começaram a acontecer e a democratização do ensino foi 

ganhando foco, com isso tudo o que envolvia educação foi sendo revisto, conceitos 

de aprendizagem foram se expandindo. 

DRABACH, Neila Pedrotti 2009 relata em seu artigo como o cenário 

educacional se encontrava na década de 1980: “Neste cenário, o modelo de 

administração vigente é posto em análise, e as elaborações daí decorrentes 

avançam em relação ao que se apresenta, quando se evoca para a fase política da 

administração escolar, retirando a centralidade da técnica administrativa. ” 

Assim uma educação que era pautada nos princípios administrativos, 

começou a ser centro de estudos e debates, os questionamentos e elaborações a 

seu respeito começaram a levar a educação para um caminho diferente, para uma 

fase política, onde todos têm a chance de opinar. Visto que quando se fala em 

educação devemos falar também do lado humano e não unicamente de técnicas 

administrativas.  

DRABACH, Neila Pedrotti 2009, pag. 282, relata em seu artigo acreditar no 

potencial da participação consciente da comunidade na gestão democrática, 

podendo significar uma aproximação entre comunidade e escola. 

Segundo LUCK 2009, pag. 15 cabe ao gestor garantir que a escola funcione 

em formato social, tendo sempre em vista a formação e promoção de suas 

aprendizagens, levando em consideração as determinações de entidades 

superiores. 

Ter em vista as práticas de gestão e sempre orientar os planos de trabalho, 

promovendo a visão social, atualizar e implementar os padrões de qualidade, 

articular. 

Na busca de um bom funcionamento das instituições de ensino é preciso que 

haja uma divisão de tarefas e responsabilidades, LUCK 2009, descreve em seu livro 

qual o papel de cada membro e o que faz. 

A escola é uma organização social construída pela sociedade para cultivar e 
transmitir valores sociais elevados e contribuir para a formação de seus 
alunos, mediante experiências de aprendizagem e ambiente educacional 
condizentes com os fundamentos, princípios e objetivos da educação. O 
seu ambiente é considerado de vital importância para o desenvolvimento de 
aprendizagens significativas que possibilitem aos alunos conhecerem o 
mundo e conhecerem-se no mundo como condição para o desenvolvimento 
de sua capacidade de atuação cidadã.  (LUCK, Heloísa 2009, pag. 20). 

Como a escola é uma organização social por ser formada pela sociedade, 

nada mais justo que ouvir e acolher as necessidades dessa sociedade onde a 
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escola se encontra inserida. Para tanto torna-se necessário que o gestor esteja 

sempre disposto a convidar, ouvir e acolher a comunidade para estar participando 

ativamente nas decisões da escola. O ambiente escolar, deve também proporcionar 

aos seus educandos a transmissão de valores, por meio de vivencias e atividades, 

que vão contribuir para a sua formação. 

É na escola que o educando aprende a socializar, desenvolver habilidades e 

cultivar valores, o ambiente escolar vai muito além de transmitir conhecimentos, por 

isso o ambiente escolar é considerado vital, por conter aprendizagens e experiências 

que podem ser levadas pela vida inteira. 

E aos professores lhes cabe: 

Os professores são profissionais que influem diretamente na formação dos 
alunos, a partir de seu desempenho baseado em conhecimentos, 
habilidades e atitudes e sobretudo por seus horizontes pessoais, 
profissionais e culturais. De sua postura diante da vida, dos desafios, da 
educação e das dificuldades do dia-a-dia depende a qualidade do seu 
trabalho. Professores bem informados e bem formados são fundamentais 
para a orientação competente de seus alunos. Sua atuação junto de seus 
alunos deve ser aberta, com forte liderança e perspectivas positivas 
orientadas para o sucesso. Professores com elevadas expectativas no 
sentido de fazer diferença na aprendizagem de todos e cada aluno são 
aqueles que mais contribuem para a formação desses. (LUCK, Heloísa 
2009, pag. 21). 

Os professores são peça chave no processo educacional, pois são eles quem 

estão diretamente em contato com os educandos. É o professor quem faz a 

mediação do conhecimento, quem ensina e ajuda o educando a assimilar os 

conteúdos adquiridos e os estimula. Dependendo do seu nível de envolvimento, o 

professor pode realizar verdadeiras transformações na vida do educando, por meio 

de conhecimentos, habilidades e atitudes, para tanto o seu desempenho como 

profissional, vai depender do seu comprometimento e da forma como lida com as 

adversidades que venham a surgir.  

Outro ponto importante que LUCK destaca é a necessidade de os professores 

serem bem “informados e formados”, por este motivo torna-se tão importante uma 

formação continuada, de profissionais atualizados que estão sempre em processo 

de construção do conhecimento. 

Já os alunos são a razão da existência da escola e isso fica evidente por 

LUCK 2009. 

Os alunos são as pessoas para quem a escola existe e para quem deve 
voltar as suas ações, de modo que todos tenham o máximo sucesso nos 
estudos que realizam para sua formação pessoal e social. Para tanto, 
devem ser envolvidos em ambiente e experiências educacionais 
estimulantes, motivadoras e de elevada qualidade.  Alunos tendo sucesso 
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na escola, pelo desenvolvimento de seu potencial e o gosto e hábito de 
aprender, são o foco principal da escola. Segundo esse princípio, a 
pedagogia escolar de qualidade é aquela centrada no aluno, que tem o 
aluno, sua formação e aprendizagem como ponto de partida e de chegada 
na determinação de todos os planos de ação e avaliação de sua efetividade. 
(LUCK, Heloísa 2009, pag. 21). 

Sendo os alunos a razão do existir escolar, é para eles que a escola deve 

voltar os seus esforços, na busca da promoção de uma educação de qualidade e 

significativa. Um dos objetivos é que os alunos alcancem uma formação pessoal e 

social de modo que todos tenham o máximo de sucesso. Para a obtenção do 

sucesso escola é preciso uma equipe comprometida em transformar e melhorar a 

cada dia. Sempre tendo em visão o sucesso escolar de seus educandos que são o 

foco principal da escola e a razão do seu existir. 

Trilhando este sentido a base da pedagogia que seria a qualidade do ensino 

que tem como foco o aluno, a formação e aprendizagem seriam o ponto inicial na 

busca de planos eficazes para sua efetivação. 

Quanto ao dever dos funcionários na escola, também são definidos, as 

escolas que mais se destacam são aquelas que envolvem seus funcionários desde a 

criação do projeto político pedagógico (PPP), a atividades de planejamento na busca 

que o conhecimento e vivencias dos mesmos venham a contribuir e agregar valor.  

Os funcionários são colaboradores diretos da construção do ambiente 
educacional e na qualidade da efetivação de seus processos educacionais.  
Sua atuação contribui de forma significativa para o trabalho educativo tendo 
em vista a infra-estrutura que oferecem a sua presença em vários 
segmentos da escola. De seu entendimento sobre sua responsabilidade 
educacional depende a qualidade de seu trabalho e repercussão na 
formação dos alunos. Por tanto, o seu envolvimento no processo de gestão 
escolar se torna fundamental, mediante a participação em processos de 
decisão e nas reflexões sobre o sentido da educação e o papel da escola. 
(LUCK, Heloísa 2009. Pag. 22). 

Os colaboradores são aqueles que trabalham diretamente na busca de 

construir um ambiente educacional propício a qualidade de ensino, que atuam de 

forma significativa e direta, no ambiente escolar e que fazem parte da infraestrutura 

educacional. Cada colaborador influencia no trabalho educativo de forma a juntos 

fazerem a diferença, uma instituição que trabalha em equipe onde juntos todos os 

funcionários buscam o mesmo objetivo possui muito mais chances de alcançar suas 

metas. Por este motivo é tão importante ter um gestor ativo, que motiva e envolve 

sua equipe. Unindo sua equipe e incentivando a participar das decisões da escola. 

Ainda segundo LUCK 2009, entre as competências de gestor escolar está a 

de promover na comunidade o entendimento em relação aos profissionais e 

promover uma efetividade no trabalho de todos. Procurando sempre unir e 
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desenvolver mudanças positivas que venham a fazer a diferença na vida de todos, 

por meio da valorização e diálogo. 

Quando escola e comunidade encontram-se unidas e trabalhando em prol de 

melhorias, observa-se um trabalho conjunto, que vem a valorizar e trazer benefícios 

a todos os envolvidos. Essa integração entre escola e comunidade é vista como 

princípios a gestão democrática. 

Foi a partir de 1985 que o regime militar teve fim em nosso país, o que 

favoreceu a abertura para o processo de redemocratização da educação, saindo aos 

poucos do autoritarismo e abrindo espaço para debates e revisões na educação. 

 Logo a mudança na visão do coordenador pedagógico e redefinição de seu 

papel surgiu, os professores passaram a ter um maior apoio da gestão escolar. Isso 

ocorreu graças a revisão do trabalho do coordenador pedagógico e de gestores 

como um todo, essa revisão despertou novas ações, o coordenador passou a ser 

também um formador passando assim a auxiliar os professores e não unicamente 

fiscalizar o seu trabalho. E foi imprescindível essa parceria entre gestão e professor 

na busca do aprendizado, aos poucos o que era apenas fiscalização e cobrança foi 

dando lugar ao apoio e participação.  

 A Constituição Federal de 1988, foi responsável por estabelecer um dos 

princípios da nossa Educação Nacional, a partir dela foi acordada a Gestão 

Democrática, que teve suma importância pois dela que se institucionalizou a “Gestão 

Democrática do Ensino Público”. Foi após a constituição que a gestão passou a ser 

democratizada, a educação pública ganhou um novo perfil e aos poucos foi 

deixando de lado os princípios apenas administrativos, passando a ser embasada na 

gestão democrática, que é caracterizada por a participação ativa dos envolvidos.  

 Em 1990 ocorreu a primeira Conferência Mundial da Educação para todos, 

onde o foco principal era importância de uma educação pautada na participação 

ativa de todos que a compõe, na busca da promoção de melhorias da mesma. 

 Foi a partir da década de 90 que debates sobre gestão escolar foram 

ganhando cada vez mais espaço, aos poucos ganhando destaque na área literária e 

a partir dessa maior visibilidade o termo gestão escolar foi sendo melhor aceito nos 

sistemas de ensino (LUCK, Heloisa 2006) nos fala sobre esse momento: 

A gestão educacional é uma expressão que ganhou evidência na literatura e 
aceitação no contexto educacional, sobretudo a partir da década de 1990, 
vem-se constituindo em um conceito comum no discurso de orientação das 
ações dos sistemas de ensino e de escolas[...] 
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Consequentemente a literatura tornou o conceito de gestão escolar mais 

conhecido, dessa maneira o tema foi ganhando destaque se tornando centro de 

debates, de estudo e dando lugar a ações mais amenas, menos autoritárias. 

Devemos entender o gestor escolar como peça essencial para o sucesso de 

qualquer instituição, na busca de uma educação de qualidade. 

Nos anos seguintes, mais precisamente em 1996 surgiu a Lei de Diretrizes e 

Bases as Educação Nacional (LDBEN) que veio para fortalecer a constituição de 

1988.  Tendo em vista o mesmo objetivo, para assegurar a Gestão Democrática do 

Ensino Público. Descentralizando o poder e estimulando a participação comunitária. 

