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RESUMO 

 

O presente trabalho de Conclusão de Curso teve como objetivo compreender as demandas 

administrativas e pedagógicas encontradas e os desafios enfrentados pelos gestores escolares   

frente a pandemia de COVID-19. A metodologia pautou-se numa perspectiva de uma 

abordagem qualitativa, exploratória e descritiva nos conceitos baseados em Lüdke e André 

(2007), Minayo (2007) e o método de caso em Gil (2008) e Yin (2005). Foi realizada uma 

pesquisa de campo com diretoras e vice diretoras de quatro escolas públicas, sendo uma da 

rede estadual e três pertencentes à rede municipal, todas localizadas no município de Osorio, 

estado do Rio Grande do Sul. Os autores que foram os aportes neste estudo destacam-se 

Libâneo (2004, 2013) e Luck (2000-2006) dentre outros autores conceituando gestão 

democrática. Para a análise dos dados coletados com as gestoras escolares contou-se com as 

contribuições Luck (2009) com referências de gestão escolar e sob a concepção de 

planejamento de Vasconcellos (2012). Contudo, foram imprescindíveis artigos e trabalhos 

sobre a gestão escolar frente a pandemia de COVID-19, tais como de Silva, Silva e Gomes 

(2021), Gatti (2020), Lima, Azevedo e Nascimento (2020) Moraes (2020), e Diniz et al. 

(2020). Considera-se que em tempo de pandemia, as gestoras escolares dentro de suas 

peculiaridades em diferentes realidades de espaços e redes foram e estão sendo momentos 

difíceis e desgastantes diante das mudanças nas rotinas. A partir da suspensão das aulas 

presencias em virtude do fator pandêmico tiveram como desafios ir em busca das famílias 

para que os alunos dessem continuidade às atividades e para que não perdessem o vínculo 

com as escolas. Na perspectiva de um ensino remoto foi necessário o uso de meios 

tecnológicos, formação de professores, tecnologias disponíveis na escola e acessíveis aos 

alunos. Foi necessário também a construção e elaboração de materiais didáticos para serem 

entregues de forma física. Neste sentido foi necessário um replanejamento curricular para 

alcançar a diversidade de situações encontradas. Vivencia-se na educação problemáticas 

sociais e educativas na perspectiva que muitos dos alunos não tem acesso aos meios 

tecnológicos, problemas de acompanhamento e devolutivas das atividades propostas. 

Percebe-se ainda dificuldades e desafios frente as demandas na tomada de decisões das ações 

em curto espaço de tempo e as incertezas diante de tantos decretos governamentais 

desencontrados. Contudo, as alternativas encontradas em suas estratégias de gestoras em 

coletivo com os demais segmentos da comunidade escolar buscaram mobilizar seus saberes 

e desenvolver a capacidade de aprender a aprender para interagir com um novo ambiente de 

aprendizagem.  
 

Palavras-chave: Gestão escolar; educação; pandemia.  

  



 

  

 

 

ABSTRACT 

 

This final course work aimed to understand the administrative and pedagogical demands 

encountered and the challenges faced by school managers during the COVID-19 pandemic.  

The methodology was based on a qualitative, exploratory, and descriptive approach based 

on Lüdke and André (2007), Minayo (2007), and the case method in Gil (2008) and Yin 

(2005). Field research was conducted with principals and vice-principals of four public 

schools, being one from the state network and three belonging to the municipal network, all 

of which were located in Osorio, Rio Grande do Sul State. The authors that contributed to 

this study include Libâneo (2004, 2013) and Luck (2000-2006), among other authors that 

conceptualized democratic management. To analyze the data collected with the school 

managers, we counted on the contributions of Luck (2009) with references to school 

management and under the conception of planning Vasconcellos (2012). Nonetheless, 

articles and papers on school management against the COVID-19 pandemic were essential, 

such as Silva, Silva and Gomes (2021), Gatti (2020), Lima, Azevedo and Nascimento 

(2020), Moraes (2020), and Diniz et al. (2020). In times of pandemic, school managers, 

within their peculiarities in different realities of spaces and networks, encounter(ed) difficult 

and stressful moments in the face of changes in routines. Since the suspension of classes due 

to the pandemic, these professionals have been challenged with going after families so that 

students could continue their activities and not lose their link with schools. In the perspective 

of remote teaching, it was necessary to use technological means, teacher training, and 

technologies available at school accessible to students. Moreover, it was also necessary to 

build and prepare didactic materials to be delivered in physically. In this sense, it was crucial 

to redesign the curriculum to deal with the numerous situations encountered. Social and 

educational problems are experienced in education because many students do not have 

access to technological means, in addition to problems with follow-up and feedback of the 

proposed activities. One can also perceive difficulties and challenges in making decisions in 

a short period of time and the uncertainties regarding numerous different governmental 

decrees. However, the alternatives found in their strategies as managers, together with other 

segments of the school community, sought to mobilize their knowledge and develop the 

ability to learn to learn to interact with a new learning environment.  

 

Keywords: School management; education; pandemic.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) buscou compreender as 

demandas administrativas e pedagógicas encontradas e os desafios enfrentados pelos 

gestores escolares de escolas públicas frente a pandemia de Covid-19.   

Como problema de pesquisa surgiram as questões: Quais foram as principais 

demandas a partir da suspensão das aulas presenciais e os desafios enfrentados nas 

dimensões administrativas e pedagógicas, e suas implicações no cotidiano, enquanto equipe 

gestora? Quais foram as alternativas e estratégias encontradas pelos gestores nesse período? 

De que forma, a partir desse contexto, essas alternativas foram instituídas, implementadas e 

como esses obstáculos foram enfrentados/ou superados? 

Os objetivos específicos seguiram as premissas em: situar a gestão democrática 

participativa no cenário brasileiro; identificar a gestão educacional e as políticas 

institucionalizadas aos sistemas educativos em tempo de pandemia; analisar as demandas 

administrativas e pedagógicas dos gestores escolares   com a suspensão das aulas presenciais 

e os desafios encontrados diante do período pandêmico; relacionar as estratégias e 

alternativas implementadas e os obstáculos enfrentados e superados.    

A metodologia deste estudo pautou-se numa perspectiva de abordagem qualitativa, 

exploratória e descritiva. Quanto ao processo metodológico, definiu-se como sendo uma 

abordagem qualitativa, fundamentada em Lüdke e André (1986), que apontam que os 

materiais de pesquisa baseiam-se nos aspectos subjetivos e não nos números. Em Minayo 

(2007, p. 22), que enfatiza “a possibilidade em trabalhar com um universo de significados, 

crenças, valores e atitudes, em certas relações a que se propõe pesquisar”. Em Gil (2008, p. 

39) que define que o método monográfico “parte do princípio de que o estudo de um caso 

em profundidade pode ser considerado representativo de muitos outros ou mesmo de todos 

os casos semelhantes”. O método apoia-se também em Yin (2005, p. 127) que remete ao 

método estudo de caso como estratégia de pesquisa quando o foco do pesquisador “se 

encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real”.   

Neste contexto, em tais caminhos investigativos, foi realizada uma pesquisa de 

campo com duas diretoras e duas vice-diretoras de quatro escolas públicas, sendo uma da 

rede estadual e três pertencentes à rede municipal, todas localizadas no município de Osório, 

estado do Rio Grande do Sul (RS).  
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Explicando a participação das vice-diretoras, ao ser enviado o questionário 

semiestruturado para que as diretoras respondessem, ouve um acordo entre a direção destas 

referidas escolas de que as vices, por terem mais tempo de escola, sobretudo, na função de 

gestoras, se optou que elas respondessem ao questionário, pois a função de vice-diretora é 

assegurada dentro de dispositivos da autonomia na gestão administrativa escolar. 

O contato com os participantes foi realizado por meio do e-mail, e posteriormente, 

foi enviada uma Carta de Apresentação (APÊNDICE A) e um Termo de Compromisso 

Consolidado (APÊNDICE B), para proceder com a realização da pesquisa por meio de um 

questionário semiestruturado contendo perguntas abertas e fechadas. Este questionário é um 

instrumento de coleta de dados composto por um número grande ou pequeno de questões 

apresentadas por escrito, que tem por objetivo propiciar determinado conhecimento ao 

pesquisador. Cabe ressaltar que ele é diferenciado de uma entrevista, pois nesta última as 

perguntas e respostas são feitas de maneira oral.  

De acordo com Gil (2011), as entrevistas podem ser estruturadas ou informais, 

focalizadas, por pautas e formalizadas. O tipo de entrevista informal é a menos estruturada 

e só se distingue da simples conversação porque tem como objetivo básico a coleta de dados. 

É recomendado nos estudos exploratórios que visam abordar realidades pouco conhecidas 

pelo pesquisador ou oferecer uma visão aproximativa do problema pesquisado.  

Este estudo justifica-se diante do colapso causado pelo novo Coronavírus (SARS-

CoV-2), que em dezembro de 2019, foi identificado em Wuhan na China, da transmissão do 

Coronavírus (SARS-CoV-2), causando a pandemia da COVID-19 e que levou os gestores 

escolares a construírem novas estratégias. Esta doença apresenta variados sintomas que 

mudam de acordo com as infecções, sendo de assintomáticas a quadros graves que levam ao 

óbito, ao passo que o sintoma que mais é frequente é a dificuldade respiratória. O ano de 

2020 ainda estava no início quando a humanidade foi impactada pela proliferação mundial 

do Novo Coronavírus.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020) declarou em 11 de março tratar-se 

de uma pandemia afetando todos os setores da sociedade mundial.  

