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Resumo:
Este artigo foi construído a partir de parte das análises da pesquisa de mestrado que investigou os
processos da gestão escolar democrática a partir de uma amostra de 56 Trabalhos de Conclusão de Curso
(TCCs) de alunos egressos do Curso de Especialização em Gestão Escolar, no período de 2008 a 2010, da
Faculdade de Educação/UFMG. Nesta análise, consideraram-se os discursos expressos nestes trabalhos
finais a partir da categoria “trabalho” em um dos eixos de análise referente à elaboração, implementação e
avaliação do Projeto Político-Pedagógico (PPP). Os procedimentos metodológicos que nortearam a
análise dos dados foram os da pesquisa qualitativa, com o auxílio da técnica de Categorização da Análise
de Conteúdo. Esta análise evidenciou os desafios na construção de um trabalho pedagógico coletivo e
apontou indícios de uma individualização, intensificação e precarização dos processos deste trabalho
coletivo na gestão escolar democrática da educação básica. Para que os processos de uma gestão escolar
democrática se efetivem é preciso construir espaços de participação efetivos entre a escola e as instâncias
sistêmicas que coordenam a escola e há que se ter um diálogo bem presente entre tais órgãos no intuito de
capacitar esses trabalhadores numa construção de gestão compartilhada.
Palavras-Chave: Gestão Escolar Democrática; trabalho do gestor escolar; P.P.P.

1. Introdução

Numa gestão democrática os processos de trabalho do gestor e da equipe gestora
assumem características de um trabalho coletivo e compartilhado, pois as exigências
presentes neste paradigma de gestão escolar demandam esta perspectiva de trabalho.
Conforme analisa Cury (2002, p.173) sobre uma gestão democrática da
educação afirmando que é, “ao mesmo tempo, transparência e impessoalidade,
autonomia e participação, liderança e trabalho coletivo, representatividade e
competência”.
Este paradigma de gestão pressupõe um envolvimento e participação da
comunidade escolar interna e externa, construindo um “novo trabalhador coletivo”
(PARO 1986, p.160):
A administração escolar inspirada na cooperação recíproca entre os homens
deve ter como meta a constituição, na escola, de um novo trabalhador coletivo
que, sem constrangimentos da gerência capitalista e da parcelarização
desumana do trabalho, seja uma decorrência do trabalho cooperativo de todos
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os envolvidos no processo escolar, guiados por uma vontade coletiva, em
direção ao alcance dos objetivos verdadeiramente educacionais da escola.
(PARO 1986, p. 160).

A perspectiva de uma administração escolar que demanda um trabalhador
coletivo constrói-se a partir de uma gestão escolar que agrega os aspectos de integração
sistêmica nos diversos aspectos que o termo gestão envolve: gestão administrativa,
financeira e pedagógica, assegurada no Art. 15 da LDB 9394/96 que postula “os
sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que
os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão
financeira observada as normas gerais de direito financeiro público.”(BRASIL, 1996)
Em análise à perspectiva que o termo gestão concebe, a saber, o de uma gestão
sistêmica que preconcebe uma interligação complexa das diferentes instâncias
pedagógica e administrativa, construindo-se numa administração voltada para a eficácia,
eficiência e equidade social, conforme analisa Machado (1999, p. 89):
A gestão escolar incorpora os conhecimentos, os princípios e as técnicas de
administração num contexto onde a realidade é vista numa perspectiva de
interligação e complexidade. Acaba a discussão sobre o detentor de maior
importância, se o pedagógico ou administrativo, porque o termo gestão não se
refere somente aos aspectos administrativos e financeiros, mas acrescenta a
esses a primazia do pedagógico, que agora vem colocado como gestão
pedagógica, que conta com o instrumental de conhecimentos da administração
para colocar a escola na direção que ela precisa ter: eficácia, eficiência e
eqüidade social

Segundo Krawczyk (1999) esta política de descentralização, numa busca pela
eficiência e eficácia social, há críticas positivas e negativas. A crítica positiva consiste
numa “renovação metodológica e o fortalecimento das relações da escola com o seu
meio social imediato” (KRAWCZYK, 1999, p. 116). Por outro lado, crítica negativa se
constrói no sentido de uma responsabilização das instituições escolares pelos resultados
educativos:
No caso da educação pública, isso implica um novo modelo de gestão que tem
como proposta reestruturar o sistema por intermédio da descentralização
financeira e administrativa, dar autonomia às instituições escolares e
responsabilizá-las pelos resultados educativos. A inovação vem acompanhada
de políticas voltadas para a compensação das desigualdades extremas.
(KRAWCZYK, 1999, p. 116)