1.3. Atribuições do Gestor Educacional 

A gestão é vista como uma superação pois vence as limitações criadas no 

conceito de administração, pois enquanto na administração se gere bens, recursos e 

resultados. Na gestão escolar se tem uma visão mais humana, por ir além de gerir 

recursos e resultados, não se limitando unicamente a eles. E sim de interagir com 

pessoas, fazendo uso do lado humano, pensando sempre no melhor para todos os 

envolvidos. 

Como em qualquer outra instituição é importante que haja um planejamento. 

Como qualquer organização, a escola precisa ter claro seu objetivo final, o 
que vale dizer que ela precisa ter uma ação racional, estruturada e 
devidamente coordenada. O processo de gestão escolar necessita de 
funções comuns a qualquer organização, a partir das quais se definirão 
ações e operações para o seu funcionamento. São elas: planejamento, 
organização, direção e controle[...]. (AMARAL, Rodrigo 2017. Pag 36) 

Como toda instituição necessita de objetivos, é possível trabalhar em conjunto 

com os demais profissionais visando um propósito em comum, tendo assim uma 

ação baseada no planejamento, sempre havendo um fim pré-estabelecido, podendo 

assim ter atividades coordenadas. No processo de gestão escolar é necessário 

planejamento, organização bem como uma liderança que possua controle e 

organização. 

Hoje o coordenado pedagógico tem como principal função a formação e 

gestão pedagógica da escola, participar dos planejamentos, acompanhar o 

desempenho dos alunos, realizar busca ativa daqueles alunos que não estão 

frequentando a escola, auxiliar em atividades dentro e fora da escola, como por 

exemplo ações do PSE (programa saúde na escola), acompanhamento de 
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resultados e planejamento de estratégias que venham a despertar no educando o 

gosto pelo saber. 

O trabalho do gestor escolar neste novo cenário engloba administrar recursos, 

prestação de contas, compreender as necessidades e particularidades dos alunos e 

de sua equipe, além de propor uma maior interação da comunidade com o âmbito 

escolar, supervisionar e gestão de resultados juntamente com a coordenação. Uma 

gestão de qualidade é a base fundamental para o bom funcionamento de qualquer 

instituição de ensino. 

Na escola, o diretor é o profissional a quem compete a liderança e 
organização do trabalho de todos os que nela atuam, de modo a orientá-los 
no desenvolvimento de ambiente educacional capaz de promover 
aprendizagens e formação dos alunos, no nível mais elevado possível, de 
modo que estejam capacitados a enfrentar os novos desafios que são 
apresentados. (LUCK, Heloísa 2009, pag. 17). 

A divisão de trabalhos e organização asseguram que a escola funcione de 

forma harmoniosa e eficaz. Para tanto o gestor deve estar atento e orientar aos 

profissionais, na busca da promoção de aprendizagens para que os alunos 

desenvolvam a capacidade necessária para enfrentar cada desafio que venha a 

surgir. 

Para isso é de suma importância conhecer as funções do gestor, Moraes e 

Felgar (2013) nos falam sobre essas funções” [...]é aquele que fixa metas e objetivos 

mediante planejamento prévio, bem como uma avaliação adequada de problemas 

existentes a serem enfrentados na direção de suas respectivas soluções”. O gestor 

assim como o professor é um mediador, a diferença está em o gestor ser 

responsável por observar e agir em busca da promoção da educação, trazendo a 

comunidade para a escola e auxiliando os professores neste processo. Fazendo uso 

de planejamento, avaliando problemas e estipulando metas, na busca de trazer 

soluções viáveis e positivas a todos. Veja o que LUCK 2006 fala a respeito das 

mudanças no papel do gestor: 

A nova óptica do trabalho de direção organização e norteamento das ações 
de organizações educacionais, com objetivos de promover o 
desenvolvimento do ensino, voltado para a formação de aprendizagens 
significativas e formação dos alunos, lembra a necessidade e importância 
de as decisões a respeito do processo de ensino e das condições 
específicas para realiza-lo sejam tomadas na própria instituição. 

Por meio da fala da autora é possível inferir que cada instituição deve buscar 

as próprias soluções e tomar decisões de acordo com a necessidade da escola.  A 

nova visão do gestor permite que o mesmo tenha a autonomia de planejar buscando 

o desenvolvimento baseado em aprendizagens que possuam significados para os 
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alunos, além das habilidades essenciais, tornando assim o aprendizado significativo 

e que desperta no aluno um maior interesse por fazer parte do cotidiano, suprindo 

assim necessidades básicas e de particularidade de seus educandos. Com 

autonomia o gestor pode desenvolver seu trabalho voltado as necessidades de sua 

comunidade, uma educação pautada na empatia, onde o gestor dialoga e busca 

soluções, planeja pensando no bem comum. 

O gestor sempre deve pensar no todo. Sobre ele existem muitas 

responsabilidades, Morares e Felgar (2013) nos falam sobre as atribuições do cargo: 

As funções de gestor são, em princípio fixar, as metas a alcançar por 
intermédio do planejamento, analisar e conhecer os problemas a enfrentar, 
tentar solucionar os problemas, organizar recursos financeiros, 
tecnológicos, ser um comunicador, um líder, ao dirigir e motivar as pessoas, 
tomar decisões precisas e avaliar, controlar o conjunto todo. 

Fixar metas é o princípio de organização para obtenção de resultados e é 

uma das atribuições do gestor, os resultados podem ser atingidos por meio de 

planejamento que no caso da gestão deve ser realizado em conjunto com o corpo 

docente, para analisar e conhecer melhor os problemas, ter a visão dos professores 

que se encontram em sala de aula, ouvir opiniões para enfrentar e buscar solucionar 

os problemas. Cabe ao gestor ainda organizar os recursos sejam eles, humanos no 

caso dos servidores, financeiros, tecnológicos ou transmitir informações, ser o líder e 

dirigir a instituição na busca de sempre motivar sua equipe.  

A gestão escolar é um agente de grande importância, pois vai além de 

recursos financeiros, envolve recursos humanos, gestão de pessoas além de 

propósitos estipulados pela instituição, tratamento de dados, interação com todos 

que compõem a comunidade escolar. É preciso compreender a comunidade, 

atender as suas necessidades e proporcionar experiências positivas, que acolham e 

a valorizem. 

KENSKI, Vani Moreira 2015, relata em seu livro Educação e tecnologias: O 

novo ritmo da informação, o que as pessoas buscam na educação e como a 

educação se encontra caracterizada. 

A escola representa na sociedade moderna o espaço de formação não 
apenas das gerações jovens, mas de todas as pessoas. Em um momento 
caracterizado por mudanças velozes, as pessoas procuram na educação 
escolar a garantia de uma formação que lhes possibilite o domínio de 
conhecimentos e melhor qualidade de vida. 

Dessa forma entende-se que a escola está em constante mudança, que é um 

ambiente que envolve todos que a cerca e compõe. Visto que não envolve apenas 

os jovens, mas também todas as pessoas e sociedade. 
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As mudanças ocorrem de forma rápida na sociedade, fazendo com que a 

escola necessite acompanhar as mesmas a fim de atender as necessidades 

daqueles que a procura e interagem. Atualmente busca-se na educação uma 

formação que proporcione qualidade de vida, domínio de habilidades e 

conhecimentos, que seja mais completa.  

Ainda sobre a visão de KENSKI, Vani Moreira 2015, “a real finalidade da 

educação seria ofertar aos educandos as melhores condições para que ocorra a 

aprendizagem de todos: 

Em um mundo em constante mudança, a educação  escolar tem de ser 
mais do que uma mera assimilação certificada de saberes muito mais do 
que preparar consumidores ou treinar pessoas para a utilização das 
tecnologias de informação e comunicação. A escola precisa assumir o papel 
de formar cidadão para a complexidade do mundo e dos desafios que ele 
impõe. Preparar cidadãos conscientes, para analisar criticamente o excesso 
de informações e a mudança, a fim de lidar com as inovações e as 
transformações sucessivas dos conhecimentos em todas a s áreas. 
(KENSKI, Vani Moreira 2015, pag64). 

É possível identificar a necessidade de se formar alunos críticos e pensantes, 

que tomam as próprias decisões, a escola necessita ir muito além de um certificado. 

Atualmente é necessário saber formar um cidadão que seja capaz de filtrar 

informações, que saiba ser crítico e que busque acompanhar as mudanças que 

ocorrem rapidamente e diariamente. Saber lhe dar com as tecnologias é importante, 

porém existem outras aptidões que são necessárias. 

Além da necessidade de uma escola dinâmica e que interaja com os 

indivíduos que a compõe, atrair a comunidade e a envolver em suas ações e 

decisões é algo indispensável.  

A partir dessa ideia, a participação dos atores envolvidos nessa relação é vital 

para a construção de um senso de pertença por parte dos estudantes, dos 

professores e da própria gestão. Essa interação pode ser uma grande 

impulsionadora da construção de uma autonomia. Embora essa necessidade seja 

premente, antes de existir uma relação precisa haver bases para que esta se instale, 

esse sim é um ponto que os autores vêm apontando (NEGRINI, 2011). 

Sabemos que a sociedade se encontra em constante mudança e com a 

educação não é diferente. A escola deve acompanhar as mudanças que ocorrerem 

e se reinventar. LUCK 2006 cita como funciona a dinâmica do sistema de ensino. 

A gestão educacional corresponde ao processo de gerir a dinâmica do 
sistema de ensino como um todo e de coordenação das escolas em 
específico, afinado com as diretrizes e políticas educacionais públicas, para 
a implementação das políticas educacionais e projetos pedagógicos[...] 
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Gerir a dinâmica do sistema seria então todas as atribuições ligadas ao cargo 

de gestor escolar, além das responsabilidades do cargo, ser gestor requer saber ter 

equilíbrio, interagir com a comunidade escolar que é composta por: núcleo gestor, 

corpo docente, funcionários, alunos, pais e sociedade onde a escola se encontra 

localizada. Para a promoção de um ensino de qualidade a escola deve se adequar 

as mudanças, pôr em prática as políticas públicas que são estipuladas buscando 

melhorar o padrão educacional fazendo uso de projetos educacionais, pois são 

formas de apresentar diretrizes que devem ser seguidas, como por exemplo o PPP.  

O Projeto Político Pedagógico (PPP) como o próprio no me diz é um projeto 

educacional que é visto como peça fundamental pois reflete a proposta da instituição 

de ensino.  

Todos os estabelecimentos de ensino têm a incumbência de elaborar e 
executar sua proposta pedagógica (Art. 12º da Lei 9.394/96), também 
referida em outro artigo da LDB como projeto pedagógico da escola (Art. 14º 
inciso I). Alguns sistemas de ensino adotaram a nomenclatura Projeto 
Político-Pedagógico para apresenta-lo. Independentemente da 
nomenclatura diferenciada, são equivalentes naquilo que representam e não 
apesentam diferenciação naquilo que explicitam. São denominações 
diferenciadas para designar o mesmo sentido de estabelecer uma visão de 
conjunto e direção ao processo pedagógico intencional a ser promovido na 
escola, mediante a contribuição de seus professores e demais membros da 
comunidade escolar. (LUCK, Heloísa 2009, pag. 38). 

Cada escola deve construir e elaborar o seu próprio PPP em conjunto com 

todos os integrantes da comunidade escolar: professores, gestores, funcionários, 

pais, alunos. Todos juntos devem decidir o melhor para a instituição e elaborar o seu 

próprio documento, o PPP é o documento que da identidade a escola. 