Novos tempos de mutações na história da ciência, na economia, com novas 

evidências empíricas, tentando resolver complexos problemas que vieram à tona no contexto 

da sociedade atual. Neste sentido, assim como em todos os outros setores da sociedade, a 

educação também teve seus impactos consideráveis com a suspensão das aulas presenciais 
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que já haviam iniciado. Em decorrência disso, os espaços das instituições escolares foram 

fechados, se reestruturando, readaptando a novos modelos de ensino e aprendizagem, 

atendendo às orientações da ciência e da OMS de isolamento e distanciamento social para a 

não propagação do vírus. Neste cenário de crise, dúvidas e incertezas, foi imprescindível 

buscar perspectivas a este enfrentamento para dar continuidade às atividades da escola fora 

do espaço escolar.   

Nesta perspectiva, o papel dos gestores escolares se tornou ainda mais importante 

para o funcionamento da instituição escolar ao lidar com as práticas educacionais e 

administrativas, agindo como uma ponte entre professores, alunos, familiares e demais 

segmentos da comunidade escolar, nas atividades cotidianas, tais como: resolução de 

problemas, tomadas de decisão, atendimento à comunidade escolar, etc., intensificando 

novos processos de trabalho numa especificidade de práticas e articulações. 

O papel do gestor escolar para Frigotto (2000, p. 32), contempla “a especificidade 

dessa prática e, ao mesmo tempo, destaca sua articulação às relações sociais mais amplas e 

a contradição subjacente a esse processo”. A democratização “dos sistemas de ensino e da 

escola implica aprendizado e vivência do exercício de participação e de tomadas de decisão” 

(Ibidem, p. 33). Trata-se de um processo a ser construído coletivamente, visto que considera 

a especificidade e a possibilidade histórica e cultural de cada sistema de ensino: municipal, 

distrital, estadual ou federal de cada escola (BRASIL, 1996).  

Contudo, aos gestores escolares não foi atribuída uma simples mudança em virtude 

do atual cenário, mas sim, tiveram de pensar em mudanças de estrutura organizacional que 

deveriam fundamentar a construção de uma proposta educacional e o desenvolvimento de 

uma gestão diferente da antes vivenciada, a responsabilidade de passar por rupturas, 

redefinindo os planos de ações com novas estratégias emergentes. Neste sentido a opção 

pelo tema e a estrutura deste trabalho está assim proposto:  

O capítulo dois envolve estudos e discussões, interlocuções entre as políticas e 

fundamentação da gestão democrática e participativa. Apresenta as bases legais, 

ordenamentos e diretrizes sobre a gestão democrática, conforme prevista na Constituição 

Federal da República Federativa de Brasil (CF), Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei nº 9394/96, (LDBEN), o Plano Nacional de Educação (PNE) (2014- 2024). 

Este capítulo foi dividido em eixos temáticos assim definidos:  
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No eixo um, são apresentadas as bases e concepções de gestão democrática e escolar 

de acordo com os ordenamentos legais das políticas educacionais do ensino público. Fazem 

parte dessas interlocuções, os pesquisadores Libâneo (2004), que apresenta concepções de 

organização e gestão e Moraes (2019), que remete suas discussões acerca da gestão 

democrática da escola que diz respeito, portanto, à participação ativa da comunidade escolar 

no âmbito do gerenciamento, da administração da escola, dentre outros autores.   

No eixo dois, é abordada a gestão da autonomia na organização escolar com as 

contribuições de Luck (2000) sobre a gestão da autonomia em seus sistemas de regramentos 

e em suas várias dimensões que se inter-relacionam entre os sistemas educacionais de redes 

e os sistemas de ensino. Diante dessa organização, destaca-se a autonomia de uma gestão 

democrática e participativa através da elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) sob 

as visões de Veiga (2009) e Vasconcellos (2012), estudiosos desse documento. Ainda, 

fazem-se uso, nestas discussões, dos autores Paro (2016) e Dourado (2007), neste processo 

de organização de um sistema. Neste eixo, também apresenta-se a gestão educacional em 

seus novos ordenamentos legais instaurados para o momento de crise pandêmico, como 

pareceres, portarias do Ministério da Educação, e o Parecer do Conselho Estadual de 

Educação (CEEd) do estado do RS. 

O capítulo três refere-se aos caminhos investigativos, divididos também em eixos. O 

eixo métodos e técnicas de pesquisa sustenta-se nas concepções de Ludke e André (1986), 

Minayo (2007). Na sequência, situa-se o percurso da pesquisa de campo, por meio de um 

questionário previamente elaborado, corroborando com a concepção de Gil (2009). 

Posteriormente, situam-se as gestoras em suas instituições de ensino e também se apresentam 

gráficos delimitando suas identificações relacionadas às informações profissionais. 

O capítulo quatro, por sua vez, se constitui no momento de entremear os dados 

coletados, as experiências das demandas e desafios dos gestores escolares em tempo de 

pandemia, trazendo para a análise, principalmente, referências de autores que já pesquisaram 

sobre a temática nos anos 2020 e 2021. Neste sentido, foram imprescindíveis as 

contribuições dos autores como Silva, Silva e Gomes (2021), explorando sobre gestão 

escolar em tempos de pandemia; Lima, Azevedo e Nascimento (2020) que produziram o 

artigo relacionado a currículo e prática docente durante a pandemia; Diniz et al. (2020) 

discutiram diferentes percepções sobre o processo de aprendizagem em tempo de pandemia; 
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além de Gatti (2020), que tratou da possível reconfiguração dos modelos educacionais pós-

pandemia. 

E, por último, nas considerações finais, são evidenciados os desafios administrativos 

e pedagógicos das gestoras escolares, considerando suas alternativas de estratégias para dar 

continuidade ao ensino quando da suspensão das aulas.  
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2 INTERLOCUÇÕES SOBRE GESTÃO DEMOCRÁTICA NA EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA: OLHARES SOBRE AS POLÍTICAS E AUTONOMIA DE GESTÃO  

 

2.1 BASES LEGAIS E CONCEPÇÕES DE GESTÃO DEMOCRÁTICA  

 

Ao traçar uma linha no tempo, é possível entender que no Brasil, em 1945, terminada 

a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se um período democrático, mas o golpe civil militar de 

1964 instaurou uma ditadura militar que só teria fim vinte e um (21) anos depois. No início 

dos anos 80, o regime militar foi enfraquecendo e inicia-se o processo de redemocratização, 

com a expectativa de se viver relações mais democráticas após o período ditatorial.  

Neste cenário, a década de 1990 constituiu-se como a década de um estado 

democrático de direito, possibilitando no País a reabertura político-democrática, quando 

ocorreu a inclusão do princípio constitucional de gestão democrática do ensino público na 

forma de Lei que foi determinada legalmente pela Constituição da República Federativa do 

Brasil (1988) (CF), conforme o artigo 206, que enuncia: “o ensino será ministrado com base 

nos seguintes princípios: [...] VI. Gestão democrática do ensino público, na forma da lei” 

(BRASIL, 1988).  

Dessa forma, em seus ordenamentos, pactua que a educação é direito de todos e dever 

do Estado, ao afirmar no Capítulo III, em seu art. 205:  

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho (BRASIL, 1988). 

  

Portanto, em termos jurídicos, a gestão democrática é tão importante para a garantia 

de um ensino com elevado padrão de qualidade e, dentre esses princípios elencados que 

norteiam a gestão democrática, a Constituição destaca no art. 206, o direito à “gestão 

democrática do ensino público, na forma da lei” (BRASIL, 1988). No que diz respeito à base 

legal sobre a gestão democrática da educação brasileira pública, a CF define a “gestão 

democrática” como um dos princípios orientadores “do ensino público” (BRASIL, 1988). 

No estado do RS, a partir dos princípios da Constituição Federal foi instituída a 

Lei 10.576, que dispõe sobre a Gestão Democrática do Ensino Público que em seu Art. 1º 
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concebe: “A gestão democrática do ensino público [...] será exercida na forma desta lei, com 

vista à observância dos seguintes preceitos”: 

 

 I - autonomia dos estabelecimentos de ensino na gestão administrativa, financeira 

e pedagógica; II- livre organização dos segmentos da comunidade escolar; III - 

participação dos segmentos da comunidade escolar nos processos decisórios e em 

órgãos colegiados; IV - transparência dos mecanismos administrativos, 

financeiros e pedagógicos; V - garantia da descentralização do processo 

educacional; VI - valorização dos profissionais da educação; VII - eficiência no 

uso dos recursos (RIO GRANDE DO SUL, 1995). 

 

Dessa forma, posterior a CF, ao estabelecer a gestão democrática como um dos 

princípios para o ensino, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96, 

LDBEN1, reafirma e concretiza as concepções sobre a gestão democrática, além de acentuar 

as incumbências à gestão escolar, conforme os artigos 122, 133 e 14, considerando o que trata 

o art. 14:   

 

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 

público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 

seguintes princípios - 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, 1996).   

 

Embasados nesses inscritos dos princípios da educação nacional que passaram a ser 

base para a implementação da Gestão Democrática, foi necessário, então, repensar o modo 

pelo qual se daria a gestão dos espaços escolares, uma vez que tal processo seria fundamental 

na instauração de uma educação democrática, a fim de redimensionar gradativamente o 

modo democrático de gerir a educação escolar nesta organização. Para Cury (2007, p. 489, 

apud MORAES, 2019, p. 39):  

 

A gestão democrática como princípio da educação nacional, presença obrigatória 

em instituições escolares públicas, é a forma dialogal, participativa com que a 

comunidade educacional se capacita para levar a termo um projeto pedagógico de 

qualidade e da qual nasçam “cidadãos ativos” participantes da sociedade como 

profissionais compromissados.  