Nesta análise busca-se socializar as perspectivas deste trabalho coletivo
evidenciada num processo de investigação teórica e inserida num paradigma de gestão
compartilhada

que

amplia

as

atribuições

deste

trabalhador

na

elaboração,
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implementação e avaliação do Projeto Político-Pedagógico (PPP), referenciado pela
legislação brasileira como um elemento norteador da gestão escolar democrática.
O trabalho do gestor amplia-se de um trabalho meramente burocrático para um
trabalho que envolve administração escolar, “sendo administração definida como a
utilização racional dos recursos para a realização de determinados fins –, destaca-se a
necessidade de fazer penetrar os objetivos pedagógicos nas formas de alcançá-los”.
(KRAWCZYK, 1999, p. 117)
O trabalho do gestor se constitui de duas esferas que se inter-relacionam: a
esfera objetiva e a esfera subjetiva. O trabalho objetivo neste novo modelo de gestão
escolar consiste no desempenho de ações que exigem uma competência intelectual,
relacional e de diálogo capaz de efetivar as atribuições no âmbito da gestão escolar.
Este novo modelo de gestão escolar preconcebe autonomia às instituições para
que as competências elencadas ao trabalho da gestão escolar possam ser efetivadas na
integração do sistema educativo com a unidade escolar. Segundo Krawczyk (1999) a
autonomia pressupõe um conjunto de competências à gestão da unidade escolar:
O novo modelo de gestão escolar faz questão de propor a construção de
instituições autônomas com capacidade de tomar decisões, elaborar projetos
institucionais vinculados às necessidades e aos interesses de sua comunidade,
administrar de forma adequada os recursos materiais e escolher as estratégias
que lhe permitam chegar aos resultados desejados e que, em seguida, serão
avaliados pelas autoridades centrais. De fato, o dado mais intrincado da
proposta é a avaliação externa dos resultados por meio de testes, em vez dos
mecanismos burocráticos do sistema, como o mecanismo de integração e
unidade do sistema educativo. (KRAWCZYK, 1999, p. 118-119)

Estas atribuições caracterizam as competências do trabalho objetivo dos gestores
escolares veiculados à capacidade de tomar decisões no âmbito escolar considerando a
legislação e a unidade do sistema educativo, elaborar projetos de acordo com os
interesses daquela comunidade escolar, administrar os recursos materiais e humanos que
lhe estão incumbidos e construir estratégias a partir de resultados obtidos através de
processos avaliativos.
Estas atribuições que conformam o trabalho objetivo demandam um gestor que
se integre a este perfil, ou seja, um gestor que tenha a dinâmica capaz de gerir todas
estas demandas apresentadas. E o caráter das demandas geridas neste modelo implica a
subjetividade dos trabalhadores no empenho das atribuições objetivas.
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Esta implicação subjetiva é explicitada por Braga (2009) numa maneira diferente
de ser e agir, a partir desta filosofia de gestão democrática:
É preciso reconhecer que esta forma de conceber esta filosofia de trabalho é
diferente de todas as que estávamos acostumados. É uma maneira diferente de
ser e agir e exige para sua implantação uma análise rigorosa dos traços da
cultura da organização na qual se pretende aplicar essa nova visão. É condição
primordial que se identifique a existência de barreiras culturais e outros
aspectos relevantes ao processo antes de sua efetiva aplicação para que seja
possível remover estas barreiras, quando necessário, em prol de um novo
pensar e agir. (BRAGA, 2009, p.13)

O aspecto subjetivo presente neste paradigma de gestão pressupõe um
trabalhador cujo perfil seja de liderança (LÜCK, 2000; SANTOS, 2002; BRAGA,
2009) e enquanto líder seja capaz de responsabilizar-se, juntamente com a equipe
gestora, pelos resultados obtidos na gestão. Esta responsabilização revela o apelo à
subjetividade do trabalhador, conforme analisa Lück (2000, p.21):
Poder-se-ia afirmar, portanto, que a escola se situa entre dois contextos de
articulação: um central e outro local, sendo interdependente em relação a
ambos. Tanto em relação à sua instituição, como ao funcionamento e aos
resultados de seu trabalho, a escola, mesmo a de caráter privado, deve à
sociedade ampla, representada pelo governo, e a local, representada pela
comunidade, prestar contas de sua responsabilidade (definida aliás,
socialmente), como deles receber orientações e, no caso da escola pública,
recursos compatíveis com suas necessidades de bom funcionamento.