O Projeto Político-Pedagógico, como não poderia deixar de ser, tem como 
foco o aluno, a sua formação e aprendizagem e a organização do processo 
pedagógico para promover essa formação e aprendizagem. Em vista disso, 
ele engloba o planejamento curricular, isto é, o conjunto das experiências a 
serem promovidas pela escola para promover a formação e aprendizagem 
dos alunos. (LUCK, Heloísa 2009, pag. 38). 

Como o PPP é um documento de identidade da escola, é importante que seja 

voltado para o interesse daqueles que a compõe, ou seja de sua comunidade 

escolar. Dessa forma é possível que o projeto pedagógico carregue consigo as 

características de sua escola e que seja efetivado. Quanto mais colaborativo ele for 

maior são as chances de sua efetivação. Pois deve levar em conta a singularidade 

dos educandos, os sonhos, projetos de vida e as necessidades da escola, para que 

haja a promoção e emancipação de seus alunos. 

Por se tratar de um projeto, o PPP é um documento que faz uma previsão e 

serve de margem para ser seguido ao longo de todo o ano letivo, além de organizar 
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as atividades pedagógicas, elaboração e construção por meio de atividades 

colaborativas que envolvem toda a equipe pedagógica e comunidade da escola. 

Nele deve conter também uma descrição da instituição, formação do corpo docente 

e quantidade de funcionários. 

É importante que todos tenham acesso ao PPP, visto que é um documento do 

interesse de todos.  

Para a elaboração do PPP é importante que seja realizado um diagnóstico 

com a finalidade de descobrir as necessidades da comunidade escolar, para que 

futuramente sejam supridas ou que se tenha possíveis problemas amenizados. 

Após o diagnóstico é importante que seja decidido, a identidade da escola por 

meio de valores, execução de ações.  

Já a estrutura do PPP é formada por: identificação da instituição, que são as 

informações quanto a localização; os princípios que são missão e valores da escola; 

panorama do público atendido; dados atualizados quanto ao ensino; recursos 

disponíveis, para que a escola chegue a obter os resultados; e as diretrizes 

pedagógicas, que englobam, conteúdos, métodos de ensino e avaliação. No PPP a 

escola deve descrever também qual ou quais tendências pedagógicas a escola 

segue ou mais se identifica; planos de ação com prazos e meta, que a instituição 

almeja atingir. 

No Projeto Político Pedagógico é preciso abranger as especificidades não só 

de gestores e docentes mais como também de todos que fazem parte da escola, 

como professores, alunos e família, o PPP deve inserir a identidade da comunidade 

e dar referência tanto para a escola como para os alunos, seja geograficamente ou 

pedagogicamente. Se espera que a comunidade se identifique com a proposta do 

documento, o PPP deve ser de fácil acesso a todos que visitam a escola, pois traz 

consigo a identidade da mesma. 

Foi devido a necessidade de mudanças na educação e por meio de 

implementação de leis como a LDB, que o projeto político pedagógico foi criado e 

assegurado. Uma nova perspectiva de gestão surgiu, mais comunicativa e 

participativa, que visa o bem em comum, através da descentralização do poder e 

democratização do ensino.  

Essa democratização implica em uma atuação consciente, o que vem a 

significar uma aproximação da comunidade com a escola. 
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Capítulo 2 - Gestão Democrática 

O modelo de gestão democrática possui algumas características que podem 

ser observadas: participação ativa da comunidade, planejamento coletivo, troca de 

ideias e parcerias com pais e alunos. É por meio deste conjunto de características 

que as instituições a podem ter uma gestão diferenciada. 

Segundo Krawczyk (1999 apud ALMEIDA, 2012) o modelo de gestão que 

vem se solidificando nos últimos anos propõe instituições de ensino autônomas, 

capazes de desenvolver projetos e tomar decisões baseadas na realidade da 

comunidade em que estão inseridas. Do mesmo modo, esta equipe administrativa 

deve gerir adequadamente os recursos humanos, materiais e adotar estratégias que 

se alinhem aos fins que a instituição almejar. 

Instituições autônomas, possuem a liberdade de agir e buscar melhorias 

sempre levando em conta a realidade da instituição e as suas necessidades, 

pensando sempre em promover melhorias para todos, de modo a promover ações 

por meio de projetos e tomadas de decisões em conjunto com a comunidade 

escolar. Ao levar em consideração as necessidades da comunidade e ao escutá-la o 

gestor tende a ter um melhor relacionamento com a sua comunidade, sempre 

pensando em suprir as necessidades e tomando decisões de forma compartilhada 

sempre que possível. É por este motivo que o modelo de gestão democrática vem 

se destacando. 

Essas Instituições, capazes de desenvolver seus projetos de tomar suas 

próprias decisões vêm sendo as que possuem mais chance de crescer e se 

desenvolver, pois buscam o melhor para sua realidade, para seus discentes e 

comunidade. Gestores que acolhem as necessidades da comunidade em que se 

encontram inseridos, que ouvem seus profissionais e alunos possuem maior chance 

de obter bons resultados, para o bem coletivo. Pois por meio de atitudes, como ouvir 

é que se faz a gestão democrática. 

A gestão democrática reforça a corresponsabilidade, já que tem como objetivo 

compartilhar com a comunidade decisões tomadas, procurando envolver todos os 

atores envolvidos na construção dos objetivos da escola. Como o próprio autor cita 

acima, essa ligação entre sociedade e escola, é necessária e cheia de possibilidade 

de ganhos para ambos os lados (ALMEIDA, 2012). 
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Assim como na construção do PPP é importante a participação dos 

professores, para a sua efetivação, na gestão escolar democrática também é preciso 

a participação dos mesmos, bem como dos demais envolvidos, são eles: 

comunidade, pais e alunos. A participação de forma ativa é cheia de ganhos para 

ambos. Tendo em vista que esse modelo de gestão busca a favorecer a todos que a 

compõe e participam. O favorecimento encontra-se relacionado desde a ações 

educacionais dentro da própria escola chegando até a execução de projetos na 

comunidade.  

É importante ressaltar que uma gestão democrática é capaz de estar 

associada a uma divisão de responsabilidades, veja o que LUCK, 2006 nos fala a 

respeito: 

A promoção de uma gestão educacional democrática e participativa, está 
associada ao compartilhamento de responsabilidades no processo de 
tomada de decisão entre os diversos níveis e segmentos de autoridade do 
sistema de ensino e de escolas. Deste modo, as unidades de ensino 
poderiam, em seu interior, praticar a busca de soluções próprias para seus 
problemas e, portanto, mais adequadas às necessidades e expectativas, 
segundo os princípios de autonomia e participação[...] (LUCK, Heloisa 2006, 
pag44). 

É possível deduzir a partir da citação, que a gestão democrática é aquela em 

que se interage intimamente com a comunidade, onde se tem um relacionamento de 

compartilhamento de ideias, deveres, onde existe um trabalho que vai além do 

tradicional, sempre buscando o melhor para a comunidade escolar. Ao ser receptivo 

as ideias e sugestões o gestor que aceita ajuda e colaboração tem em vista a gestão 

compartilhada e também escuta os anseios e preocupações de seus membros. 

Sendo assim torna-se possível que dentro da própria escola exista a prática da 

gestão compartilhada e procura das resoluções de problemas internos que venham 

a surgir.   

Tornando assim a gestão democrática totalmente diferente do modelo de 

gestão escolar do passado, onde gestores, coordenadores e professores não 

possuíam voz, eram apenas encarregados de cumprir as ordens que lhes eram 

determinadas. Ambos com o surgimento da gestão democrática ganharam voz e 

vez. Atualmente o modelo de educação permite que se possa agir buscando o bem 

coletivo, que se possa ser ouvido e opinar em decisões. Onde todos só têm a 

ganhar, por ser de interesse mútuo. 
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2.1. A escolha de gestores na gestão democrática 

Foi a partir da década de 80 que teve início o processo de escolha dos 

dirigentes escolares, graças as reinvindicações que buscavam a redemocratização 

do ensino que a escolha de dirigentes ganhou evidencia. Essa necessidade surgiu 

devido o diretor ser um líder político e desenvolver ao mesmo tempo mecanismos de 

aprendizagem. Na busca de assegurar uma educação de qualidade os gestores 

passaram a serem escolhido não mais unicamente pelo método de indicação. 

O que levou a sair do modelo de escolha de gestores por indicação foi a 

necessidade de uma escola que envolva a todos e que seja democrática. Sempre na 

busca de ter um gestor que saiba ver as necessidades e limitações da instituição, 

que trabalhe pautado no direito a participação de todos e na gestão compartilhada. 

Existem vários métodos que podem ser utilizados para a escolha de um 

gestor escolar, são eles: nomeação, concurso, carreira, eleição e esquema misto. 

Cada um deles possuem suas particularidades, cabe a cada instituição escolher o 

que melhor se adequa a sua realidade. 

No modelo de gestão por meio de nomeação o gestor pode ser escolhido pelo 

poder executivo, o que pode ocasionar sua troca a qualquer momento, de acordo 

com o desejo político, o que estabelece dessa maneira uma prática clientelista, ou 

seja que é pautada na troca de favores, onde são os políticos os responsáveis por 

distribuírem cargos e outros benefícios a aqueles que o seguem e apoiam. 

O modelo de concurso exige que a escolha seja realizada por meio de prova, 

sendo uma avaliação escrita e uma por meio de prova de títulos. A prova de títulos é 

uma forma de garantir que o gestor tem a formação e especialização necessária 

para o cargo. Este modelo evita que haja a prática do clientelismo que envolve 

políticos. Porém o diretor não detém liderança de cunho comunitário, o que é de 

grande importância para a escola democrática. Podendo levar o gestor eleito a não 

atender aos objetivos educacionais e políticos da escola e ao não comprometimento 

com as competências da gestão democrática. Por esse motivo o modelo de escolha 

de gestores por meio de concurso deve ser analisado, antes de ser colocado em 

prática. 

O modelo de escolha por carreira, é onde o gestor assume o cargo de forma 

natural, pois segue um plano de carreira e ao longo dele realiza as especializações 

necessárias na educação e na área de gestão escolar, é que dessa forma de torna 
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diretor. Vale lembrar que este modelo leva em conta apenas o lado técnico do 

profissional. O que não leva em consideração o lado político do profissional que é 

algo muito importante e por este motivo não de adequa ao modelo democrático na 

escola de um gestor. 

O método de eleição é onde a vontade da comunidade escolar deve 

prevalecer, quem receber mais votos será eleito, pois a escolha é realizada por meio 

de votação. Este modelo é o que mais favorece o lado democrático da escola, pela 

existência de debates. E é por meio da escolha por votação que a comunidade tem 

maior autonomia, podendo cobrar aos eleitos o cumprimento de medidas e de 

resultados para a comunidade. Algo preocupante na eleição democrática se refere 

ao lado dos conhecimentos necessários para fazer uma gestão de qualidade, pois 

ao utilizar o método de votação o lado de qualificação profissional não será levado 

em conta. 

E por último, mas não menos importante, existe o modelo misto. Este modelo 

envolve dois tipos de métodos: provas de conhecimentos e votação. Buscando 

favorecer sempre a comunidade escolar, ao realizar as provas é possível assegurar 

que o futuro gestor possua os conhecimentos necessário. E por último a votação 

onde a vontade da comunidade deve prevalecer. Este modelo tende a se o que 

melhor se enquadra no modelo democrático. 