 

 
1 Estabelece em nível nacional, as diretrizes, norma geral da educação brasileira.  
2 O art. 12- estabelece as incumbências dos sistemas de ensino- teve várias alterações, algumas suprimidas e 

novas redações incluídas, especificamente em 2019, considerando neste sentido- no item: VIII – notificar ao 

Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% (trinta 

por cento) do percentual permitido em lei;                 (Redação dada pela Lei nº 13.803, de 2019) 
3 O art. 13- trata das incumbências dos docentes. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13803.htm#art1
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 No contexto da gestão democrática concerne-se, ainda, às leis, o novo Plano 

Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, com 

vigência entre 2014 e 2024, que focalizou duas metas acerca do referido princípio, a Meta 7 

e a Meta 19. A primeira trata da “qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades” (BRASIL, 2014). Elege como uma de suas estratégias, 

 

Apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante transferência direta de 

recursos financeiros à escola, garantindo a participação da comunidade escolar no 

planejamento e na aplicação dos recursos, visando à ampliação da transparência e 

ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática (BRASIL, 2014). 

 

A outra meta tem foco específico sobre o tema, indicando a necessidade de 

“assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da 

educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à 

comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas [...]” (BRASIL, 2014). 

Diante do exposto, coube, então, aos ente federativos como um todo,  compartilhar 

compromissos e responsabilidades, entre União, estados, distrito federal e municípios, e a 

cada um assumir atribuições próprias, sendo que: à União cabe coordenar e articular os níveis 

de sistemas; aos estados e distrito federal, elaborar e executar políticas e planos educacionais, 

e, aos municípios, manter seus sistemas de ensino, organizar planos integrados com as 

políticas e planos educacionais da União e dos estados. Em relação à esta organização de 

sistemas, a LDBEN define no Art. 8º: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino” 

(BRASIL, 1996). 

Originária então nos anos 90, a LDBEN insere o princípio da Gestão Democrática 

em vigor na forma da Lei e da legislação dos sistemas de ensino, seja no que diz respeito à 

construção do projeto e processos pedagógicos, quanto às questões de natureza burocrática. 

Em conformidade com Moraes (2019, p. 33):  

 

Dentro deste modelo participam: a direção, a equipe pedagógica, as famílias, os 

estudantes e a comunidade. As decisões dentro deste modelo são coletivas e contam com 

a qualificação dos seus participantes para a elaboração de planos e para a tomada de 

decisão, ou seja, os atores envolvidos precisam ter competência e conhecimento dentro 

das suas áreas de atuação. 
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Nesta organização dos sistema escolares, estudos têm demonstrado uma estrutura 

organizacional de funções e funcionamentos, entre as concepções burocráticas de 

administração escolar e a gestão do pedagógico, de certa forma, com autonomia decretada e 

autonomia construída. Sob esses enfoques na organização e gestão escolar, Libâneo (2004, 

p. 02) apresenta três concepções de organização e gestão: “a técnico-científica (ou 

funcionalista), a auto gestionária e a democrático-participativa”. O referido autor assim as 

define:  

 

[...] concepção técnico-científica baseia-se na hierarquia de cargos e funções 

visando a racionalização do trabalho, a eficiência dos serviços escolares. Tende a 

seguir princípios e métodos da administração empresarial [...] Poder centralizado 

do diretor [...] concepção autogestionária baseia-se na responsabilidade coletiva, 

ausência de direção centralizada e acentuação da participação direta e por igual de 

todos os membros da instituição [..] poder coletivo na escola para preparar formas 

de auto-gestão no plano político). A concepção democrática-participativa baseia-

se na relação orgânica entre a direção e a participação do pessoal da escola. 

Acentua a importância da busca de objetivos comuns assumidos por todos.  

 

Uma gestão democrática demanda outros princípios: necessidade de transparência, 

respeito à diversidade, qualidade e junção escola/comunidade. A gestão democrática deve 

definir caminhos, respeitando a subjetividade dos sujeitos envolvidos. Democracia envolve 

a convivência entre os sujeitos, conforme salientam as Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais da Educação Básica (DCN):  

 

Constitui-se de instrumento de horizontalização das relações, de vivência e 

convivência colegiada, superando o autoritarismo no planejamento e na concepção 

e organização curricular educando para a conquista da cidadania plena e 

fortalecendo a ação conjunta que busca criar e recriar o trabalho da e na escola 

(BRASIL, 2013).   

 

Tal diálogo mencionado pelas DCN representa que a gestão democrática deve 

promover espaços de vivência compartilhada, cooperação, e articulação entre os diferentes 

envolvidos no espaço escolar. Para Moraes (2019, p. 39): 

 

A Gestão Democrática da escola diz respeito, portanto, à participação ativa da 

comunidade escolar no âmbito do gerenciamento, da administração da escola, da 

escolha dos representantes e da tomada de decisões em geral, partindo, assim, de 

uma concepção político social do papel da escola.  
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Frigotto (2000, p. 40) corrobora com a ideia de que a gestão democrática permite a 

ampla participação de todos os segmentos da escola, porém, acrescenta outro entendimento:  

 

A educação possui suas especificidades e deve estar articulada às relações sociais 

mais amplas. Apesar da Gestão Democrática ter como característica fundamental 

a participação de todos envolvidos no processo educacional, ela também tem um 

caráter de objetividade do ponto de vista da gestão e da organização diante de 

conhecimentos e informações da realidade. 

 

No citar de Cury (2007, p. 493 apud MORAES, 2019), “gestão é um termo que 

provém do latim e significa: levar sobre si, carregar, chamar a si, executar, exercer, gerar”.  

Desse modo, sob a visão do autor: “pode-se vislumbrar aqui uma postura metodológica que 

implica um ou mais interlocutores com os quais se dialoga pela arte de interrogar e pela 

paciência em buscar respostas na arte de governar” (Ibidem, p. 493). Nesta perspectiva, a 

gestão democrática escolar “implica o diálogo como forma superior de encontro das pessoas 

e solução dos conflitos” (Ibidem, p. 493). 

Em vista disso, a gestão democrática precisa pensar a organização do trabalho 

pedagógico e a gestão da escola, na perspectiva exposta e tendo como fundamento o que 

dispõem os artigos 12 e 13 da LDBEN (BRASIL, 1996), que “pressupõe conceber a 

organização e gestão das pessoas, do espaço, dos processos, procedimentos que viabilizam 

o trabalho de todos aqueles que se inscrevem no currículo em movimento expresso no 

projeto político-pedagógico e nos planos da escola”. Segundo esse entendimento, a gestão 

democrática deve ser compreendida como um princípio fundamental do ensino público. 

Luce e Medeiros (2006 p. 18 apud NASCIMENTO; FERREIRA, 2008, p. 103), 

apresentam concepções entre gestão democrática da educação e a democratização da 

educação. Afirmam que a gestão democrática da educação:  

 

[...] está associada ao estabelecimento de mecanismos institucionais e à 

organização de ações que desencadeiem processos de participação social: na 

formulação de políticas educacionais; na determinação de objetivos e fins da 

educação; no planejamento; nas tomadas de decisão; na definição sobre alocação 

de recursos e necessidades de investimento; na execução das deliberações; nos 

momentos de avaliação. 

 

Para Marques (2006, p. 510), à gestão democrática no ensino público atribui-se o 

potencial de amparar a construção de “uma escola pública de qualidade, que atenda aos 

interesses da maioria da população brasileira, além de representar uma possibilidade de 
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vivência e aprendizado da democracia, podendo, portanto, tomar um sentido diferenciado” 

(Apud ESQUINSANI; DAMETTO, 2018, p. 03-04). Desse modo, para os autores referidos, 

“[...] a definição do conceito de Gestão Democrática deixa de ser um problema de ordem 

semântica, para ser uma questão de ordem política, uma arena de disputas de sentido e 

legitimidade” (ESQUINSANI; DAMETTO, 2018 p. 04). E, desta forma, consideram 

pertinente citar a referência de Lima (2014, p. 69-70 apud ESQUINSANI; DAMETTO, 

2018): 

 

[...] uma complexa categoria político-educativa, uma construção social 

que não dispensa a análise dos contextos históricos, dos projetos políticos e da 

correlação de forças em que ocorre, para além de envolver dimensões teóricas e 

conceituais que vão desde as teorias da democracia e da participação, até às teorias 

organizacionais e aos modelos de governação e administração das escolas e 

respectivos sistemas escolares.  

  

Nos parâmetros de qualidade na educação, mencionado por Dourado (2007, p. 923) 

em políticas de gestão da Educação Básica (EB), situa-se a concepção que a educação é 

entendida como “[...] como prática social, portanto, constitutiva e constituinte das relações 

sociais mais amplas, a partir de embates e processos em disputa que traduzem distintas 

concepções de homem, mundo e sociedade”. Neste contexto, nos princípios de gestão 

democrática, concebe-se a autonomia da gestão escolar que “possibilita que os diferentes 

sujeitos que compõem a escola possam relativamente trabalhar a partir de seus anseios e das 

demandas da comunidade na qual a instituição está inserida” (SILVA; SANTOS, 2016, p. 

41). Os autores salientam: 

  

Neste contexto, vivenciar a autonomia entre gestores, coordenadores e professores 

favorece uma organização pedagógica, administrativa e financeira na qual 

contribua com os ideais propostos no planejamento escolar idealizado por todos 

os membros da unidade educativa [...] A autonomia escolar é um importante 

princípio da gestão para a concretização do planejamento consolidado pela esquipe 

pedagógica, administrativa e financeira. Sua concretização viabiliza a vivência de 

um trabalho favorável a todos, mediante a gestão colegiada em uma perspectiva 

democrática (Ibidem, p. 41). 