A categoria trabalho coletivo é permeada por nuances de um trabalho
individualizado, precarizado e intensificado, constituindo-se numa importante reflexão
para a construção de uma gestão democrática. Espera-se que esta investigação
proporcione estratégias e apontamentos com direcionamentos emancipatórios para os
processos de trabalho coletivo de elaboração, implementação e avaliação dos processos
de trabalho dos gestores escolares na tarefa de construírem o Projeto PolíticoPedagógico (PPP).

2. Percurso Metodológico

Esta pesquisa foi uma pesquisa de análise qualitativa que optou pela técnica de
Categorização da Análise de Conteúdo, pois esta possibilitou apropriar dos diversos
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sentidos produzidos nos textos dos alunos egressos na categoria trabalho. Segundo
Bardin (2004, p.18) “é a presença ou ausência de uma dada característica de conteúdo
ou de um conjunto de características de um determinado fragmento da mensagem” que
permitirá a análise.
A técnica da categorização consiste em “classificar os diferentes elementos nas
diversas gavetas segundo critérios susceptíveis de fazer surgir um sentido capaz de
introduzir certa ordem na confusão inicial” (BARDIN, 2004, p.32). E essas gavetas são
as categorias escolhidas para nortear a análise dos dados e segundo Bardin “tudo
depende dos critérios de classificação, daquilo que se procura ou quer encontrar”
(BARDIN, 2004, p.32).
A partir da definição do referencial metodológico, definiu-se o percurso metodológico,
que foi organizado em quatro momentos. O primeiro momento consistiu na distribuição
dos TCCs em tabelas, com o objetivo de uma melhor visualização das temáticas e na
identificação dos respectivos trabalhos às categorias analíticas. O segundo momento
consistiu na leitura de todos os resumos dos TCCs visando mapear estes trabalhos, por
turma, de acordo com a temática e enquadrá-los nas categorias de análise, gestão
escolar, trabalho e formação. O terceiro momento consistiu em um mapeamento dos
TCCs por categoria analítica, buscando construir uma análise mais detalhada em cada
categoria de análise. E o quarto momento na identificação dos 59 trabalhos finais para
análise descritiva e analítica, conferida na identificação dos trabalhos cujo discurso
expressava as experiências destes gestores escolares.
Neste artigo, a análise terá como foco central os elementos relacionados apenas à
categoria “trabalho” do gestor escolar evidenciando-os na perspectiva da análise do
trabalho coletivo na gestão do Projeto Político-Pedagógico (PPP).

3. Análise dos dados da categoria trabalho na dimensão da gestão do trabalho
pedagógico (PPP)
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A leitura dos trabalhos finais possibilitou encontrar alguns elementos a partir da
categoria “trabalho do gestor escolar” no que tange à construção do trabalho coletivo do
Projeto Político-Pedagógico (PPP). Identificar nos discursos dos alunos egressos
indícios de um trabalho coletivo na gestão do Projeto Político-Pedagógico e os
respectivos desafios para a promoção ou desvalorização dos processos do trabalho
coletivo, constituiu uma das faces desta análise.

3.1 Sujeitos da pesquisa e a produção do Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC)

Os sujeitos desta pesquisa constituíram a primeira turma do Curso de Especialização em
Gestão Escolar da Faculdade de Educação (UFMG), que constou de 400 alunos,
distribuídos em 15 turmas. Este curso ocorreu no período de Agosto de 2008 a Janeiro
de 2010. Estas turmas foram distribuídas em 8 polos de atendimento, a saber, pólo de
Belo Horizonte, Coronel Fabriciano, Cláudio, Divinópolis, Ipatinga, Jequitinhonha,
Montes Claros e Três Corações. O pólo Belo Horizonte foi considerado o pólo matriz
por prestar suporte aos demais pólos.
Os Municípios de Minas Gerais atendidos são escolhidos a partir do Índice de
Desenvolvimento em Educação Básica (IDEB) e os gestores escolhidos nestes
municípios passam primeiramente por um processo seletivo realizado pela União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais (UNIDME/MG) e
encaminhados para a Secretaria da Escola de Gestores da Faculdade de Educação
(UFMG) para análise final dos candidatos escolhidos e que serão matriculados.
As escolas municipais contempladas pertencem a 69 municípios de Minas Gerais
contemplados cujo Índice de Desenvolvimento na Educação Básica encontrava-se
abaixo da média proposta.
Os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) da primeira turma de 2008/2010 foram os
discursos que serviram para análise dos processos do trabalho coletivo na elaboração,
implementação e avaliação do Projeto Político-Pedagógico (PPP).
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3.2 O papel do gestor escolar nos processos de uma gestão democrática