Quanto aos modelos de escolha de gestão o que mais se enquadra na 

educação democrática é o modelo misto, visto que existe a necessidade que o futuro 

gestor possua domínio de alguns conhecimentos inerentes ao cargo e que seja 

escolhido para a comunidade visando a valorização da comunidade e aplicação de 

intervenção democrática. 

Quando se fala em gestão democrática é preciso ter em mente o quanto a 

participação comunitária é importante, inclusive na escolha dos gestores que ficarão 

à frente da escola: 

Especificamente com relação à indicação de diretores pela comunidade 
escolar, uma das estratégias adotadas tem sido a realização de exames 
prévios à escolha pela comunidade, de modo a garantir que os candidatos 
apresentem pré-requisitos mínimos de capacidade para a realização desse 
trabalho. Esses exames buscam identificar em que medida os diretores 
conhecem os desdobramentos dos desafios das funções e 
responsabilidades que se propõem a assumir e em que medida detêm 
conhecimentos básicos que lhes permitam fazê-lo de forma competente. 
(LUCK, Heloísa, 2009, pag10). 
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Inicialmente aqueles que se identificam e possuem o perfil de liderança, 

devem manifestar o desejo em participar. Em seguida deve ocorrer uma reunião 

com a comunidade para a escolha dos pré-candidatos. 

Porém mesmo o futuro gestor sendo escolhido pela comunidade escolar, é 

necessário que os candidatos ao cargo disponham de no mínimo de algumas 

habilidades, que passe por exames prévios, a fim de garantir que os mesmos 

possuam pré-requisitos básicos, a fim de assegurar a capacidade para realização 

dos trabalhos. Sendo assim, é possível certificar que o gestor possui conhecimento 

e que conhece as atribuições que estão ligadas ao cargo. 

Após a realização desses exames, apenas aqueles que foram aprovados 

seguirão para a fase final de votação comunitária. 

Partilhar as necessidades, dificuldades e objetivos, é uma forma de inserir a 

todos na escola, de desenvolver uma parceria, solucionar problemas e buscar 

respostas com a união de todos os envolvidos. Segundo Heloisa Luck (2000), uma 

equipe de gestão não nasce pronta. Em primeiro lugar se deve saber que todos têm 

uma responsabilidade em comum, no qual o foco é o desenvolvimento dos alunos. O 

grande poder da gestão é um poder em conjunto e compartilhado. Realizado com a 

interação e participação de todos. 

A eleição direta é o modelo de escolha de gestores utilizado na gestão 

democrática. Realizada por meio da conquista de escolha própria da escola, ela 

promove a eliminação do autoritarismo. Onde o gestor já não é apenas um cargo por 

meio de indicação e sim de escolha da comunidade. Tornando assim o gestor uma 

figura conhecida e que a própria comunidade obteve a chance de votar e escolher. 

Gestão democrática é aquela em que todos participam, todos avaliam e são 

avaliados. Segundo o dicionário online democracia é substantivo feminino, além de 

ser um governo em que o poder é exercido pelo povo. É um sistema governamental 

e político em que os dirigentes são escolhidos através de eleições populares. 

No modelo de gestão democrática a gestão deve ser escolhida por meio de 

votação e a comunidade deve ter o poder de escolher seus dirigentes escolares. Da 

mesma forma devem tomar as decisões importantes, com a participação de todos 

buscando atender as necessidades da comunidade escolar.  

Algo bastante importante na democracia é o outro e o diálogo, que é 

ferramenta chave no processo democrático. Por este motivo é importante 
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compreender o conceito de democracia, que significa o governo do povo, para o 

povo e feito por ele. 

2.2. Conselho escolar 

Na gestão democrática existem os conselhos escolares, que possuem 

membros representantes de todos os segmentos que compõem a comunidade 

escolar como: membros das famílias dos estudantes, discentes docentes, 

funcionários e líderes comunitários. Deve existir ao menos um representante de 

cada segmento, a fim de garantir e assegurar que as decisões irão ser favoráveis 

aos interesses da comunidade a que a escola pertence. Vale lembrar que o diretor 

da escola geralmente é o membro nato, ou seja é quem se encontra a frente da 

instituição. Todos os envolvidos devem estar: 

[...]compromissados com os princípios da democracia e com métodos que 
organizem e criem condições para um ambiente educacional autônomo 
(soluções próprias, no âmbito de suas competências) de participação e 
compartilhamento (tomada conjunta de decisões e efetivação de 
resultados), autocontrole (acompanhamento e avaliação com retorno de 
informações) e transparência (demonstração pública de seus processos e 
resultado). (LUCK, Heloisa 2006, pag. 36). 

O que se espera de todos que fazem parte da gestão é um trabalho que seja 

organizado e que faça uso dos princípios democráticos, desenvolvam o ambiente 

tornando em um ambiente autônomo que seja capaz de buscar as próprias 

soluções, soluções estas que sejam mais viáveis a comunidade e para promover o 

bem de todos. Busca-se também que haja a participação e compartilhamento, 

visando que juntos tomem as melhores decisões e que sempre exista um 

compartilhamento, para que todos venham a ter o conhecimento dos atos que 

ocorrem na escola. É almeja-se que tenha sempre uma transparência em comunicar 

a toda a comunidade escolar as medidas tomadas e resultados atingidos, por meio 

das decisões coletivas. 

O conselho escolar está diretamente ligado a gestão democrática, 

principalmente pelo fato participar ativamente da escola e haver um 

compartilhamento de decisões, vale ressaltar que essas decisões devem ser 

tomadas em conjunto com a coletividade, que compõe a escola, por meio de 

reuniões. Essas reuniões devem sempre ser registradas em ata. 

A ata é um documento onde se registra os conteúdos de reuniões, as 

necessidades, sugestões e decisões tomadas durante as reuniões com o conselho 
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escolar. Ao final de cada reunião todos os participantes desta, devem assinar a ata. 

Com o fim de registrar as decisões tomadas e de comprovar a participação de todos 

nas escolhas e debates que irão resultar em atitudes e ações da instituição. Vale 

lembrar que existem diversos tipos de ata. 

É dever do conselho escolar buscar promover e zelar pela manutenção da 

escola, monitorar as atitudes dos gestores sempre com a finalidade de garantir a 

qualidade do ensino. Segundo o ministério da educação (MEC) entre as atividades 

dos conselheiros estão, por exemplo, fiscalizar a aplicação dos recursos destinados 

à escola e discutir o projeto pedagógico com a direção e os professores. Essa 

participação e intervenção só vem a agregar a escola, visto que se torna 

imprescindível esta ligação na gestão democrática. 

Por abranger toda a comunidade, a principal atribuição de função do conselho 

torna-se a de órgão fiscalizador, na busca de assegurar uma educação de qualidade 

e voltada para o bem comum. 

O ideal é que a escola seja o local onde exista uma socialização de saberes, 

sejam eles de cunho criativo ou de participação. Essa socialização vem a promover 

uma troca de conhecimentos, experiências e ideias que podem vir a agregar valores 

ao ambiente escolar. 

A LDB de 1996 retrata a importância da participação dos conselhos escolares: 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática 
do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 
peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 
 I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola; 
 II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 
ou equivalentes. (BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases 1996). 

Os sistemas de ensino devem seguir as normas de gestão democrática que 

vão de acordo com as suas necessidades, mas sobre tudo seguindo os princípios 

estabelecidos pela LDB, que são:    a participação dos profissionais de educação na 

elaboração do projeto político pedagógico, visando retratar a melhor proposta 

pedagógica para a instituição e também a participação dos conselhos nas tomadas 

de decisão, que devem ser compostos por membros da comunidade. Ambos devem 

transmitir os objetivos e atingir as necessidades da escola e comunidade.  

Para Santos et al. (2016, p. 07) “Escola e família trabalhando em conjunto 

aumentam a probabilidade de a criança ter uma experiência escolar mais produtiva”. 

É de grande relevância que exista uma comunicação dos pais com o núcleo gestor 

da escola para compreender como a instituição lida com alunos com qualquer tipo 
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de especificidade no ensino, é preciso que a união de ambos seja fortalecida cada 

dia mais.  

Uma liderança distribuída e efetiva é resultado de uma comunicação eficaz 

entre todos, é resultado também de um planejamento flexível que seja baseado em 

manifestações de necessidades. 

Por meio da colaboração e participação do conselho escolar é possível 

passar por momentos de crise de forma mais segura, visto que juntos é mais fácil 

vencer as dificuldades que venham a surgir. 

A crise pode ser compreendida como um momento atípico, de dor e que se 

encontra ligado ao enfrentamento de dificuldades e desafios. A pandemia foi algo 

totalmente novo, que desafiou a todos. Em meio ao distanciamento social 

educadores se questionavam sobre o que aconteceria com a educação, como 

continuar oferecendo uma educação de qualidade. 

Diante este momento de crise foi primordial o uso emergencial da tecnologia, 

como forma de comunicação, informação e para educar. Num momento tão atípico 

da nossa humanidade. Foi necessário modificar a metodologia de ensino, abrir 

espaço para o novo e dialogar com a comunidade escolar. Nesse momento a 

participação da comunidade escolar foi primordial, para buscar suprir as 

necessidades que surgiam. E como ter um conselho escolar ativo dentro da escola 

faz toda a diferença, a escola que mantem a proximidade e efetivação seja do seu 

PPP ou de projetos escolares ganharam e muito por ter o apoio da comunidade, na 

busca de vencer as adversidades. 

2.3. A importância da gestão democrática 

A gestão democrática contribui para um planejamento compartilhado que 

deve envolver a comunidade, por este motivo ela é tão importante e também um 

grande desafio. 

Mas afinal, de que forma a gestão democrática contribuiu a gestão escolar 

diante um cenário tão atípico, como a pandemia de COVID-19? Por meio do trabalho 

em conjunto, das tomadas de decisões coletivas, de ouvir as demandas, as 

perguntas e questionamentos. Assim questões e problemas foram sendo resolvidos. 

Mesmo que por vezes fazendo uso do meio remoto, visto que em alguns momentos 

reuniões de forma presencial tiveram que ser evitadas. 
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Diante da emergência do uso da tecnologia, devido às exigências de 

isolamento e distanciamento social ocasionados pela Pandemia do novo Corona 

vírus (Covid-19), as relações entre escola, família e tecnologia se tornam cada vez 

mais um tema importante. Nessa nova perspectiva de ensino em que envolve na 

maior parte do tempo o uso tecnológico, tornou-se necessário manter um olhar 

constante e diferenciado dos gestores, para com os seus alunos e profissionais.  

Em seu livro (KENSKI, 2015, p. 47) relata a transformação que as redes 

podem trazer. 

Em relação à educação as redes de comunicação trazem novas e 
diferenciadas possibilidade para que as pessoas possam se relacionar com 
os conhecimentos e aprender. Já não se trata apenas de um novo recurso a 
ser incorporado à sala de aula, mas de uma verdadeira transformação, que 
transcende até mesmo os espaços físicos em que ocorre a educação. A 
dinâmica e a infinita capacidade de estruturação das redes colocam todos 
os participantes de um momento educacional em conexão, aprendendo 
juntos, discutindo em igualdade de condições, e isso é possível. 