 

Portanto, percebe-se o quanto a gestão democrática na escola é fundamental para 

construir coletivamente os caminhos que se deseja trilhar no sentido de alcançar maior 

qualidade pedagógica e melhor gestão administrativa e financeira das instituições. A seguir, 

o princípio de autonomia é aprofundado. 
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2.2 ORGANIZAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL E GESTÃO ESCOLAR NOS 

PRINCIPIOS DA AUTONOMIA 

 

Em seus artigos 6º e 7º, a Lei 10.576 de 14 de outubro de 1995, determina que: 

 

a administração do estabelecimento de ensino será exercida pelo Diretor e pelo(s) 

Vice-Diretor(es), em consonância com as deliberações do Conselho Escolar, 

respeitadas as disposições legais. Os Diretores das escolas públicas estaduais 

poderão ser indicados pela comunidade escolar de cada estabelecimento de ensino, 

mediante votação direta. 

 

Conforme estabelece a Lei 11.695/2001, toda a comunidade escolar tem direito ao 

voto4, dividida em dois segmentos: um de pais e alunos e outro de professores e funcionários. 

O diretor eleito terá um mandato de 3 anos, não sendo limitado o número de vezes que este 

possa ser reconduzido ao cargo. A eleição de diretor não ocorre por chapas, apenas o 

candidato a diretor concorre, após a eleição, o novo diretor escolherá seus vice-diretores, 

conforme determina o Decreto 36.281, que regulamenta as funções de Diretor e Vice-diretor.  

O candidato a diretor deverá entregar à Comissão Eleitoral, no ato da sua inscrição, 

o plano de ação visando à melhoria da qualidade do desempenho escolar. Será considerado 

indicado o candidato que obtiver 50% (cinquenta por cento) mais um dos votos válidos, 

somados os percentuais dos dois segmentos, não computados os votos brancos e nulos. Ou 

seja, o voto do segmento dos pais e alunos tem o mesmo peso que o voto do segmento dos 

professores e funcionários da escola.  

Para dirigir o processo de indicação nas escolas, será constituída uma Comissão 

Eleitoral e, para atuar em grau de recurso, comissões regionais e estadual (Redação dada 

pela Lei nº 11.695, de 10 de dezembro de 2001). A Comissão Eleitoral será responsável pelo 

chamamento da comunidade a votar. Segundo Amboni (2007) a eleição para diretor, por si 

só, não é suficiente para assegurar a gestão democrática. Ela é uma condição necessária, mas 

não suficiente. É preciso ter gestores escolares abertos ao diálogo com a sociedade, que sua 

representatividade não seja autoritária e saiba respeitar as diferenças e crenças políticas de 

cada indivíduo que se insere no mundo como sujeito de sua história. 

 
4 Entende-se por comunidade escolar pais ou responsáveis por alunos matriculados, alunos, professores e 

funcionários de escola. 
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 Caracterizada nesta relação de diálogos e organização de ações, cabe frisar que a   

gestão da autonomia encontra-se prescrita no art. 15 da LDBEN, que aponta que os “sistemas 

de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram 

progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, 

observadas as normas gerais de direito financeiro público” (BRASIL, 1996). 

Neste modelo “descentralizador”, há um enfoque que necessita ser pensado: dá-se 

autonomia aos estados e municípios para organizar seus sistemas, mas sempre articulados a 

uma política sistemática mais ampla, a União, como sistema nacional, estrutura os 

regramentos. Segundo Heloisa Luck (2000, p. 16-17). 

 

A realidade atua como um conjunto de peças de dominó colocadas em pé, lado a 

lado: ao se empurrar uma, todas as demais irão caindo subsequentemente. Essa 

situação ilustra a compreensão da realidade como um sistema, daí por que todos 

os conceitos seriam inter-relacionados. Mais do que isso ocorre, uma vez que um 

conceito está de fato, inserido no outro. 

 

Neste processo, reside também a complexidade da “autonomia”, que tem várias 

dimensões, dentre elas destacam-se: autonomia financeira, política, administrativa e 

pedagógica. Há todo um conjunto que se inter-relaciona, entre os sistemas educacionais de 

redes e os sistemas de ensino. Para Luck (Ibidem, p. 24), “trata-se de quatro eixos que devem 

ser desenvolvidos concomitantemente, de modo interdependente e se reforçarem 

reciprocamente”. A autora ainda enfatiza:   

 

Não se constrói a autonomia da escola senão mediante um entendimento recíproco 

entre dirigentes do sistema e dirigentes escolares, entre estes e a comunidade 

escolar (incluindo os pais) a respeito de que tipo de educação a escola deve 

promover e de como todos, em conjunto, vão agir para realizá-la. Não se trata, 

portanto, de um processo de repartir responsabilidades, mas de desdobra-las, 

ampliando-as e compartilhando-as (Ibidem, p. 25). 

 

O conceito de autonomia numa escola democrática e participativa, pode ser definido 

como:  

 

[...] sinônimo de responsabilidade individual e coletiva, com envolvimento da 

comunidade escolar para alcance das metas estabelecidas. Dessa forma, ter 

autonomia significa também não esquecer que a escola está inserida num processo 

que envolve as relações internas e externas, o sistema educativo e a comunidade 

escolar (MARANHÃO, 201-?).  
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Percebe-se, neste contexto, uma caracterização da descentralização do poder, e pela 

autonomia, os gestores educacionais foram reorganizando seus sistemas, assim, 

consolidados com as leis, foram estruturando os espaços escolares, nos respectivos sistemas 

de ensino, e na organização das escolas. O fato é que nem sempre na prática se descentraliza. 

Para Barroso (1996, p. 17), “toda autonomia é relativa, uma vez que as instituições 

educativas devem ter como ponto de partida para suas atividades os dispositivos legais 

nacionais [...] assim como as normas apresentadas pelas secretarias de educação” (Apud 

SILVA; SANTOS, 2016, p. 42). Neste sentido, 

  

A autonomia é um conceito relacional (somos sempre autónomos de alguém ou de 

alguma coisa) pelo que a sua ação se exerce sempre num contexto de 

interdependência e num sistema de relações. A autonomia é também um conceito 

que exprime um certo grau de relatividade: somos mais, ou menos, autónomos; 

podemos ser autónomos em relação a umas coisas e não o ser em relação a outras. 

A autonomia é, por isso, uma maneira de gerir, orientar, as diversas dependências 

em que os indivíduos e os grupos se encontram no seu meio biológico ou social, 

de acordo com as suas próprias leis (BARROSO, 1996, p. 17 apud SILVA; 

SANTOS, 2016). 

 

A participação baseada na autonomia, que é o principal meio de assegurar gestão 

democrática na escola, possibilita o envolvimento de profissionais e usuário no processo 

de tomada de decisões no funcionamento da organização escolar. Além disso, 

“proporciona um melhor conhecimento dos objetivos e metas, da estrutura organizacional 

e de sua dinâmica, das relações da escola coma comunidade, e favorece uma aproximação 

maior entre professores, alunos e pais” (LIBÂNEO, 2004, p. 102). O autor citado ainda 

ressalta: 

  

A prática da participação deve ser um mecanismo ativo na escola, pois nada 

adianta ter representação das instancias da comunidade escolar se não tem a 

atuação dos sujeitos das mesmas nas tomadas de decisão. Esse modelo de gestão 

democrática na escola pressupõe a ampliação da participação dos sujeitos para 

se tornar factível e real, e será construído a partir de um projeto coletivo que não 

possa mais ser gestado sem a presença de todos os protagonistas do ensino 

(Ibidem, p. 102). 

 

A gestão democrático-participativa escolar, quando pensada de forma autônoma, 

“valoriza a participação da comunidade escolar no processo de tomada de decisões, concebe 

a docência como trabalho intuitivo, aposta na construção dos objetivos e das práticas 
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escolares, no diálogo e na busca de consensos” (LIBANEO, 2009, p. 111). Sobre a estrutura 

de organização de uma escola, Libâneo (2004, p. 04), menciona que:  

 

Toda a instituição escolar necessita de uma estrutura de organização interna, 

geralmente prevista no Regimento Escolar ou em legislação específica estadual ou 

municipal. O termo estrutura tem aqui o sentido de ordenamento e disposição das 

funções que asseguram o funcionamento de um todo, no caso a escola. Essa 

estrutura é comumente representada graficamente num organograma, um tipo de 

gráfico que mostra a interrelações entre os vários setores e funções de uma 

organização ou serviço. Evidentemente a forma do organograma reflete a 

concepção de organização e gestão. A estrutura organizacional de escolas se 

diferencia conforme a legislação dos Estados e Municípios e, obviamente, 

conforme as concepções de organização e gestão adotada, mas podemos 

apresentar a estrutura básica com todas as unidades e funções típicas de uma 

escola. 

 

Assim sendo, a democratização institucional torna-se um caminho para que a prática 

pedagógica se torne efetivamente prática social e possa contribuir para o fortalecimento do 

processo democrático mais amplo. Como bem já apontou Paro (1998, p. 46):  

 

Tendo em conta que a participação democrática não se dá espontaneamente, sendo 

antes um processo histórico em construção coletiva, coloca-se a necessidade de se 

preverem mecanismos institucionais que não apenas viabilizem, mas também 

incentivem práticas participativas dentro da escola pública (Apud, GARBIN; 

ALMEIDA, s/d, p. 03).  

 

 

Para o autor: 

 

A escola não é democrática só por sua prática administrativa. Ela torna-se 

democrática por toda a sua ação pedagógica e essencialmente educativa. No 

mesmo sentido, não podemos pensar que a gestão democrática da escola possa 

resolver todos os problemas de um estabelecimento de ensino ou da educação 

(Ibidem, p. 46). 