O foco nos processos de uma gestão democrática, decorrente da luta pela
universalização do ensino na reivindicação no âmbito da educação básica “o caráter da
qualidade, da busca da permanência e da conclusão da escolaridade como um direito
social” levou o Estado a “imprimir maior racionalidade à gestão da educação pública,
buscando cumprir seus objetivos, equacionar seus problemas e otimizar seus recursos,
adotando em muitos casos o planejamento por objetivos e metas.”(OLIVEIRA, 2006,
p.6)
Por considerar a crise educacional como uma questão de natureza administrativa,
o Estado atribuirá relativa centralidade à gestão escolar, a partir da década de 90, através
da formulação de políticas públicas (Oliveira, 2006).
Em decorrência destes apontamentos, a adoção de modelos de gestão flexíveis,
optou-se pela descentralização da gestão escolar que possibilita às escolas uma maior
autonomia no âmbito pedagógico, administrativo e financeiro:
Por isso, as políticas mais recentes têm atribuído maior ênfase ao planejamento
descentralizado e aos processos de avaliação, como critérios de financiamento
e custeio. Na educação básica tal tendência apresenta-se predominante a partir
das reformas educacionais dos anos 90, que elegem a escola como núcleo da
gestão. Também nesse caso, as reivindicações por maior autonomia para as
escolas têm sido respondidas pelo Estado com a possibilidade da
descentralização administrativa e financeira. A autonomia pedagógica,
compreendida como a liberdade de cada escola construir o seu projeto
pedagógico, tem caráter limitado já que, em muitos casos, tais projetos são
elaborados de acordo com critérios de produtividade definidos previamente
pelos órgãos centrais e garantidos pelos processos de avaliação. (OLIVEIRA,
2006, p.8)

Este novo paradigma de gestão escolar presume uma “liderança centrada na
competência, legitimidade e credibilidade” (FERREIRA, 2001, p.165).
O discurso dos alunos egressos revelou um perfil de gestor enquanto líder nos
processos da gestão democrática. Liderança que se constrói na promoção de um
trabalho coletivo e que perpassa pelas diferentes áreas da gestão escolar, a área
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pedagógica, administrativa e de recursos humanos. Tentou-se captar do texto dos alunos
egressos os diferentes sentidos que atribuíram ao gestor enquanto liderança numa gestão
democrática da educação básica.

3.3 O papel do gestor nos processos de uma Gestão Pedagógica: desafios relacionados
ao planejamento e à participação nos processos do PPP

O gestor enquanto líder pedagógico precisa assumir a função de gestoreducador, pois conforme afirma Saviani (1996, p.208) antes de ele ser um administrador
ele é um educador. Para efetivar a gestão pedagógica, este líder precisará construir
espaços de produção coletiva para gestão do Projeto Político-Pedagógico. Pois segundo
Paro (2001, p.52) a gestão da escola passa pela efetividade das metas estabelecidas no
PPP:
(...) a gestão da escola passa a ser, então, o resultado do
exercício de todos os componentes da comunidade escolar,
sempre na busca do alcance das metas estabelecidas pelo
Projeto Político-Pedagógico construído coletivamente.

A construção de elementos presentes nos discursos dos alunos egressos
evidenciou elementos deste processo de gestão da esfera pedagógica através da
construção de ações para efetivar a implementação do Projeto Político-Pedagógico da
escola. Esta análise será compartilhada através da evidência presente nos discursos dos
alunos egressos deste curso com o objetivo de trazer à reflexão os processos de trabalho
da gestão pedagógica de gestores escolares de alguns municípios mineiros. Os discursos
dos alunos egressos evidenciam os desafios do trabalho coletivo para efetivação do
Projeto Político-Pedagógico relacionados ao planejamento coletivo e à participação da
comunidade para a efetividade deste processo.
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3.3.1 Desafios relacionados ao planejamento do PPP

O empenho para planejar o Projeto Político-Pedagógico fica evidente na fala
desta cursista que construiu uma ficha organizativa pontuando as principais ações que
pensou para operacionalizar o PPP em sua realidade escolar:
“Partam da realidade da comunidade local; promovam a integração de
todos os segmentos da comunidade escolar; façam com que todos se
sintam co-responsáveis pelos resultados obtidos; garantam maior
qualidade das atividades planejadas, com a real participação da
maioria no processo educativo; promovam uma escola mais
participativa e feliz.” (Cur. 52, 2009, p.7)