Com o acesso as redes alunos e docentes podem manter-se constantemente 

se relacionando e aprendendo, já não é necessário partilhar do mesmo espaço. 

Esse novo modelo de educação levou gestores e educadores a buscarem 

desenvolver novas habilidades, despertou o desejo de se reinventar, mesmo em 

tempos de isolamento social.  

A possibilidade de aprender por meio remoto trouxe infinitas possibilidades, 

tanto para sala de aula, quanto para gestores. Porém essa necessidade repentina 

de fazer uso das tecnologias desencadeou um novo desafio, o uso das ferramentas 

digitais. Sobre tudo para professores que não tinham o costume de fazer uso das 

TICs (tecnologias da informação e da comunicação). 

Vani Moreira Kenski (2015) relata ainda em sua obra que aos poucos se 

desenha uma nova geografia, onde já não importa onde cada um habita, mas as 

suas condições de acesso às novas realidades tecnológicas. Todavia aquele possui 

conectividades encontra-se a frente dos que não a tem. Graças às novas 

tecnologias, tornou-se possível o ensino remoto, dar continuidade a conteúdos e 

continuar ensinando e aprendendo. 

Modificar as metodologias que os educadores estavam utilizando para 

conduzir suas aulas foi algo necessário e urgente, na busca da manutenção da 

educação mesmo que por meio remoto. A necessidade do uso imediato das 

tecnologias não foi fácil, muitos gestores e professores ainda não estavam 

familiarizados com a tecnologia da informação.  
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Mesmo na era da tecnologia da informação ainda existem profissionais com 

dificuldades em se adaptar à nova realidade. Dificultando assim ainda mais o 

processo de ensino. Coube aos educadores e gestores passarem por formações 

que os ensinassem a fazer uso do meio tecnológico. Visto que a tecnologia se 

tornou indispensável e a modalidade de ensino remoto ganhou destaque.  

A escola representa na sociedade moderna o espaço de formação não 
apenas das gerações jovens, mas de todas as pessoas. Em um momento 
caracterizado por mudanças velozes, as pessoas procuram na educação 
escolar a garantia de uma formação que lhes possibilite o domínio de 
conhecimentos e melhor qualidade de vida. (KENSKI, Vani Moreira, 2015, 
pag19). 

Atualmente as pessoas buscam em instituições de ensino o conhecimento, 

seja estudante ou não, é na escola onde se busca aprender e desenvolver novas 

habilidades, e vivenciar novas experiências, em um momento tão incomum em que 

se faz necessário o distanciamento, a tecnologia tornou-se nossa maior aliada. Seja 

jovem ou velho, todos necessitam buscar entrar para o meio tecnológico. 

A gestão democrática no contexto atual é de grande valia, pois uma escola 

que se encontra aberta a dialogar, ouvir e buscar resolver problemas como, por 

exemplo de conectividade, possui um leque maior de possibilidades de conseguir 

resolver problemas e obter bons resultados. Seu grande diferencial estar em 

promover o diálogo e o conhecimento. 

Esse modelo de educação democrático-participativa é realizado por meio de 

decisões coletivas, buscando atender objetivos em comum. Tornando assim a 

gestão compartilhada. E é nesse modelo de gestão que se busca as melhores 

respostas para o todo, que em meio a um momento crítico para a humanidade é 

onde se deve firmar a gestão. Por meio de diálogo e de ferramentas tecnológicas 

pouco a pouco o gestor vai se adequando a nova realidade. 

Vencendo desafios e buscando continuar contribuindo para o desenrolar dos 

conhecimentos e solucionando problemas. Professores, gestores e alunos 

enfrentam diariamente o desafio de se manter em comunicação e aprendendo, 

interagindo e vivenciando dia a dia novas experiências proporcionadas por meio da 

tecnologia. 

Sem dúvidas as ferramentas digitais, uma gestão diferenciada e aberta, que 

aceita ideias e que busca por melhores soluções para sua comunidade, fazem toda 

a diferença. Uma comunidade unida, envolvida e que apoia a equipe escolar só tem 

a ganhar. Os gestores devem ter em mente sempre o princípio do trabalho em 
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equipe e realizar atividades que envolvam a comunidade que o cerca. Para 

desenvolver na escola um trabalho que venha a ser acolhedor e responsável. 

2.4. Ensino remoto 

Com o surgimento da pandemia de COVID-19, logo foi necessário buscar 

maneiras que assegurassem o aprendizado e manter a educação mesmo que a 

distância. Assim como em outras áreas na educação também foi preciso rever 

ações, metodologia e formas de trabalhar, planos de ensino, currículos, pois tornou-

se necessário atender as necessidades dos educandos, envolver os alunos e buscar 

manter o controle foi preciso buscar novas formas de ensinar. Gestores que até 

então tinham dificuldade com as tecnologias, necessitaram aprender a fazer uso da 

mesma, para poder fornecer apoio a pais, professores e alunos.  

Quando a pandemia iniciou no Brasil em março de 2020 surgiu a 

preocupação sobre como iriamos nos adaptar ao novo momento, instituições onde 

se tinha os principais locais de aprendizagem, e interação entre os educandos já não 

podiam mais estarem de portas abertas, devido ao risco de contaminação. 

Em um momento de tamanha instabilidade e onde não se tinha respostas 

para muitas perguntas, não se sabia por quanto tempo a pandemia iria durar, devido 

a imprevisibilidade do instante, a saída encontrada foi vencer o medo de lhe dar com 

as tecnologias visto que atualmente são a principal forma de comunicação e fazer 

uso das ferramentas digitais. Iniciou-se então um processo de planejamento e 

formações de gestores e professores, para que se adequassem a nova realidade. 

Realidade está de cunho emergencial, que veio para modificar costumes, renovar, 

reciclar os professores e nos fazer repesar o conceito de educação. 

O ensino remoto proporcionou a todos se reinventar e aprimorar habilidades, 

nunca a tecnologia havia se feito tão necessária e fundamental. O gestor 

educacional foi essencial nesse processo, foi possível por meio do seu trabalho 

acompanhar os anseios de professores, pais, alunos e ouvir a comunidade, foi graça 

a um acompanhamento e de intervenções dos gestores quando necessário que essa 

nova modalidade de ensino foi sendo aderida. Vale lembrar que antes de mais nada 

foi preciso envolver os diversos públicos e os diversos funcionários neste processo. 

Todos trabalhando juntos e em prol da educação. 
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A educação e as tecnologias tornaram-se indissociáveis, pois as tecnologias 

se tornaram indispensáveis para a educação, pois podem proporcionar a todos 

novas formas de ensinar e aprender. Algo bastante importante é que as tecnologias 

sozinhas não desenvolvem ninguém, é preciso um intermediador. 

Em relação à educação, as redes de comunicação trazem novas e 
diferenciadas possibilidades para que as pessoas possam se relacionar 
com os conhecimentos e aprender. Já não se trata apenas de um novo 
recurso a ser incorporado à sala de aula, mas de uma verdadeira 
transformação, que transcende até mesmo os espaços físicos em que 
ocorre a educação. A dinâmica e a infinita capacidade de estruturação das 
redes colocam todos os participantes em um momento educacional em 
conexão, aprendendo juntos, discutindo em igualdade de condições, e isso 
é possível. (KENSKI, Vani Moreira 2015. Pag. 47). 

Para a autora a tecnologia pode trazer diversos benefícios, dentre eles está a 

possibilidade de as pessoas poderem se relacionar com os conhecimentos e 

continuar aprendendo mesmo que não compartilhando do mesmo espaço, outra 

possibilidade é a de comunicação onde a tecnologia proporciona a mesma e torna a 

distância apenas um número. Por meio do uso de ferramentas digitais é possível 

aprender mesmo o aluno estando longe do professor e assim assegurar que todos 

estejam interagindo e aprendendo, interligar os participantes e conecta-los. 

Nesse novo modelo de ensino, o meio remoto o professor é responsável por 

intermediar ensino. Dando aula em tempo real, o professor deve planejar suas aulas 

pensando nos objetivos de ensino que se pretende atingir. Por meio de investigação, 

estimulação e incentivo a pesquisa. Além de realização de atividades propostas e 

trabalhos. 

A tecnologia é capaz de modificar o processo de ensino, veja o que KENSKI 

2015, fala a respeito: 

Invertendo-se o processo educacional e levando a aula até o espaço em 
que se encontra os alunos, pode-se favorecer também que pessoas em 
estados permanentes ou temporários de isolamento, seja em prisões ou 
hospitais, seja em espaços profissionais diferenciados, como plataformas de 
petróleo e navios, possam ter acesso à educação sem se deslocar dos 
espaços em que se encontram. (KENSKI, Vani Moreira 2015. Pa. 76). 

Capaz de modificar o processo educacional, de favorecer a aqueles que não 

podem se deslocar ou sair dos locais onde se encontram, a tecnologia possui esse 

poder. Ela possibilita a todos o acesso à educação. É graças ao empenho de todos 

que fazem a educação trabalhar em meio a este momento crítico vem sendo 

possível. 

Ainda sobre KENSKI, 2015. A ação docente: 

A ação docente mediada pelas tecnologias é uma ação partilhada. Já não 
depende apenas de um único professor, isolado em sua sala de aula, mas 
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das interações que forem possíveis para o desenvolvimento das situações 
de ensino. Alunos, professores e tecnologias interagindo com o mesmo 
objetivo geram um movimento revolucionário e descobertas e aprendizados. 
Essa formulação á mostra que a instrumentação técnica é uma parte muito 
pequena do aprendizado docente para a ação bem-sucedido na mediação 
entre educação e tecnologias. (KENSKI, Vani Moreira. Pag. 105). 

Segundo KENSKI uma ação mediada pelas tecnologias pode ser considerada 

uma ação partilhada, por não depender unicamente do professor e sim de um meio 

para ajudar a atingir o objetivo. Outro ponto bastante relevante é que o aluno já não 

depende de um único professor, a tecnologia pode proporcionar um mundo de 

informações para pesquisa e a partir dela o aluno criar sua própria versão dos fatos, 

suas próprias respostas e indagações. 

Se todos juntos interagirem com um único fim, é possível gerar um movimento 

único, capaz de modificar a realidade do docente. O que nos mostra segundo Kenski 

que a instrumentação técnica é apenas uma parte muito pequena do aprendizado 

docente, que podem ser bem-sucedidos por meio da mediação entre educação e 

tecnologia. 

A tecnologia ao longo do tempo vem se transformando cada vez mais, 

fazendo uma verdadeira revolução, principalmente no âmbito escolar, ou, seja nos 

mais antigos modelos organizacionais. Esse impacto tecnológico vem de forma 

incontrolável transformando e trazendo novos recursos para transformação do 

gestor escolar. O grande desafio nessa grande revolução tecnológica para os 

gestores será o preparo e a colaboração de todos os envolvidos no âmbito escolar, 

para essa nova era, que seja proporcionar-se para novos conhecimentos 

relacionados à tecnologia tendo em vista que cada vez mais os educandos estão 

conectados, portanto deve ser desenvolvido projetos para que todos os educadores 

venham a se adequar de forma coerente, para que dentro de sala possa 

desenvolver seu papel com menos dificuldade levando em conta que aqueles 

educadores que passaram por um momento diferente que não se era inserido a 

tecnologia em sala de aula possa se capacitar. Por essa razão se torna importante 

que esse processo seja construído gradativamente para que todos possam 

acompanhar esse avanço sem nenhuma causa emocional ou psicológica por conta 

da grande exigência que envolve essas mudanças. 