  

Nos seus elementos constitutivos, dada a autonomia, se atribui à uma escola 

democrática e participativa a elaboração de um projeto educativo. Em conformidade, as   

DCN reafirmam o que está nomeado na LDB que, o PPP e o regimento escolar representam 

mais do que simplesmente um documento burocrático e obrigatório. Salientam as referidas 

diretrizes, sob o viés da autonomia as instituições escolares, que pressupõe-se:   

 

[...] liberdade e capacidade de decidir a partir de regras relacionais. O exercício da 

autonomia administrativa e pedagógica da escola pode ser traduzido como a 

capacidade de governar a si mesmo, por meio de normas próprias. Na elaboração 
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do projeto político-pedagógico, a concepção de currículo e de conhecimento 

escolar deve ser enriquecida pela compreensão de como lidar com temas 

significativos que se relacionem com problemas e fatos culturais relevantes da 

realidade em que a escola se inscreve (BRASIL, 2013).  

  

 Em relação a esta autonomia escolar, quando o PPP significa ser o primeiro 

documento de uma instituição escolar, este precisa ser avaliado e revisado continuamente.  

Nos diálogos entrecruzados entre Veiga e Vasconcellos, estudiosos do PPP, pode-se definir 

que, para Veiga (2009, p. 163): “projeto político-pedagógico da escola e gestão democrática 

trazem intencionalmente em seus termos a articulação e o significado postulados para a 

construção dos marcos da educação de qualidade”. Para Vasconcellos (2012, p. 169), este 

documento “[...] envolve uma construção coletiva de conhecimento, [...] contempla todas as 

dimensões mais especificas da escola (comunitárias e administrativas, além da pedagógica) 

até as mais gerais (políticas, culturais, econômicas)”. Então, trata-se de uma questão relativa 

à gestão democrática e participativa.  

Necessita-se, portanto, supor que gestão democrática, para ser legitimada, possa 

ocorrer a partir de práticas sociais efetivas, que se associem aos seus princípios. Parece 

adequada a compreensão de que o exercício da Gestão Democrática implica em: “autonomia, 

livre organização dos segmentos, grupos engajados e ampliados, participação qualificada em 

pautas decisórias, transparência, descentralização, valorização dos profissionais da educação 

e eficiência em relação aos recursos” (ESQUINSANI; DAMETTO, 2018, p. 07).  

No entanto, para Paro (2016, p. 20), “toda vez que se propõe uma gestão democrática 

da escola pública básica que tenha efetiva participação de pais, educadores, alunos e 

funcionários da escola, isso acaba sendo considerado como coisa utópica [...]”.  Ressalta, 

ainda, o citado autor:  

 

A palavra utopia significa o lugar que não existe. Não quer dizer que não possa vir 

a existir. Na medida em que não existe, mas ao mesmo tempo se coloca como algo 

de valor, algo desejável do ponto de vista da solução dos problemas da escola, a 

tarefa deve consistir, inicialmente, em tomar consciência das condições concretas, 

ou das contradições concretas, que apontam para a viabilidade de um projeto de 

democratização das relações no interior da escola (PARO, 2016, p. 20). 

 

Portanto, é fundamental não perder de vista que o processo educativo é mediado 

pelo contexto sociocultural, pelas condições em que se efetiva o processo de ensino-

aprendizagem, pelos aspectos organizacionais e, consequentemente, pela dinâmica com que 
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se constrói o projeto político-pedagógico e se materializam os processos de organização e 

gestão da educação básica (DOURADO, 2007).  

Para Libâneo (2004, p. 101), neste cenário, a gestão é reconhecida como “processos 

intencionais e sistemáticos de se chegar a uma decisão e de fazer a decisão funcionar 

caracterizam a ação que denominamos gestão”. O mesmo salienta ainda que a gestão 

democrática “[...] é a atividade pela qual são mobilizados meios e procedimentos para se 

atingir os objetivos da organização, envolvendo, basicamente, os aspectos gerenciais e 

técnico-administrativos. Esse sentido é sinônimo de administração” (LIBÂNEO, 2004, p. 

101). 

Compreende-se que a gestão democrática é um processo complexo, que exige de 

todos os envolvidos neste processo, ações sólidas que garantam a concretização das ações 

de um trabalho coletivo. Segundo Demerval Saviani (2008, p. 25), gestão democrática é 

complexa, polêmica e política, esta política está relacionada com a política Educacional, 

“[...] quando mais se falou de democracia no interior da escola, menos democracia foi a 

escola; e de como, quando menos se falou em democracia, mais a escola esteve articulada 

como a construção de uma ordem democrática”.   

Todavia, é possível salientar que a gestão escolar depende de uma política de sistema 

macro na sua organização, definida por um sistema de gestão educacional, pois quando se 

fala de gestão educacional e gestão escolar, estes são termos que parecem ser similares e, 

por isso, ainda são confundidos. A gestão educacional diz respeito às iniciativas 

desenvolvidas pelos sistemas de ensino, no caso a União, os estados e municípios. Entende-

se que as responsabilidades partilhadas são fazer cumprir protocolos que são de provedores 

públicos ou privados que orientam e fazem com que a escola funcione de forma legal.  

Em conformidade com o que menciona Dourado (2007, p. 924), a gestão educacional 

“tem natureza e características próprias, ou seja, tem escopo mais amplo do que a mera 

aplicação dos métodos, técnicas e princípios da administração empresarial, devido à sua 

especificidade e aos fins a serem alcançados”. O referido autor defende que “[...] a gestão 

educacional é margeada por fatores intra e extra escolares” (Ibidem, p. 924). Salientando 

ainda que:  

 

Assim, a democratização dos processos de organização e gestão deve considerar 

as especificidades dos sistemas de ensino, bem como os graus progressivos de 

autonomia das unidades escolares a eles vinculados, e buscar a participação da 
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sociedade civil organizada, especialmente o envolvimento de trabalhadores em 

educação, estudantes e pais. 

 

No cenário educacional brasileiro, os sistemas federal, estadual e municipal, num 

sentido mais prático, têm a responsabilidade de construir políticas educacionais cabíveis a 

cada ente-federado. Nesta perspectiva, no que se refere a gestão educacional, tais práticas 

dizem respeito a uma diversidade que compete a cada um, em definições e ações referentes 

a um determinado sistema de ensino, que são as dimensões do nível das macro políticas 

públicas.   

A gestão educacional “[...] é o campo das normatizações de leis que gestam a 

educação” (MOUSQUER, 2008, p. 30), resultado da articulação entre governo federal, 

estados e municípios, legitimando as Políticas Públicas da Educação (Apud CENCI; KOFF, 

p. 3). Nesta organização da educação brasileira, “a União, os estados, o Distrito Federal e os 

municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino” 

(BRASIL, 1996).   

Assim sendo, a gestão educacional baseia-se tanto na organização dos sistemas de 

ensino federal, estadual e municipal, quanto nas incumbências desses sistemas e nas várias 

formas de articulação entre as instâncias que determinam as normas, executam e deliberam 

no setor educacional, na oferta da educação obrigatória pelo setor público e privado, com  

incumbências dos governos em seus respectivos sistemas em que atuam, nos eixos que 

indicam os parâmetros da estrutura política e organizacional das instituições de ensino.  

Em linhas gerais, a gestão educacional está vinculada às escolas, mas considerada 

num âmbito macro: “vale dizer que, do ponto de vista paradigmático, a concepção de gestão 

permeia todos os segmentos, [...] tanto no âmbito macro (gestão do sistema de ensino) como 

no micro (gestão de escolas)” (LÜCK, 2006, p. 26). 

A gestão escolar então para Luck (2009, p. 23)  

 

Constitui uma das áreas de atuação profissional na educação destinada a realizar 

o planejamento, a organização, a liderança, a orientação, a mediação, a 

coordenação, o monitoramento e a avaliação dos processos necessários à 

efetividade das ações educacionais orientadas para a promoção da aprendizagem 

e formação dos alunos.  

 

Neste sentido, para a autora citada: 
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A gestão escolar, como área de atuação, constitui-se, pois, em um meio para a 

realização das finalidades, princípios, diretrizes e objetivos educacionais 

orientadores da promoção de ações educacionais com qualidade social, isto é, 

atendendo bem a toda a população, respeitando e considerando as diferenças de 

todos os seus alunos, promovendo o acesso e a construção do conhecimento a 

partir de práticas educacionais participativas, que fornecem condições para que o 

educando possa enfrentar criticamente os desafios de se tornar um cidadão atuante 

e transformador da realidade sociocultural e econômica vigente, e de dar 

continuidade permanente aos seus estudos (LÜCK, 2006, p. 23). 

 

Ainda no que se refere à gestão escolar como sistema micro, a autora salienta que: 

“em caráter abrangente, a gestão escolar engloba, de forma associada o trabalho da direção 

escolar, da supervisão ou coordenação pedagógica, da orientação educacional e da secretaria 

da escola, considerados participantes da equipe gestora da escola.” [...] (LÜCK, 2006, p.  

23). 

Caracterizado desta forma, no estado do RS, ao estabelecer pela Lei 10.576/1995, 

sobre a eleição de diretores, o Art. 6º determina: “A administração do estabelecimento de 

ensino será exercida pelo Diretor e pelo(s) Vice-Diretor(es), em consonância com as 

deliberações do Conselho Escolar, respeitadas as disposições legais”. O Art. 7º defende que 

“Os Diretores das escolas públicas estaduais poderão ser indicados pela comunidade escolar 

de cada estabelecimento de ensino mediante votação direta” (RIO GRANDE DO SUL, 

1995). 