Porém esta mesma cursista afirma sobre a dificuldade que encontrou no
planejamento do PPP visando construí-lo, apontando elementos importantes para se
refletir como a importância do planejamento e as condições para se operacionalizá-lo:
“Observamos hoje que as instituições educacionais planejam, porém existe
uma dificuldade de registrar de forma organizada e contínua os seus
planejamentos. Estamos arraigados a uma cultura da oralidade onde falamos
muito, realizamos muito, mas registramos pouco do que falamos e realizamos o
que torna difícil às vezes a continuidade do que fazemos. Como há uma
rotatividade considerável de profissionais nas unidades escolares públicas, às
vezes os projetos pensados ou realizados pelas instituições acabam se perdendo
ou gastando-se tempo nas discussões repetitivamente, ao invés de se partir para
reavaliação e execução. Isto torna repetitivas muitas ações das instituições
educacionais. Precisamos considerar estes fatos e nos atentarmos para mudar
esta realidade.” (Cur. 52, 2009, p.7)

Esta outra cursista também explicita em seu discurso os desafios de gerir o
Projeto Político-Pedagógico, numa escola de Educação Infantil, à qual é gestora, e que
depende da organização do coletivo da escola matriz para realizar os encontros. Porém
as prioridades acabam ficando na escola matriz e em consequência disto o PPP da
educação infantil que precisa ter um trabalho específico, acaba ficando de lado:
“Neste sentido ser um anexo, remete a submissão de compromissos
estabelecidos pela escola matriz como exemplo, reuniões sem consulta prévia
de horários, dificultando a participação dos representantes do anexo, a
viabilização de recursos financeiros para o anexo, depende da prestação de
contas realizada pela escola matriz, e o mais grave é a escassez de recursos
destinados ao anexo. A contratação de funcionários para limpeza prioriza o
atendimento das necessidades da escola matriz, devido ao número de alunos
que é maior, sem considerar a especificidade do anexo, que atende a crianças
pequenas, onde o cuidar é prioridade.” (Cur. 135, 2009, p.12)
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A fala de outra cursista na experiência da gestão do PPP no coletivo escolar,
evidencia as dificuldades que encontrou na construção do PPP:
“A direção da escola encontrou problemas de diversas naturezas durante a
construção do PPP, principalmente devido à diversidade de segmentos:
professores, pessoal, técnico-administrativo, alunos, pais e representantes da
comunidade local, com seus conhecimentos, valores, costumes e ideias
diferentes, que muitas vezes geraram conflitos. Mas foi dos conflitos que
nasceu a nova concepção dessa escola, cujo Projeto Político Pedagógico foi
direcionado para resolver questões sociais arraigadas em nossa cidade, que se
refletiam negativamente através de grupos de risco, marginalidade e exclusão
social, que hoje estão integrados na escola conquistando o seu direito social
primordial que é a educação.” (Cur. 67, 2009, p.8-9)

E esta mesma cursista, logo após ter afirmado sobre os desafios encontrados
nesta gestão pedagógica, ressalta a importância de envolvimento das instâncias
superiores na gestão pedagógica, viabilizando um suporte para a equipe gestora:
“O poder público responsável pelas instituições escolares de sua rede de ensino
deve organizar-se mais a cada dia, bem como a administração direta da escola
para democratizar o acesso de todos no papel formador e social da escola.”
(Cur. 67, 2009, p.10)

Esta outra cursita afirma que o PPP do seu município já vem pronto da
Secretaria de Educação, por isto ela afirma que antes de ser uma exigência legal o PPP
precisa ter um horizonte, ou seja, um conjunto de metas e objetivos pretendidos:
“A necessidade de um projeto político pedagógico na escola antecede a qualquer
decisão política ou exigência legal, já que enquanto educadores e enquanto membros da
instituição escola deveram ter claro a que horizonte pretendeu chegar com os nossos
alunos, com a comunidade e com a sociedade, caso contrário não estaremos exercendo o
nosso papel de educador, mas simplesmente de “aventureiro”, que não sabe aonde quer
chegar.” (Cur. 87, 2009, p.8)

A fala desta cursista faz pensar uma questão bem séria sobre a gestão
pedagógica viabilizada pela implementação do PPP, há que se ter uma presença maior
dos órgãos educacionais através de representantes da Secretaria de Educação visando
construir juntamente com a equipe gestora as principais diretrizes pedagógicas a que se
propõe fazer.
A experiência desta outra cursista revela que a equipe gestora contratou uma
assessoria para o acompanhamento de ações do PPP, porém mesmo assim a assessoria
não conseguiu estabelecer um diálogo com o grupo e acabou abandonando este
processo:
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“A direção da escola contratou uma assessoria que estaria desenvolvendo todo
o processo de construção até chegar ao documento de fato. No primeiro
encontro, a assessora foi questionada por quase todos os professores e acredito
que, percebendo que o grupo não estava preparado e que muitos não
conseguiam entender o porquê da elaboração do PPP, não quis continuar
otrabalho.A assessora alegou que havia sido chamada para exercer um cargo na
Prefeitura de Belo Horizonte e que estava indicando outra pessoa para dar
continuidade ao trabalho iniciado. Se já havia certa resistência, e o fato de ter
ocorrido a troca de assessoria fez com que o coletivo perdesse o interesse ainda
mais.” (Cur. 33, 2009, p.12)