A preparação de todos os envolvidos no âmbito escolar se faz necessário 

para que o acompanhamento desse avanço tecnológico seja favorável tanto para os 

educandos como para os profissionais da educação, pois nesses novos tempos se 
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tornar mais eficiente, para que possa conseguir produzir mais com menos e 

aproveitar todos os recursos que a tecnologia oferece, sem deixar de lado alguns 

recursos tradicionais que ainda é muito valioso no processo de aprendizagem.  

Dessa forma todos os envolvidos precisam estar atuando de acordo com todo 

o processo que faz parte importante das transformações, pois os alunos ao praticar 

o uso da internet passam a se unir a essa nova geração digital, que traz consigo 

muito desafios para o gestor tanto quanto para os profissionais da área educacional, 

pelo simples fato de ser uma geração questionadora que almejam interagir e criar 

novas alternativas por isso os desafios dos professores e gestores é justamente se 

colocar lado a lado com os alunos para que possam atuar na construção de um 

conhecimento coletivo envolvendo toda essa era digital para quê com isso traga 

melhores conhecimentos para os educandos. 

Segundo o pensamento de OLIVEIRA, (2014, p.41):  

Não se pode negar que é importante valorizar o instruído, isto é, a história 
da Instituição e de seus sujeitos, mas é preciso avançar, no campo do 
instituinte, pois, na contemporaneidade, as mudanças são drásticas e a 
escola tem de estar pronta, tanto para assimila-las, quanto para negá-
las, questiona-las, quando necessário.  

Tendo em vista as considerações de Oliveira cabe ao gestor juntamente com 

toda a equipe escolar, professores, e alunos atuarem em sintonia para que haja um 

melhor desenvolvimento na área tecnológica, levando em conta todas as 

possibilidades oferecidas pela internet. Portanto os gestores juntamente com os 

educadores devem parar para refletir junto com os educandos de forma crítica 

quanto a atualização da tecnologia. Neste caso, a participação da gestão é de suma 

importância na conquista desses novos desafios, possibilitando aos educadores o 

espaço para refletir sua prática pedagógica promovendo a formação continuada para 

todos os funcionários e profissionais com objetivos definidos. 

Porem os meios tecnológicos possuem algumas adversidades, como por 

exemplo professores que não dominam as tecnologias, profissionais e alunos que 

necessitam de formação, para fazer uso das mesmas. 

Por esse motivo é necessário ir a campo, conhecer as dificuldades do gestor, 

realizar pesquisas em meio a um momento tão difícil. Onde o educador e 

comunidades escolar são induzidos a lhe dar com adversidades que surgem e 

aprender. 

Quando ocorre um momento urgente, necessita de uma ação imediata, que 

provoca a necessidade de novos sentidos e novas ações. A pandemia do novo 
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corona vírus pode ser resumida em três momentos, sendo o primeiro o momento em 

que a educação aderiu a modalidade remota devido a necessidade de dar 

continuidade ao ensino. Esse momento possui características da liderança de 

emergência.  

Onde se tinha a necessidade de uma reorganização do trabalho escolar, na 

busca de suprir as necessidades do aluno. Buscar medidas para manter o ensino de 

forma ativa, promover a participação dos estudantes e família e a busca por 

fortalecer e expandir redes de recursos na busca de assegurar a aprendizagem. 

O segundo momento pode ser entendido como uma fase de transição das 

instituições de ensino, que abrange desde o fechamento até a reabertura. 

Caracterizado por as decisões a respeito de quais inovações irão permanecer e a 

flexibilidade. 

O terceiro momento visualizado da educação é a fase de reabertura das 

escolas, essa fase requer alguns cuidados pois é a fase de retomada dos 

estudantes as escolas.  

Em momentos de crise é necessário um gestor forte e dinâmico, que saiba lhe 

dar com momentos de tomada de decisão e ação. Por esse motivo é de suma 

importância que o gestor saiba ouvir a comunidade escolar, que faça reuniões a fim 

de tomar as melhores decisões para a sua instituição, por meio de escolha de ações 

tomadas em conjunto é possível promover uma escola ativa e dinâmica capaz de 

atender as necessidades de sua comunidade escolar. 
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Capítulo 3 - Conhecendo os anseios dos gestores 

Na busca de conferir quais são as principais dificuldades de gestores foi 

realizada esta pesquisa de campo, visando descobrir e diagnosticar os problemas 

desse momento tão atípico para a educação. Essa pesquisa foi aplicada com 

gestores de gestores das quatro escolas públicas municipais que se encontram na 

sede do município de Alto Santo – CE, dez gestores de quatro escolas diferentes, de 

idades e realidades diferentes.  

Com a finalidade de validar as dificuldades descritas ao logo desse trabalho 

científico e aprimorar conhecimentos a partir das respostas dos mesmos um 

questionário foi aplicado. As escolas escolhidas para realizar a pesquisa se 

encontram na sede ou próximas a ela, o convite para realização do questionário foi 

feito por meio do WhatsApp. Dentre as dificuldades dos gestores sabe-se que está a 

de fazer uso da tecnologia da informação e a fim de aprofundar os conhecimentos a 

respeito após o convite um link foi enviado para os gestores terem acesso as 

perguntas e responde-las.  

Em pauta foram abordados temas como: dificuldades com o ensino remoto, 

principais mudanças ocorridas, ensino remoto e teoria/prática, como é feito o auxílio 

a professores, forma de trabalhar no ensino remoto, qual a maior dificuldade 

enfrentada hoje, práticas implementadas ao longo do período de isolamento social e 

desafios referentes ao momento inicial da pandemia. Todas as perguntas ligadas ao 

cargo do gestor, com a finalidade de investigar suas dificuldades. 

Vale lembrar que todas as escolas se encontram na sede do município de 

Alto Santo – CE, onde esta pesquisa foi realizada entre os dias 10//11//2021 e 

11/11/2021. Os gestores se mostraram de fácil acesso, abertos a conversar e 

prontamente responderam às perguntas. Tendo cem por cento de participação de 

todos os convidados a responder o questionário, o mesmo foi composto por sete 

questões objetivas e três subjetivas. 

3.1. Metodologia 

Diante da necessidade de conhecer e diagnosticar as principais dificuldades 

dos gestores em um momento tão crítico da nossa humanidade, tornou-se 

necessário buscar meios que levem a seguinte pesquisa a descobertas como: quais 

as principais dificuldades enfrentadas pelos gestores no cenário atual, a visão dos 
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gestores sobre a importância da gestão democrática e sobre como os gestores 

veem as tecnologias nesse momento. 

Esta pesquisa se configura como um estudo de campo, que se utiliza de 

observações e aplicação de questionários para empreender as análises sobre o 

tema abordado. Após a realização do questionário foi possível ver nas respostas da 

equipe gestora uma visão geral dos gestores na prática. 

O questionário foi aplicado em quatros escolas diferentes, duas localizadas 

nas proximidades da cidade e duas localizadas na sede de Alto Santo - CE. Dessa 

forma esta pesquisa busca descobrir os olhares de diferentes gestores e de 

realidades diversas, o que possuem em comum, sendo que cada um vivencia sua 

realidade e suas particularidades. 

Como se fez necessário buscar pontos, visões e desvendar as dificuldades, o 

método escolhido para essa pesquisa foi o questionário. O questionário utilizado 

com os membros de quatro equipes gestoras, que são compostas por: diretor (a) 

escolar e coordenador (a) pedagógico (a), além de um secretário escolar. 

Por meio de sete questões fechadas e três discursivas, onde os participantes 

puderam responder perguntas sobre suas dificuldades, as principais mudanças 

ocorridas, como estão sendo as reuniões, como auxiliam os professores e as 

principais metodologias utilizadas. 

3.2. Tipo de pesquisa 

Esse trabalho acadêmico é de cunho quantitativo, pois leva em consideração 

os resultados do questionário aplicado, que foi convertido em gráficos através do 

Google Forms, aplicativo que converte respostas em gráficos a fim de facilitar a 

interpretação da pesquisa. 

Quanto aos objetivos esta pesquisa se define como exploratória. GIL (2002) 

define estas pesquisas, como aquelas onde o pesquisador busca uma maior 

aproximação do campo permitindo-o inferir sobre ele com maior propriedade. 

Visto que a partir da resolução do questionário, foi possível ir além do 

descoberto em um estudo bibliográfico, sendo possível interagir com os resultados 

de quatro realidades diferentes, além da visão de dez profissionais que compõem a 

gestão das quatro maiores escolas públicas do município de Alto Santo – CE, por 
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meio da pesquisa exploratória é possível ter maior aproximação e proporciona 

resultados reais da rotina de gestores escolares e de seus anseios. 

3.3. População e amostra  

Este estudo se constrói através de questionário e a partir das respostas de 

um membro de coordenação e um da direção das escolas, EMEF Professora Edite 

Maia Machado localizada no Tibolo; dois membros na EMEF Professora Maria do 

Socorro Maia localizada no Jardim e em duas escolas localizadas na Sede. Nas 

escolas que se encontram na Sede do Município a pesquisa envolve três membros 

que são um membro da direção, um da coordenação e um (a) secretária (a) escolar, 

visto que as instituições possuem porte maior, das referidas: EMEF Urcesina Moura 

Cantídio, localizada na Sede e na EMEF Cazuza Bezerra localizada na Sede. Todas 

as instituições pertencem à rede Municipal de Educação. A partir das respostas 

obtidas na aplicação dos questionários objetivando conhecer a visão desses 

profissionais sobre as principais dificuldades, transformações na escola e na gestão 

escolar e a inserção das tecnologias no dia-a-dia dos alunos. Assim, ensejou-se 

analisar também, como se estabelece o novo trabalho da gestão escolar nesse 

contexto do ensino remoto e como vem sendo realizado o trabalho de acompanhar o 

desenvolvimento das turmas, como os gestores vem trabalhando.  

3.4. Procedimento de coleta de dados 

As respostas ao questionário possibilitarão analisar de que forma os 

participantes compreendem e exercem no que diz respeito as dificuldades, novas 

tecnologias, o que se aplica as salas de aula e a relação gestão-ensino remoto. 

Todo processo de coleta de dados e informações foi efetuado através da aplicação 

de questionários, compostos por sete questões fechadas que se encontravam 

distribuídas em quatro itens e por três questões discursivas, onde os gestores 

podiam resolve-las de forma aberta, apresentando suas visões a respeito de cada 

uma.  

De acordo com Cervo, Bervian e Da Silva (2007) os questionários são 

instrumentos consideravelmente populares, sobretudo àqueles mais estruturados e 

requeridos em análises quantitativas por sua precisão. Para os autores os 

questionários são compostos por questões centradas no constructo ou no fenômeno 
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a que se investiga, deixando pouca margem para fuga do tema principal. Ainda 

sobre os questionários, Barros e Lehfeld (2007) destacam algumas vantagens em 

sua utilização: como a otimização do tempo de aplicação, tabulação e análise, e, o 

anonimato dos respondentes, podendo desencadear menor influência do 

pesquisador nas respostas. 