Pelo Decreto 36.281, de 20 de novembro de 1995, que regulamenta a designação para 

as funções de Diretor e Vice-Diretor de Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública 

Estadual, Art. 1º - Os Diretores e os Vice-Diretores dos Estabelecimentos de Ensino da Rede 

Pública Estadual serão designados para a função pelo Secretário de Estado da Educação, 

observados as disposições deste Regulamento. Art. 2º - O candidato indicado pela 

Comunidade Escolar, através de votação direta, secreta, facultativa e uninominal [...] para 

cumprir mandato de dois anos, permitida uma recondução (RIO GRANDE DO SUL, 1995) 

Contudo, a Lei Nº 13.990, de 15 de maio de 2012, introduz modificações na Lei n.º 

10.576, de 14 de novembro de 1995, que dispõe sobre a Gestão Democrática do Ensino 

Público e dá outras providências, que ficam introduzidas as seguintes modificações: Art. 5º 

“A autonomia da gestão administrativa, financeira e pedagógica dos estabelecimentos de 

ensino será assegurada: I - pela indicação do Diretor e do(s) Vice-Diretor(es), mediante 

votação direta da comunidade escolar”. Nestas modificações promulgam-se: 
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Art. 6º A administração do estabelecimento de ensino será exercida por uma 

Equipe Diretiva – ED – integrada pelo Diretor, pelo Vice-Diretor e pelo 

Coordenador Pedagógico que deverá atuar de forma integrada e em consonância 

com as deliberações do Conselho Escolar “Art. 7º Os Diretores e os Vice-Diretores 

das escolas públicas estaduais serão indicados pela comunidade escolar de cada 

estabelecimento de ensino, mediante votação direta por meio de chapa” (RIO 

GRANDE DO SUL, 1995). 

 

Percebe-se que, atualmente, a equipe diretiva escolar é composta pelo Diretor, Vice-

diretor e Coordenador Pedagógico, e, logo, atribuem-se aos gestores enquanto diretores, a 

função de liderar e organizar o trabalho de todos os seus funcionários, principalmente os 

professores, e tem a reponsabilidade legal administrativa e pedagógica pela instituição de 

ensino e competências nos desafios de lideranças nas escolas. Nesta perspectiva, o diretor 

escolar: 

  

É o líder, mentor, coordenador e orientador principal da vida da escola e todo o 

seu trabalho educacional, não devendo sua responsabilidade ser diluída entre todos 

os colaboradores da gestão escolar, embora possa ser com eles compartilhada. 

Portanto, além do sentido abrangente, a gestão escolar constitui, em caráter 

delimitado, a responsabilidade principal do diretor escolar, sendo inerente ao seu 

trabalho a responsabilidade maior por essa gestão (LUCK, 2009, p. 23).  

 

 Nestas suas dimensões de responsabilidades e competências, Luck (2009, p. 12) 

enfatiza: “a competência para o exercício de uma função ou profissão pode ser vista sob duas 

óticas: a da função/profissão em si e a da pessoa a exercê-la”.  Assim, afirma a autora: 

  

Em relação à função/profissão, competência é o conjunto sistêmico de padrões 

mínimos necessários para o bom desempenho das responsabilidades que 

caracterizam determinado tipo de atividade profissional. Em relação à pessoa, 

constitui na capacidade de executar uma ação específica ou dar conta de uma 

responsabilidade específica em um nível de execução suficiente para alcançar os 

efeitos pretendidos. A competência envolve conhecimentos, habilidades e atitudes 

referentes ao objeto de ação, sem a qual a mesma é exercida pela prática do ensaio 

e erro (LUCK, 2009, p. 12). 

 

Gestão escolar, então, é o ato de gerir a dinâmica cultural da escola, afinado com as 

diretrizes e políticas educacionais públicas para a implementação de seu PPP e 

compromissado 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 de decisões conjunta e 

efetivação de resultados) e auto-controle (acompanhamento e avaliação com retorno de 

informações) (LUCK, 2009). 
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Entretanto, no contexto atual, tendo em vista o fator pandêmico no cenário 

educacional, foi necessária a instauração de novas bases legais quando os gestores escolares, 

em suas ações, necessitaram reelaborar e restaurar suas atividades administrativas e 

pedagógicas seguindo as novas determinações. Várias medidas e orientações advieram, 

nesse período de pandemia que atravessamos, tanto do Ministério da Educação como do 

Conselho Nacional de Educação para o funcionamento das instituições educadoras na 

emergência das condições de isolamento social impostas pela situação social criada por essa 

pandemia. Para Gatti (2020, p. 31): 

  

Estados e municípios também tomaram suas decisões, [...] em que, respeitando a 

autonomia das escolas e dos sistemas de ensino, são apresentadas sugestões 

relativamente detalhadas para realização de atividades presenciais e não 

presenciais na educação básica, quanto à reorganização dos calendários escolares 

e o replanejamento curricular no contexto da atual pandemia. É um parecer e pode 

ser utilizado como baliza por todos os entes federados que assim quiserem.   

 

Assim sendo, situam-se algumas determinações legais que o gestor escolar precisou 

se manter atualizado a respeito da situação, com o intuito de adotar as medidas recomendadas 

pelo governo e instituições de saúde. Ressalta-se a Portaria nº 343, de 17.03.2020, que dispõe 

sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a 

situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19, do Ministério da Educação 

(MEC), que autorizou as instituições de Educação Superior integrantes do sistema federal 

de ensino, em caráter excepcional, a substituir as aulas presenciais por aulas que utilizem 

recursos tecnológicos e sejam realizadas a distância, que, dessa forma, determinava:  

 

Art. 1º Autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas 

presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de 

informação e comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação em vigor, por 

instituição de educação superior integrante do sistema federal de ensino, de que 

trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017. § 1º O período de 

autorização de que trata o caput será de até trinta dias, prorrogáveis, a depender de 

orientação do Ministério da Saúde e dos órgãos de saúde estaduais, municipais e 

distrital (BRASIL, 2020a).  

 

Além disso, a referida portaria estabeleceu que as próprias instituições devem fazer 

a “definição das disciplinas que poderão ser substituídas, a disponibilização de ferramentas 

aos alunos que permitam o acompanhamento dos conteúdos ofertados bem como a 

https://abmes.org.br/legislacoes/detalhe/3017/portaria-mec-n-343
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realização de avaliações durante o período da autorização de que trata o caput” (BRASIL, 

2020a). 

Na Educação Básica, a LDBEN prevê o mínimo de 200 dias letivos, sendo que a 

carga horária mínima a ser cumprida pelas escolas, na Educação Básica, ao longo do ano 

letivo é de 800 horas – sem contar o tempo reservado aos exames finais (BRASIL, 1996).  

Em relação à esta proposição, a mesma portaria salientou no § 1º, que “as atividades 

acadêmicas suspensas deverão ser integralmente repostas para fins de cumprimento dos dias 

letivos e horas-aulas estabelecidos na legislação em vigor” (BRASIL, 2020a). 

Em 1º de abril de 2020, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 934, que 

Estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior 

decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública, e 

promulgou no art. 1º: 

 

O estabelecimento de ensino de educação básica fica dispensado, em caráter 

excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo 

trabalho escolar, nos termos do disposto no inciso I do caput e no § 1º do art. 24 

e no inciso II do caput do art. 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos 

dispositivos, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de 

ensino (BRASIL, 2020b). 

 

O Parecer CNE/CP Nº: 5/2020, que trata da reorganização do Calendário Escolar e 

da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga 

horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19, já em 18 de março de 2020, o 

Conselho Nacional de Educação (CNE) veio a público elucidar aos sistemas e às redes de 

ensino, de todos os níveis, etapas e modalidades,  a necessidade de reorganizar as atividades 

acadêmicas por conta de ações preventivas à propagação da COVID-19 (BRASIL, 2020c). 

O Parecer CEEd nº 002/2020, do estado do RS, que orienta as Instituições integrantes 

do Sistema Estadual de Ensino sobre a reorganização do Calendário Escolar e o 

desenvolvimento das atividades escolares em razão da Covid-19, salienta que o Governo do 

Estado do Rio Grande do Sul editou em 1º de abril de 2020 o Decreto nº 55.154/2020, 

reiterando a declaração de estado de calamidade pública em todo o território do Estado do 

Rio Grande do Sul, para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo 

COVID-19 (novo Coronavírus), incluindo a área da educação e decretando que todas as 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394compilado.htm
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atividades presenciais em instituições de ensino públicas e privadas, em todos os níveis, 

fossem paralisadas. Para Gatti (2020, p. 30):  

 

Tanto a educação básica como a superior, por meio de suas escolas e instituições, 

públicas ou privadas, se inserem nesse movimento e nessa situação pandêmica, e 

não estão isentas dos conflitos, das disputas de poder, de interesses diversos e do 

jogo econômico, no bojo, também, das desigualdades institucionais e entre redes 

de ensino.  

  

Deste modo, frente às novas demandas dos gestores escolares, o próximo capítulo 

apresenta metodologias e métodos deste estudo, bem como os procedimentos metodológicos 

da pesquisa de campo para apresentar, posteriormente, o capítulo de análise dos dados 

coletados sobre as demandas e desafios dos gestores escolares neste novo cenário.   
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3 METODOLOGIA E MÉTODOS: CAMINHOS INVESTIGATIVOS 

 

3.1 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

Ao abordar a temática deste estudo como intenção da pesquisa, pode-se caracterizá-

lo inserido no campo da ciência social ou pesquisa social, ao considerar que a educação parte 

da premissa de transformação social, e que a escola tem este compromisso e 

responsabilidade.  

Pelo fato de que o objeto da ciência social “é essencialmente qualitativo” (MINAYO, 

2007, p. 7), a metodologia apropriada foi de natureza qualitativa, exploratória e descritiva, 

sendo que “a metodologia é o caminho do pensamento, e, a prática exercida na realidade” 

(Ibidem, p. 8). Segundo Ludke e André (1986, p. 11), 

  

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento [...] a pesquisa qualitativa supõe o 

contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está 

sendo investigada, via de regra através do trabalho intensivo de campo. 

 

Minayo (2007, p. 21), enfatiza, neste processo, que ao adotar essa abordagem tem-se 

“a possibilidade de trabalhar com um universo de significados, crenças, valores e atitudes, 

em certas relações a que se propõe pesquisar”.  