A racionalidade e o modelo competente para gerir os processos educacionais,
considerando que o pensar e o fazer são construídos numa gestão compartilhada
delegando todas as funções deste pensar e fazer à equipe gestora demarca a ausência do
Estado e a promoção de um discurso que gera uma sobrecarga de trabalho e de
responsabilização para a equipe gestora. A fala de Wittimann retrata este discurso, no
qual se considerou instituído pela lógica competente:
Os avanços da ciência e da tecnologia vêm ocasionando novas formas de
relações sociais na produção de bens materiais. Estas exigem aptidões para o
necessário trabalho em equipe e a universalização do trabalho intelectual, no
chão da fábrica. Os avanços, no pensar e fazer da educação vêm demonstrando
que todos podem aprender e que a construção de um processo educativo de
qualidade para todos implica a construção co-responsável e compartilhada do
projeto político-pedagógico, no âmbito da escola. Isto implica a autonomia da
escola e sua gestão democrática. Novas competências e aptidões cognitivoatitudinais são necessárias, para que os educadores e, em especial os gestores
cumpram sua função nesta nova realidade socioeducativa. (WITTIMANN,
2000, p.88)

3.3.2 Desafios relacionados à participação coletiva nos processos de efetivação do
PPP

A participação nos processos do PPP visando implementá-lo como uma proposta
coletiva é revelada também como um desafio a ser vencido. Esta participação foi
evidenciada de modos diversos, seja através da participação via Conselho Escolar,
através da participação em parceria, e os processos de elaboração do PPP sem a não
participação da comunidade escolar.
A participação da comunidade na elaboração do PPP que se efetivou mediante a
participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar via Conselho Escolar é
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evidenciado na fala da cursista, e esta participação consiste em um desafio para se
efetivar:
“A participação de todos que compõem uma comunidade escolar representa o
maior desafio para a implantação de uma gestão democrática na escola pública.
A dimensão deste desafio torna-se evidente quando se dá início a um processo
de articulação de todos os envolvidos, criando-se espaços para esta
participação coletiva. Pois são muitos os obstáculos que surgem neste processo,
principalmente a resistência ou desinteresse de alguns para uma participação
mais efetiva.” (Cur. 118, 2009, p.8)

Outra cursista também expõe que a participação de diferentes segmentos nos
processos do PPP através do Conselho Escolar:
“Os diferentes segmentos da comunidade escolar puderam opinar, optar e
decidir sobre pontos cruciais do Projeto. A construção e organização do
documento são realizadas de forma coletiva, sendo fruto de articulações
trabalhadas de maneira coerentes entre os membros participantes. O ponto de
partida do respectivo projeto traz explicações sobre as questões políticas e
epistemológicas, sempre de forma clara e objetiva. Referido projeto é pautado
pela busca na qualidade e excelência do ensino, na valorização e formação dos
profissionais envolvidos. Ao mesmo tempo em que traz subsídios a um
acompanhamento permanente da qualificação e atualização das práticas
educativas.” (Cur. 74, 2009, p.12)

A fala da cursista evidencia que uma participação nos processos do PPP
constituída através do Conselho Escolar, não indica uma participação efetiva:
“No contexto desta gestão democrática, a construção do Projeto PolíticoPedagógico (PPP) ocupa lugar de destaque, pois são os representantes de todos
os segmentos da comunidade escolar e local, reunidos formalmente no
Conselho Escolar, que elaboram e acompanham a sua implantação. Um PPP
elaborado por alguns profissionais da escola, sem a participação de
representantes de toda a comunidade escolar e local, não é realmente um
projeto político, pois este aspecto somente se torna evidente com a participação
coletiva e democrática de todos. Há uma íntima e indissolúvel associação entre
a gestão democrática da escola e a construção deste projeto. Não é adequado
falar de gestão democrática sem um projeto construído coletivamente.” (Cur.
118, 2009, p.9)