Os autores a cima destacam a importância do questionário, pois por meio 

dele o pesquisador possui uma base, uma estrutura que possibilita investigar sem 

sair do tema principal, economizar tempo e ainda preservar o anonimato dos 

respondentes. O que vem a desencadear uma influência menor entre o pesquisador 

e as respostas dos pesquisados. 

Quanto a economia de tempo é ainda mais eficaz quando a pesquisa faz uso 

de ferramentas digitais com no caso do Google Forms, que automaticamente já gera 

as próprias planilhas, possibilitando facilmente o acesso aos resultados de forma 

rápida e clara. 

3.5. Procedimento de análise de dados 

Após a realização e aplicação do questionário, executado por meio do 

aplicativo Google Forms, é indispensável para a comprovação e aprofundamentos 

das questões levantadas na pesquisa a realização de gráficos. Possibilitando uma 

ligação entre teoria e visão prática de profissionais da área, enriquecendo o trabalho. 

Para realizar a análise do material coletado, utilização de todas as respostas 

dos dez participantes que são de suma importância, por esse motivo foram 

convertidas nos gráficos que serão apresentados a seguir. 

Como essas respostas são a base da pesquisa, que é defendida por meio de 

dados coletados, a fim de confirmar o estudo realizado a partir dos autores 

relevantes na área utilizados ao longo dessa pesquisa. É imprescindível a sua 

apresentação.   

3.6. Resultados e discussões  

Gráfico 1 - Dificuldades Quanto ao Ensino Remoto 
 

 

 

 

 

fonte: Gráfico elaborado pela pesquisadora com base na pesquisa de campo, 2021. 
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Conforme o Gráfico 1, quando questionados a respeito da dificuldade quanto 

ao ensino remoto é possível ver que existem diversas dificuldades por parte dos 

gestores em relação ao mesmo. Em sua maioria 40% dos gestores possuem 

dificuldade em relação a conectividade, o que nos leva observar que se faz um 

problema constante na maioria dos casos; seguido por 30% que possuem 

dificuldade na formação tecnologia, o que representa que existe ainda a carência de 

formações continuadas a fim de suprir essa necessidade e mais 30% dos gestores 

relataram dificuldade quanto as devolutivas, isso significa que várias vezes não se 

tem retorno o que dificulta ainda mais o trabalho do gestor. 0% relatou ter sentido 

nenhuma dificuldade, o que significa que todos os gestores sofreram com um ou 

mais desses problemas, seja em relação a devolutivas, formação tecnológica ou 

conectividade. A conectividade torna-se assim o pior dos problemas, pois existe a 

necessidade de comunicação e de continuar o ensino de forma remota, gestores e 

coordenadores tiveram que lhe dar com esse obstáculo que é comum entre as 

famílias mais carentes e é nesse momento que a participação da comunidade é 

mais importante, para superar esse e outros desafios. 

Gráfico 2 - Principais Mudanças na Escola 

 

fonte: Gráfico elaborado pela pesquisadora com base na pesquisa de campo, 2021. 

Em relação as mudanças ocorridas na escola, 70% dos gestores 

responderam ser metodológica e organizacional e apenas 30% responderam 

profissional e metodológica, ninguém relatou mudança na equipe ou nenhuma 

mudança. 

Quanto a grande maioria dos gestores votar em metodológica e 

organizacional, está ligado ao fato da mudança ocorrida na educação ter sido cauda 

devido isolamento social pandêmico e por ensino remoto que passou a ser utilizado 

de forma emergencial, as metodologias de ensino necessitaram ser revistas e 

aplicadas de forma diferente, algo relevante na educação foi a necessidade de se 
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reorganizar e renovar com a finalidade de dar continuidade ao ensino de qualidade. 

Já a questão profissional é interligada a necessidade de se reinventar na 

busca de atender as necessidades advindas da nova realidade. A partir da demanda 

de trabalhar novas habilidades, como por exemplo as que estão ligadas ao uso da 

internet e suas formas de comunicação. Algo novo e desafiador que tirou muitos 

profissionais da educação de sua zona de conforto ao desafia-los a interagir com 

seus profissionais, pais, educandos e comunidade, diante da nova realidade. 

Gráfico 3 - Por Meio do Ensino Remoto é Possível Unir Teoria e Prática 
 

 

 

 

 

 

fonte: Gráfico elaborado pela pesquisadora com base na pesquisa de campo, 2021. 

No Gráfico 3 foi questionado se os gestores acreditam que por meio do 

ensino remoto é possível unir teoria e prática. O maior número de gestores acredita 

ser possível 90%, desde que com a parceria entre escola e família. 10% dos 

gestores disseram que sim, com o acompanhamento familiar, o que leva a deduzir 

que se acredita que a família influencia no processo, porém quando interage 

juntamente com a escola os resultados são melhores e mais vantajosos. Visto que a 

escola encontra-se dialogando e estimulando o educando constante mente, a 

maioria dos gestores acreditam que através da parceria entre escola e família é 

possível atingir bons resultados, essa troca constante é favorável para ambos os 

envolvidos no ambiente escolar. Ter um bom relacionamento é algo favorável para 

todos, trazer a família para a escola e torna-la ativa é algo necessário pois a 

educação democrática pede essa interação. 

Gráfico 4 - De que forma o Gestor Auxilia o Professor 
 

  

 

 

 

 

fonte: Gráfico elaborado pela pesquisadora com base na pesquisa de campo, 2021. 
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Nota-se que a maioria dos gestores quando questionados a respeito de como 

auxiliam os professores 90% realizam o auxílio e acompanhamento docentes e 

discentes, bem como a evolução da turma, apenas 10% procura indicar uma solução 

viável para todos os envolvidos. Nenhum gestor relatou buscar solucionar atritos e 

participação nos planejamentos, como uma forma de auxílio. 

Acompanhar o desenvolvimento das turmas e auxiliar os professores é algo 

que fez a diferença para estes gestores, pois foi a forma encontrada de descobrir 

como o ensino estava caminhando, de ajudar os docentes em casos sem 

conectividade e desempenhar o apoio a alunos e professores mesmo com o 

distanciamento social. Alguns gestores buscaram por soluções viáveis na busca de 

intermediar o conhecimento, de solucionar atritos e proporcionar uma interação mais 

amena nas instituições. 

Gráfico 5 – sobre o ensino remoto, de que forma foi necessário trabalhar? 

 

fonte: Gráfico elaborado pela pesquisadora com base na pesquisa de campo, 2021. 

Pode-se observar que a maioria dos gestores que responderam à pesquisa, 

ou seja 70% relatam ter necessitado trabalhar descobrindo as mídias e ferramentas 

digitais, seguido por 20% que responderam ter sido buscando soluções para os 

problemas que vinham surgindo e apenas 10% por meio do Google Meet. Nenhum 

gestor respondeu ter realizado visitas domiciliares. 

A grande maioria dos gestores trabalharam descobrindo as mídias, as 

tecnologias da informação e comunicação, visto que o uso tecnológico se tornou 

essencial no período de isolamento social e mesmo alguns gestores tendo 

dificuldade foi preciso buscar aprender a fim de acompanhar os acontecimentos e 

proporcionar a todos um melhor acompanhamento e comunicação. Uma parte 

significativa relatou unicamente buscar soluções para os problemas que surgiam e 

outra parte que equivale a 10% disseram ter trabalhado por meio do Google Meet. 

Vale lembrar que ferramentas como o Meet se tornaram de uso diário entre 
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gestores, professores e alunos, na busca de manter a comunicação de forma válida 

e eficiente. 

Gráfico 6 - quanto a resistência do uso de ferramentas tecnológicas 

 

fonte: Gráfico elaborado pela pesquisadora com base na pesquisa de campo, 2021. 

Para essa pergunta a respeito da resistência dos professores e alunos ao uso 

de ferramentas digitais 90% dos entrevistados disseram ter havido resistência de 

ambos, ao seja de professores e alunos. Já 10% responderam não ter havido 

resistência alguma. Nenhum gestor disse ter havido resistência só dos alunos ou só 

de professores. 

Ao longo da jornada gestores se deparam com alguns problemas quanto a 

resistência ao uso tecnológico, segundo o Gráfico 1, 90% dos gestores tiveram esse 

problema. Logo algo que era proibido em sala de aula, como por exemplo o celular. 

Passou a ser a principal ferramenta utilizada nas aulas remotas, além de fatores 

como formação continuada para o aprimoramento dos profissionais docentes podem 

ser parte dos motivos dessa resistência. 

Gráfico 7 - qual a sua maior dificuldade hoje? 

 

fonte: Gráfico elaborado pela pesquisadora com base na pesquisa de campo, 2021. 

Em destaque existem duas respostas, em ascendência com 70% o ensino 

hibrido e 30% dialogar com os pais, nenhum gestor respondeu planejamento ou 

auxiliar os professores, visto que são atividades típicas do cotidiano da gestão. 
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O ensino hibrido demonstra ser a preocupação da grande maioria, pois o 

retorno a escola mesmo que por meio das medidas sanitárias corretas, acarreta uma 

série de questionamentos, medos e problemas ao dia a dia escolar de todos os 

envolvidos. Esse momento corresponde ao presencial modificado, onde professores 

trabalham de duas formas, com uma parcela dos alunos presencial e outra parte no 

remoto. Tendo que todos os envolvidos se desdobrarem para continuar ensinando e 

aprendendo, mesmo em meio as adversidades. 

Dialogar com os pais continua sendo uma dificuldade para os gestores, seja 

por expor ações ou acompanhamento da família ao educando. Algumas famílias 

auxiliam suas crianças enquanto outras não conseguem realizar, o que gera um 

desgaste e preocupação nos gestores. 

Três questões subjetivas foram adicionadas ao questionário e todos os 

gestores responderam as questões. Quando questionados a respeito da gestão 

democrática e o que ela significa para o gesto, os gestores disseram ser: 

É uma gestão onde todos devem participar no âmbito escolar . (QC,2021) 

Gestão democrática para mim é ter liberdade de expressão, isto é, de 
escutar, compartilhar e dialogar permanentemente entre as pessoas de 
convívio, acolhendo, compreendendo e respeitando as emoções, as 
expectativas, os valores, a individualidade e as necessidades de cada 
um. O diálogo e a escuta são as principais ferramentas de uma gestão 
democrática e participativa. (QD,2021) 

É uma gestão participativa de todos os segmentos da escola. (QE,2021) 

Gestão com a participação de toda comunidade escolar em todos os 
segmentos. (QF,2021) 

Uma Gestão em que os diferentes grupos (pais, alunos, funcionários) da 
comunidade escolar participem das tomadas de decisões. (QG,2021) 

É uma gestão onde a comunidade escolar (Professores, alunos, pais, 
direção, equipe pedagógica e demais funcionários) sejam sujeito ativo em 
todo processo da gestão, participando de todas as decisões da escola, 
visando o bem estar e a aprendizagem dos alunos. (QH,2021) 

É uma gestão construída através do diálogo e das trocas de experiências 
em busca de um bem comum. (QI,2021) 

É um modelo de organização que pressupõe a participação efetiva dos 
vários segmentos da escola que tem como objetivo, aproximar escola, 
pais e sociedade, principalmente nas tomadas de decisões com o intuito 
de promover uma educação de qualidade que estimule o exercício da 
cidadania. (QJ,2021) 
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É uma gestão participativa e interativa, onde as pessoas compreendem 
as necessidades de cada um. É relevante para uma gestão adequar as 
ferramentas que supram as nossas expectativas. (QK,2021) 

 Onde Gestores, professores, auxiliares de serviços em fim, toda 
comunidade escolar participa das decisões visando sempre o melhor 
para nossos alunos. (QL,2021) 

Todos os gestores disseram ser uma gestão onde existe a participação, 

diálogo e tomadas decisão conjunta. Uma gestão onde os participantes da 

comunidade escolar participam ativamente.  