Além disso, os autores Lüdke e André salientam que, a pesquisa qualitativa é a forma 

“[...] mais adequada para o trabalho de pesquisa que se faz atualmente em educação”, 

ademais: “as informações que se quer obter, e os informantes que se quer contatar, em geral 

professores, diretores, orientadores, alunos e pais, são convenientemente abordáveis através 

de um instrumento mais flexível” (Ibidem, p. 34). 

Para Triviños (1987) o pesquisador, que utiliza o enfoque qualitativo, poderá contar 

com uma liberdade teórico-metodológica para desenvolver seus trabalhos. Assim, “[...] os 

limites de sua iniciativa particular estarão exclusivamente fixados pelas condições da 

exigência de um trabalho científico [...]”. A pesquisa qualitativa “é conhecida também como 

"estudo de campo", "estudo qualitativo", "interacionismo simbólico", "perspectiva interna", 

"interpretativa" [...]” (Ibidem, p. 133).  

A pesquisa também foi exploratória em relação à revisão das bases legais sobre gestão 

democrática e fundamentos de autores que sustentam o estudo, que, de acordo com Gil 
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(2008, p. 46) se constitui como “a primeira etapa de uma investigação mais ampla [...] com 

o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato”. 

Para essa etapa, foram importantes os estudos desenvolvidos nos componentes curriculares 

no curso de Pedagogia, especificamente, sobre a gestão democrática nas políticas brasileiras 

com olhares para a Gestão Educacional.  

Estudos e pesquisas posteriores à fase exploratória inicial foram necessários em 

virtude do tema em discussão, considerando, principalmente, os novos ordenamentos legais 

que emergiram no momento da pandemia. Além das novas determinações, como portarias 

do MEC e Pareceres, destacando, também CEED (RS), também foram necessários usos de 

outros autores para a análise dos dados buscados em artigos, dissertações, teses, 

aprofundamentos sobre gestão escolar em tempo de pandemia. Conforme Severino (2007, 

p. 122):  

 

Utilizam-se dados de categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e 

devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem 

pesquisados. O pesquisador trabalha a partir de contribuições dos autores dos 

estudos analíticos constantes dos textos. 

  

Como método monográfico, neste sentido, optou-se pelo estudo de caso, que segundo 

Gil, (2008, p.37): “em profundidade pode ser considerado representativo de muitos outros 

ou mesmo de todos os casos semelhantes. Esses casos podem ser indivíduos, instituições, 

grupos, comunidades”. Yin (2005, p. 31) também considera o estudo de caso como uma 

estratégia “quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum 

contexto da vida real e pode-se complementar esses estudos de casos ‘explanatórios’ com 

dois outros tipos - estudos ‘exploratórios’ e ‘descritivos’ [...]”. Além disso, [...] “a pesquisa 

de estudo de caso pode incluir tanto estudos de caso único quanto de casos múltiplos” 

(Ibidem, p. 31). 

 

A investigação de estudo de caso enfrenta uma situação tecnicamente única em 

que haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados, e, como 

resultado, baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados precisando 

convergir em um formato de triângulo, e, como outro resultado, beneficia-se do 

desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a análise 

de dados. 

 

Para realizar a presente pesquisa, foi necessário um trabalho intenso e profundo, no 

sentido de promover um confronto entre os dados, as evidências, as informações, coletas 
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sobre o assunto. Em geral, isso ocorre a partir do estudo de um problema que surge da 

curiosidade e necessidade do pesquisador em busca de respostas (LUDKE; ANDRÉ, 1986). 

 

3.2 O PERCURSO DA PESQUISA DE CAMPO 

 

A pesquisa de campo tem a finalidade de observar fatos e fenômenos da maneira 

como ocorrem na realidade por meio da coleta de dados. Posteriormente, tais dados serão 

subsídios concretos, analisados e interpretados com base em uma fundamentação teórica 

sólida e bem fundamentada. Optou-se por realizar a pesquisa de campo com as gestoras 

escolares que estivessem em escolas públicas das redes estadual e municipal situadas no 

município de Osório/RS.    

Em virtude do momento atípico em que todos encontram-se inseridos, a pesquisa foi 

realizada por meio de um questionário semiestruturado, técnica excelente para o tipo de 

pesquisa proposta, pois emprega uma costura harmônica que irá proporcionar ao 

entrevistador uma oportunidade de esclarecimentos, junto aos segmentos momentâneos de 

perguntas e respostas (ROSA; ARNOLDI, 2006).      

Os questionários foram produzidos conforme orientação da orientadora deste TCC, 

pois naquele momento era necessário se fazer questionamentos pertinentes a função das 

gestoras, pois se tratava de algo inédito frente a crise pandêmica aos quais foram criados, 

digitalizados e enviados via e-mail.  

Além disso, o contato inicial com os professores gestores foi realizado via telefone, 

ambas as escolas, retornaram via e-mail com os questionários preenchidos e se colocaram à 

disposição para mais esclarecimentos que se fizessem necessários acerca do tema. Um 

questionário, segundo Gil (2009), é uma técnica de busca de dados contendo questões 

pertinentes ao assunto. O autor também irá dizer que o questionário é adaptado por nós, 

incluindo a definição de questionário, entrevista e formulário, facilitando a distinção entre 

os mesmos: 

 

Por questionário entende-se um conjunto de questões que são respondidas por 

escrito pelo pesquisado. Entrevista, por sua vez, pode ser entendida como a técnica 

que envolve duas pessoas numa situação “face a face” e em que uma delas formula 

questões e a outra responde. Formulário, por fim, pode ser definido como a técnica 

de coleta de dados em que o pesquisador formula questões previamente elaboradas 

e anota as respostas (GIL, 2009, p. 115). 
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As participantes foram duas vice-diretoras e duas diretoras. O referido questionário 

foi distribuído no mês de fevereiro do ano de 2021, contendo onze (11) perguntas, elaboradas 

de acordo com a orientação da professora orientadora do trabalho de conclusão de curso 

TCC.  

A abordagem foi feita individualmente em semanas diversas. Todas as profissionais 

leram a justificativa da pesquisa com seriedade, algumas o respondendo no momento da 

entrega do mesmo via e-mail e redes sociais. As participantes que responderam aos 

questionários foram receptíveis na coleta dos dados, não havendo dificuldade encontrada 

com relação ao tempo disponível em respondê-lo. Também foi enviado um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido para a concordância de participação no estudo, em que 

o anonimato das participantes era resguardado e garantido. 

 

3.3 SITUANDO AS GESTORAS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Foram coletados dados de participantes das duas escolas sendo que:  uma participante 

foi de uma escola pública mantida pelo estado do RS, e três participantes atuam em uma 

escola da rede municipal de Osório/RS. Sendo assim, contempla a pesquisa de campo um 

total de quatro gestoras em escolas públicas no município de Osório, quatro instituições que 

tem o Município de Osório como mantenedor e uma como mantenedor o Estado do Rio 

Grande do Sul.  

 A participante vice-diretora determinada neste trabalho com a sigla (LU) pertence a 

escola da rede estadual dentro município de Osório/RS, está situada na periferia da cidade, 

e é composta por 750 alunos e 15 servidores, a renda das famílias são variáveis e oferece 

ensino fundamental e ensino médio.  

A diretora denominada (MA) participante da pesquisa, atua em uma das escolas da 

rede municipal, que conta com 920 alunos e 19 servidores. A instituição está localizada na 

periferia da cidade e atende alunos de famílias com economias diversas, oferecendo anos 

iniciais e finais (1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano) e (5ª a 8ª série ou 6º ao 9º ano).  

A próxima diretora, denominada (MI), está lotada em uma escola que fica na zona 

rural do município de Osório e pertence à rede municipal, com 110 alunos e 7 funcionários, 

disponibilizando anos iniciais até o 5º ano, atendendo alunos carentes.  
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A vice-diretora denominada (AL) pertence a uma escola da rede municipal de 

Osório/RS, que possui 480 alunos e 16 funcionários. A escola fica num bairro carente e 

violento, na sua maioria, os alunos são oriundos de famílias extremamente pobres, e oferta 

a etapa dos anos iniciais (1º ao 5º ano).  

As predileções das diretoras em campos diferentes de atuação foram direcionadas 

para garantir visões diferenciadas sobre o tema em questão. Dias Filho (2008) traz que estes 

dados são úteis como um instrumento que servirá de apoio ao pesquisador. 

 

Dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação 

estudada, enfatiza mais o processo do que o produto se preocupa em retratar a 

perspectiva dos participantes, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade 

de forma complexa e contextualizada (Ibidem, p. 07).  

 

Para suas identificações e apresentação de algumas informações profissionais 

seguem gráficos das participantes. 

 

Gráfico 1 - Informações profissionais 

 

Fonte: Autor (2021). 

 

O gráfico acima demonstra a qualificação das gestoras pesquisadas e nos faz refletir 

que tais participantes têm em seus currículos experiências positivas para lidar com situações 

adversas que surgem no cargo. O gráfico 2, abaixo, apresenta o tempo de atuação de cada 

profissional: 
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Gráfico 2 – No exercício do cargo 

 

Fonte: Autor (2021). 

 

O gráfico 2 nos mostra o tempo de exercício no cargo de diretora e vice-diretora, 

fator crucial para que a equipe diretiva soubesse lidar com diversos problemas que surgiram 

com os protocolos novos instalados a cada semana. 

 

Gráfico 3 – Nível de exercício da função 

  

Fonte: Autor (2021). 

 

O gráfico 3 demonstra que as diretoras e vice-diretoras possuem graduação 

compatível no exercício da função, tanto para educação infantil quanto para ensino 

fundamental. A seguir, o gráfico 4 apresenta o tempo de dedicação à gestão escolar: 

 

Gráfico 4 – Tempo na função de gestora 
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Fonte: Autor (2021). 