A participação nos processos do PPP em parceria com a equipe da Secretaria de
Educação e em parceria com empresas privadas também não foi efetivada de maneira
satisfatória. Houve dificuldades de mobilizar a comunidade para a participação nos
processos do PPP, construído com o apoio de uma equipe da Secretaria de Educação. A
fala da cursista trouxe estas dificuldades:
“Entretanto, é fato que mobilizar a comunidade para a participação efetiva e
voluntária das ações da Escola não é uma questão simples. Por fatores
culturais, nos quais a Educação não é prioridade para muitos, ficando delegada
na maioria das vezes para um segundo plano. Numa sociedade que ainda
percebe a educação apenas como garantia de vagas, um prédio bem equipado,
merenda e transporte, sensibilizar as pessoas para o verdadeiro papel desta é
um desafio.” (Cur. 141, 2009, p.17)

13

O desafio em levar a comunidade escolar à participação ainda é considerado um
ponto de grande desafio para a produção coletiva do PPP. Porém, sem o envolvimento
da comunidade escolar torna-se apenas um documento formal e de pouca importância:
“É de relevante importância tal preocupação, pois somente através do
envolvimento de toda a comunidade escolar na elaboração do PPP, é que a
mesma se sentirá no papel de acompanhar, participar, monitorar e sugerir ações
que venham a enriquecer este, melhorando a Escola como um todo.” (Cur. 141,
2009, p.11)

Outra cursista ao falar da dificuldade de construir uma cultura da participação

nos processos coletivos do PPP indica que esta participação só será sanada através de
investimentos na construção de uma política coletiva de elaboração do PPP:
“(...) sem uma política articulada e integrada envolvendo os principais atores,
dificilmente se torna possível fazer da escola o lugar mais privilegiado para o
desenvolvimento das aprendizagens indispensáveis ao nosso tempo, tanto no
plano da auto-realização, quanto no plano social para o exercício consciente de
uma cidadania ativa.” (Cur. 70, 2009, p.11)

A participação promovida a partir da parceria com empresas privadas foi uma
das soluções apontadas na fala da cursista:
“Entretanto, a partir das discussões em torno da construção do PPP no
cotidiano da escola conseguiu se articular melhor e minimizar os seus
problemas. Uma das soluções engendradas foi a parceria de empresas com a
escola, que viabilizaram momentos atrativos, para que a presença dos pais nos
momentos de reflexão do PPP acontecessem de forma prazerosa.”(Cur. 58,
2009, p.12)

A fala desta cursista revela a ausência na participação nos processos do PPP,
pois este consta com uma participação restrita da comunidade escolar:
“Os pais e a comunidade escolar precisam fazer parte e ter clareza da proposta
pedagógica da escola, para que se sinta parte de sua identidade. Bem diferente do que se
percebe nas escolas municipais de Brumadinho, que constroem internamente seu PPP,
com a participação restrita a professores, pedagogo e direção. E que em muitos casos
não passa de um documento burocrático e pouco ativo nas escolas.” (Cur. 09, 2009,
p.12)

Outra cursista evidencia em sua fala as dificuldades da participação coletiva nos
processos do PPP, como a falta de tempo para um planejamento coletivo:
“Ao longo desse processo, vivenciamos muitas dificuldades e, uma delas, se
não a maior, era a falta de tempo. Infelizmente, a realidade do profissional da
educação é penosa, muitos têm jornada dupla e, mesmo sensibilizados da
necessidade dessa contribuição, não se dispunham a participar de reuniões à
noite. Este foi um dos maiores entraves. Não podemos esquecer também que os
pais são parte importante e que nem sempre se sensibilizam de que precisam
participar.” (Cur. 53, 2009, p.7)
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E aparece implícito na fala da cursista acima que a variável “falta de tempo” é de
responsabilidade do gestor. E a ausência do Estado é explícita nesta evocação:
“Devo salientar que em nossa região, praticamente todas as escolas enfrentam
essa mesma dificuldade trazer os pais para participarem mais efetivamente na
vida escolar dos filhos, e nos trabalhos realizados pela instituição. Daí à
necessidade de um projeto político pedagógico que busque trabalhar também
esse fator tão importante para o desenvolvimento dos trabalhos escolares e para
formação dos indivíduos.” (Cur. 107, 2009, p.5)

Outra cursista reafirma as dificuldades encontradas na reconstrução do PPP em
função de uma ausência na função do Estado de gerar uma política pública para que
estes encontros se efetivem. As dificuldades na reconstrução do PPP: encontros
coletivos e a rotatividade de professores, esta troca de professores fragmenta o trabalho
do próximo ano, o grupo que participou da reconstrução poderá não estar mais na
escola:
“O Planejamento na Escola Municipal João da Cruz Santos foi revisto remodelado e
reorganizado pela gestão com todo o coletivo escolar. Uma das grandes dificuldades
enfrentadas pela escola se traduz nas mudanças educacionais, a partir das dificuldades
de encontros dos profissionais de educação e também devido à grande rotatividade de
professores no inicio do ano letivo.” (Cur. 93, 2009, p.12)