Em um momento atípico onde os docentes e gestores tiveram que passar por 

diversas transformações pedagógicas, principalmente nas áreas da tecnologia, foi 

questionado quais práticas foram implementadas pelos gestores durante o 

isolamento. Resposta dos gestores: 

Flexibilidade nas metodologias a partir da era digital (QC,2021) 

Foram: as reuniões online pelo Google meet, visitas domiciliares, 
atendimento as famílias por via celular, assistência aos alunos por meio 
de atividades impressas, acompanhamento nos grupos dos professores 
nas aulas online, descobrindo mídias e ferramentas digitais, procurando 
meios, outras ações e soluções para que as crianças não sofressem 
danos na aprendizagem. (QD,2021) 

Flexibilizar o currículo, novas metodologias a partir da era digital do 
momento vivido(QE,2021) 

Formação de professores, metodologias ativas, ações e projetos 
adotados aí ensino remoto. (QF,2021) 

Aulas virtuais, encontros online com os funcionários, grupos no 
whatsapp. (QG,2021) 

Uma parceria entra família e escola. Visitas domiciliares/ Reuniões com 
as famílias on LINE. (QH,2021) 

Acompanhamento domiciliar, agendamento para realização de trabalhos 
e provas, busca ativa, Projeto sua aprendizagem vale brinde, linhas de 
transmissão e ligações e utilização das redes sociais. (QI,2021) 

Acesso aos novos meios digitais, metodologias ativas, formação de 
professores, etc. (QJ,2021) 

Diante da pandemia foram situações desafiadoras e complexas. Agora, 
em relação ao corpo docente, discente e família, nos deparamos com um 
grande problema que é a desigualdade social. (QK,2021) 

Visitas domiciliar, entrega de atividades para aqueles alunos que não 
tinha conectividade, auxílio as famílias para as devolutivo das atividades 
etc. (QL,2021) 
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A pandemia ocasionou um novo cenário educacional, trazendo consigo novas 

necessidades, foi possível a partir das respostas dos gestores confirmar quais foram 

as formas de trabalhar no período de isolamento. Os gestores declararam ter 

utilizado novas metodologias, aulas virtuais e reuniões, entrega de atividades 

impressas para alunos sem conectividade, acompanhamento das turmas por meio 

de aplicativos, estabelecimento de parcerias entre a escola e famílias e elaboração 

de projetos na busca de incentivar os alunos. 

Houve também a flexibilização dos currículos escolares, sempre com a 

finalidade de proporcionar um ensino de qualidade mesmo que a distância, é certo 

que todos necessitaram se reinventar a fim de acompanhar as mudanças ocorridas 

e oportunizar qualidade aos alunos. 

Foi questionado ainda aos gestores a respeito de quais foram os principais 

desafios enfrentados por eles, quando a pandemia iniciou. 

Respostas: 

As dificuldades tecnológicas (QC,2021) 

Diante da situação pandêmica, foram muitas realidades, todas complexas 
e cheias de desafios. Vale ressaltar que a vida cotidiana estudantil e 
familiar, tem passado por transformações radicais, mudanças como o uso 
do celular para atividades e aulas online, assistência diretamente das 
famílias para com os filhos. Uma desigualdade social, prova disso é que 
famílias pobres precisam dividir celular e, às vezes, a Internet para que 
os filhos tenham acesso às aulas. O desafio parece ainda maior, era a 
falta de conectividade, pois muitas vezes as crianças não participavam 
por esse motivo. (QD,2021) 

O uso da tecnologia e o ensino a distância(QE,2021) 

Uso de ferramentas tecnológicas, engajamentos entre docentes, docentes 
e família, metodologias diferenciadas. (QF,2021) 

A adaptação ao novo formato de ensino e as dificuldades de acompanhar 
alunos sem conectividade. (QG,2021) 

O sentimento da incerteza, insegurança, pois tinha medo de tudo... Em 
relação a Escola, a descoberta de novas ferramentas, que até então era 
proibido (Celular) passou a ser objeto essencial. O receio de não 
conseguir repassar o conteúdo de acordo com a necessidade de cada 
criança. A disponibilidade de visitar as crianças que não tinha 
conectividade. Então foram muitos sentimentos, desafios que 
conseguimos enfrentar e obter resultados positivos. (QH,2021) 

Mobilizar alunos e a família. (QI,2021) 

Alunos sem acesso a internet, dificuldades de comunicação com pais e 
responsáveis, falta de interesse dos aluno mas aulas remotas, abandono 
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escolar, acompanhamento dos pais no processo ensino-aprendizagem 
devido ao fato de muitos trabalharem durante o dia, etc. (QJ,2021) 

As reuniões pelo google meet, alunos sem conectividade e grandes 
problemas com a internet. (QK,2021) 

Conscientizar os pais e responsáveis que as escolas estavam fechadas, 
mais que as aulas estariam acontecendo por meus digitais e assim seus 
filhos precisavam de uma rotina diária. (QL,2021) 

Dentre as dificuldades encontradas temos, a readaptação a novas rotinas de 

trabalho e ensino remoto, acompanhamento dos discentes, devolutivas e 

flexibilidade de metodologias. Um grande problema ressaltado pelos gestores é a 

desigualdade social, alunos que não possuem conectividade. Para os alunos sem 

conectividades, os gestores realizavam a entrega de atividades impressas e visitas 

domiciliares. Houve também a necessidade de sensibilizar as famílias a respeito da 

importância do ensino remoto na pandemia e adaptação ao novo formato de ensino. 

O modo como se é utilizado a tecnologia no processo de desenvolvimento de 

crianças e adolescentes no contexto escolar foi transformador e como isso interferiu 

na vida social, familiar e educacional desses alunos, é de grande importância o uso 

tecnológico nesse momento histórico onde foi essencial para dar continuidade ao 

ensino. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O papel do gestor escolar sofreu grandes mudanças ao longo do tempo e 

com o surgimento da pandemia se intensificaram, essa pesquisa surgiu do interesse 

na transformação da escola, em especial das práticas de gestão, levando em 

consideração as crescentes mudanças sociais ocorridas na atualidade, a partir da 

inserção da tecnologia no contexto da Pandemia da Covid-19, todos os integrantes 

sociais necessitaram se reinventar e com a educação não foi diferente. Gestores 

professores e alunos buscam por respostas que nem sempre se tem e a educação 

aos poucos vai trilhando novos caminhos a partir da realidade em que a escola se 

encontra inserida.  

É visível que o debate referente a educação se intensificou nos últimos anos 

contribuindo grandemente no desenvolvimento de uma nova sociedade, a educação 

necessita está inserida em projetos das nações e do mundo inteiro. Compreender os 

desafios enfrentados por gestores das escolas tornou-se necessário. Os 

questionamentos quanto às dificuldades do gestor foram realizadas e por meio de 

pesquisa de campo respondidos.  

Foi possível diagnosticar por meio dessa pesquisa de campo as principais 

dificuldades dos gestores na prática, o papel do gestor escolar, a importância da 

gestão democrática, o trabalho conselho escolar e sua importância. Foi abordado 

ainda a respeito da importância do PPP e sua efetivação. Algumas dificuldades 

relatadas no questionário pelos gestores foram: formação tecnológica, 

conectividade, as mudanças metodológicas e organizacionais, resistência quanto ao 

uso tecnológico seja por parte dos alunos ou profissionais da educação, a forma de 

trabalhar na nova realidade descobrindo as mídias e o ensino hibrido. 

A educação proporciona um meio de vivências e valores socialmente e 

individualmente, respeitando todos com suas devidas características, com tudo a 

educação brasileira vem continuamente na tentativa de se reorganizar para atender 

as diversidades e adversidades que vem surgindo ao longo dessa grande jornada 

principalmente nessa época de pandemia que vem fazendo com que os professores, 

gestores, alunos e pais venham a se adequar a uma nova realidade no modo de 

ensino, demorando-se de conhecimentos tecnológicos antes rejeitados por alguns 

profissionais como os professores e toda a comunidade escolar. Na busca de 
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amenizar os problemas e resolve-los gestores auxiliaram e acompanharam os 

docentes e discentes, bem como o desenvolvimento e evolução das turmas. 

Essa pesquisa de campo traz consigo uma nova realidade quanto a educação 

e o momento impar pelo qual a humanidade passa, onde 70% dos gestores 

acreditam ser possível mesmo que por meio remoto unir teoria e prática, desde que 

acompanhados por meio de parcerias criadas entre a escola, a família e a 

comunidade. Espero que esse estudo resulte em novas discussões, 

questionamentos e que sirva de subsídio para que todas as pessoas se sintam 

desafiados a contribuir com a educação brasileira. Que no futuro exista um estudo a 

respeito dos impactos desencadeado pela pandemia do vírus COVID-19, sendo 

necessário investigar: Partindo dessa visão da importância do gestor escolar, dos 

acontecimentos ocorridos na educação. 
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Questionário para Gestores. 

1. Qual foi a sua principal dificuldade quanto ao ensino remoto? 

a) Conectividade 

b) Formação tecnológica 

c) Devolutivas 

d) Nenhuma 

2. Quais foram as principais mudanças ocorridas na escola? 

a) Profissional e metodológica 

b) Metodológica e organizacional  

c) Na equipe 

d) Nenhuma 

3. Você acredita que por meio do ensino remoto é possível unir teoria e 
prática? 

a) Sim, com acompanhamento familiar 

b) Sim, com o acompanhamento fornecido pela escola 

c) Sim, com uma parceria entre escola e família 

d) Depende do professor 

4. Para uma boa gestão sabe-se que é necessário uma boa interação entre 
todos os envolvidos. De que forma você como gestor auxilia o professor? 

a) Buscando solucionar atritos 

b) Procuro indicar uma solução viável para todos os envolvidos 

c) Auxilio e acompanho docentes e discentes. Bem como a evolução da turma 

d) Participo dos planejamentos 

5. Levando em consideração o contexto de isolamento social, de que forma 
você necessitou trabalhar? 

a) Buscando soluções para problemas que vinham surgindo 

b) Realizando visitas domiciliares 

c) Descobrindo as mídias e ferramentas digitais 

d) Por meio do google meet 

6. O uso da tecnologia tornou-se necessário, na busca e manutenção da 
educação. Existiu alguma resistência de professores ou alunos em fazer uso 
de ferramentas tecnológicas? 

a) Sim, de alunos 

b) Dos professores 
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c) De ambos 

d) Não houve resistência 

7. Qual é a sua maior dificuldade hoje? 

a) O ensino hibrido 

b) Planejamento 

c) Dialogar com os pais 

d) Auxiliar professores 

8. A gestão democrática é um modelo de gestão compartilhada. Para você o 
que é gestão democrática? 

 

9. Quais práticas foram implementadas pela sua gestão durante o isolamento 
social? 

 

10. Quais foram os principais desafios enfrentados por você quando a 
pandemia iniciou? 

 