Esta outra cursista indica que o processo de elaboração do PPP contou
inicialmente com uma equipe de assessoria pedagógica, porém não obteve êxito:
“A direção da escola contratou uma assessoria que estaria desenvolvendo todo o
processo de construção até chegar ao documento de fato. No primeiro encontro, a
assessora foi questionada por quase todos os professores e acredito que, percebendo que
o grupo não estava preparado e que muitos não conseguiam entender o porquê da
elaboração
do
PPP,
não
quis
continuar
o
trabalho.
A assessora alegou que havia sido chamada para exercer um cargo na Prefeitura de Belo
Horizonte e que estava indicando outra pessoa para dar continuidade ao trabalho
iniciado. Se já havia certa resistência, e o fato de ter ocorrido a troca de assessoria fez
com que o coletivo perdesse o interesse ainda mais.” (Cur. 33, 2009, p.12)

Os desafios da participação coletiva nos processos do PPP é destacada na fala de
cursistas que expõem a dificuldade de estabelecer esta participação. A cursista revela
que a solução que encontrou enquanto gestora para mobilizar a comunidade escolar foi
através do envio de cartas ou pessoalmente:
“A possibilidade de concretização das idéias é maior quando se pensa e age em
grupo, encontrei estratégias que contribuíram para o início do crescimento do
diálogo entre a instituição onde atuo e os pais e aprendi que não é errado, se
feito adequadamente, ir de encontro através de correspondência e/ou
pessoalmente, sensibilizando aos poucos toda a comunidade escolar” (Cur. 23,
2009, p.10)
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Porém ela reafirma as dificuldades encontradas para mobilizar a comunidade
escolar na participação e envolvimento nos processos do PPP, a falta de funcionários,
porém destaca que os encontros coletivos geraram mudanças de postura entre a equipe:
“A execução do mesmo não foi fácil, é impossível dizer que cumpri-lo
totalmente ainda é impossível pelo fato de ainda necessitarmos de melhorias na
escola e conseguirmos mais funcionários, entre outras necessidades, mas a
partir das leituras feitas, perceberam-se mudanças de postura, enriquecimentos
em aulas com algumas professoras, enfim já surtiram efeitos positivos” (Cur.
23, 2009, p.11)

Os discursos destes alunos revelaram os desafios do trabalho coletivo para
efetivar os processos do Projeto Político-Pedagógico. Neste movimento, o trabalho do
gestor se recontextualiza e ganha nuances de um trabalho integrado e coordenado,
estruturado em um planejamento que precisa estar integrado às dimensões políticopedagógicas do planejamento sistêmico.

4. Considerações Finais

Os processos do trabalho do gestor escolar numa gestão compartilhada
identificam um trabalho que demanda o desenvolvimento de ações coletivas. Um
coletivo que precisa ir além da soma de ações individualizadas. Um conceito de trabalho
coletivo que agregue o sentimento de equipe, de pertencimento do grupo aos processos
deste trabalho.
Um trabalho que demanda também o planejamento construído coletivamente
carece de uma intervenção mais sistematizada do Estado visando acompanhar,
monitorar a implementação deste trabalho e oferecer um suporte para que o mesmo seja
efetivado com sucesso.
As demandas desta gestão conferem também ao trabalho do gestor escolar um
caráter criativo em função das demandas postas. Este componente subjetivo é
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apropriado pela lógica competente no sentido de explorar ao máximo as forças de
trabalho deste gestor.
A demanda de parcerias também aparece: a lógica competente cambia esta
demanda constituindo a concepção pragmática e funcionalista divulgada, pois as
parcerias urgem como solução para problemas práticos. Esta lógica funcionalista e
imediatista esconde o caráter da educação: a formação humana. Ao subjugar a formação
humana e instaurar uma lógica imediatista, contribui para uma educação rasa e
excludente.
Este trabalho também reúne as características de um gestor que tenha liderança
forte, comprometido com sua realidade escolar e aberto ao diálogo: este diálogo
constitui-se como ferramenta importante para que este trabalhador construa os requisitos
construídos em âmbito sistêmico com a realidade local.
Este dirigente escolar também precisa saber delegar funções, ou seja, precisa
identificar pessoas do seu grupo aptas a desenvolver funções para o funcionamento da
gestão escolar.
Um gestor que tenha autonomia para o desenvolvimento do trabalho que precisa
ser gerido. Esta autonomia é fruto das características do trabalho flexível posto à gestão
democrática.

Um

trabalho

que

demanda

qualidade,

eficiência,

eficácia

e

comprometimento deste dirigente.
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