 

No gráfico 4, é possível observar que as gestoras pesquisadas possuem experiência 

louvável na função de diretora e vice-diretora. 

Para resguardar o anonimato, segue um quadro informativo de identificação das 

participantes da pesquisa, contendo informações por meio de siglas, suas funções nas 

respectivas redes e em níveis de ensino que exercem suas funções de gestoras, para melhor 

compreensão na análise dos dados coletados.   

 

Quadro 1 – Informações complementares 

Identificação Níveis que exercem as funções  Rede mantenedora  

LU- Vice Diretora- 1 Ensino Fundamental de Nove Anos (EMEF) Rede Estadual- Osório (Urbana) 

MI-Diretora-1 Ensino Fundamental de Nove Anos (EMEF) Rede municipal- Osório (Rural) 

MA-Diretora-2 Ensino Fundamental de Nove Anos (EMEF). Rede municipal- Osório (Urbana) 

AL-Vice-diretora-2 Educação Infantil –(EMEI) -etapa Pré-

escolar. 

Ensino Fundamental de Nove Anos (EMEF). 

Rede municipal- Osório (Urbana) 

Fonte: Autor (2021). 
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4 DEMANDAS E DESAFIOS DOS GESTORES ESCOLARES EM TEMPO DE 

PANDEMIA DE COVID-19  

 

Retomando as questões cada vez mais pertinentes e necessárias à compreensão da 

realidade, aqui entendida pelo viés da perspectiva administrativa no espaço de direção 

escolar, é importante trazer à luz do tema questões de subjetividades e suas reflexões no 

campo da ciência enquanto processo de construção do conhecimento. O debate atual indica 

que o conhecimento sobre o sujeito não pode desconsiderar o olhar atento sobre as tramas 

que o envolvem, sobre as formas como ele se expressa e se articula com o mundo a sua volta, 

sobre a complexidade de sua configuração individual. 

Evidenciou-se na pesquisa que uma das primeiras providências das gestoras foi 

implantar o ensino remoto, desta forma, a compreensão ficará mais prática, pois, o ensino 

remoto nem de perto substitui o ensino presencial porque a educação não é só conteúdo, é 

muito além disso. Educação é construção de conhecimento coletivo, educação é partilha de 

saberes e, ao mesmo tempo, é acúmulo de habilidades para a construção de um bem comum, 

para a consolidação, sobretudo, de um bem que exige dos indivíduos habilidades emocionais 

e intelectuais, que transformam o eu e que incidem na coletividade da qual se pertence. 

Em justificativa, se faz necessário pautar situações problematizadas encontradas na 

pesquisa, como as principais demandas iniciais a partir da suspensão das aulas presenciais, 

e os desafios enfrentados nas dimensões administrativas e pedagógicas, bem como suas 

implicações no cotidiano, enquanto equipe gestora, tal como as alternativas e estratégias 

propostas e implementadas a partir do contexto da pandemia. Essas questões são a 

proposição deste capítulo.  

Pela lógica de Libâneo (2004), é de responsabilidade do gestor escolar fazer cumprir 

as Leis e Regulamentos que orientam e fazem com que a escola funcione de forma legal. 

Mas, também, deixa muito claro que o seu trabalho precisa buscar “articular e integrar os 

setores administrativos, pedagógicos e também articular a comunidade nas decisões da 

mesma, pois, desempenha o papel de coordenar e gerenciar todas as atividades que são 

desenvolvidas dentro da escola” (LIBÂNEO, 2004, p. 128).  

Na prática, o exercício político é aspecto importante para que a escola atinja seus 

objetivos, quando está, preferencialmente, articulado a processos democráticos. Conforme 

Libâneo, Oliveira e Toschi (2009, p. 39-40): 
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[...] as políticas educacionais e as diretrizes organizacionais e curriculares são 

portadoras de intencionalidades, ideias, valores, atitudes e práticas que vão 

influenciar as escolas e seus profissionais na configuração das práticas formativas 

dos alunos, determinando um tipo de sujeito a ser educado. [...] os profissionais 

das escolas podem aderir ou resistir a tais políticas e diretrizes do sistema escolar, 

ou então dialogar com elas e formular, colaborativamente, práticas formativas e 

inovadoras em vista de outro tipo de sujeito a ser educado, com base em uma visão 

socio crítica de sociedade [...]. 

 

Deste modo, integrar os vários segmentos da comunidade escolar em seus setores 

administrativos e pedagógicos representaram novas mudanças nas funções dos gestores no 

cotidiano escolar, que por si só, já são complexas e difíceis as atividades que os envolvem. 

Em tempo de pandemia, as mudanças em gerir a escola foram cruciais, visto que, de um 

modo de ensino presencial era preciso que funcionasse uma nova estratégia de ensino 

remoto.  

Em conformidade com Silva, Silva e Gomes (2021, p. 03), “a complexidade da 

política educacional em tempos de pandemia intensifica-se no processo de desenvolvimento 

das atividades escolares em meio aos conflitos existenciais [...]”. O referido autor ainda cita 

que “a escola, como dimensão necessária para as mudanças sociais, tornou-se um ambiente 

isolado e sem movimento em tempos de pandemia” (Ibidem, p. 03). Neste sentido, foram 

necessárias mudanças nas rotinas da escola, repentinamente, e o papel do gestor escolar 

intensificou-se, surgindo novas demandas e desafios para manter a instituição de ensino 

funcionando.  

Nesse viés, as participantes gestoras das quatro redes públicas situadas no município 

de Osório (RS), ao serem abordadas sobre a situação de escolas fechadas e as aulas 

presenciais suspensas frente a Pandemia do Covid-19, questionou-se como foi articulado 

este funcionamento, sendo que elas se manifestaram da seguinte forma: 

 

Quadro 2 – Funcionamento escolar 

LU-Vice- Diretora. 1  No início da pandemia a escola permaneceu fechada, porém após um determinado 

tempo a coordenação pedagógica e as equipes de limpeza e merenda iniciaram 

Regime de Plantão, atendendo demandas individuais de alunos e pais. 

MA-Diretora. 1 Não especificou  

MI-Diretora. 2 A escola estava fechada para aulas presenciais, mas desde o início da Pandemia, 

mantivemos a escola aberta em plantões, os professores mantiveram contato diretos 

com as famílias e as aulas remotas foram enviadas via WhatsApp e blog da escola, os 

pais que não tinha esse acesso, a escola permaneceu aberta nos plantões organizados 
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pela supervisão e direção onde eram entregue os materiais impressos. Realizávamos 

também plantões para a manutenção da limpeza escolar. 

AL- Vice-diretora. 

2 

A escola não fechou porque devido à falta de acesso as redes sociais por parte dos 

alunos, a escola enviou atividades de forma física. 

Fonte: Autor (2021).  

 

Verificou-se que as escolas não fecharam em tempo integral, mas seguindo os 

protocolos relacionados aos alunos com as aulas presenciais suspensas, todavia, em relação 

à funcionalidade administrativa, os profissionais passaram a atuar em regime de plantões. 

Por outro lado, é possível analisar, também, que coube aos profissionais elaborar materiais 

didáticos específicos e entregar fisicamente as atividades pela falta de acesso às tecnologias 

por parte dos alunos. Segundo os autores Silva, Silva e Gomes (2021, p. 18) “a pandemia 

trouxe à tona uma complexa realidade que sempre existiu, intensificando a precarização e 

descortinando as múltiplas formas de desigualdades. E numa perspectiva da Colemarx 

(2020, p. 18).  

 

Antes mesmo do isolamento social já estava em curso a precarização do trabalho 

dos professores, seja por conta da terceirização, seja pela expansão do mercado 

educacional que a tecnologização do setor favorece. Há quase dez anos estados e 

municípios vêm adquirindo pacotes com materiais didáticos pré-fabricados com 

atividades a serem replicadas pelos professores, ou mesmo aulas via plataformas 

digitais que prometem qualidade de ensino sem, contudo, levar em consideração 

contextos socioeconômicos e culturais de seus usuários.  

 

Não é de hoje que o cenário educacional vem passando por transformações. No 

entanto, nesta conjuntura atual no que toca à educação, Gatti (2020, p. 31) destaca a busca 

de estratégias, “considerando adequações de oferta escolar em virtude do advento da 

pandemia levando em conta as situações econômico-sociais-culturais diversas que se 

mostram na extensão deste país, e as desigualdades que se tornaram evidentes”. Em suas 

atribuições na função de diretor, o cargo irá exigir algumas responsabilidades 

administrativas e atribuições especificas. Assim, Libâneo (2004, p. 217) descreve que ele 

deve: 

 

Supervisionar e responder por todas as atividades administrativas e pedagógicas 

da escola [...] Assegurar as condições e meios de manutenção de um ambiente de 

trabalho[...] Promover a integração e a articulação entre a escola e a comunidade 

próxima[...] Conhecer a legislação educacional e do ensino, as normas emitidas 

pelos órgãos competentes e o Regimento Escolar, assegurando o seu cumprimento. 

[...] Garantir a aplicação das diretrizes de funcionamento da instituição. [...] 
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Conferir e assinar documentos escolares, encaminhar processos ou 

correspondências e expedientes da escola [...] Supervisionar a avaliação da 

produtividade da escola em seu conjunto, incluindo a avaliação do projeto 

pedagógico, da organização escolar 

 

Quanto às atribuições de um diretor, cabe destacar o papel significativo da função na 

da organização do trabalho e do espaço escolar para a melhoria da qualidade do ensino, não 

devendo ater-se apenas aos aspectos administrativos, financeiros, mas, sobretudo, 

pedagógicos. Em conformidade com Luck (2009. p. 23): 

 

Não se recomenda, nem se justifica, a divisão de trabalho nas escolas, como muitas 

vezes ocorre, delimitando-se para o diretor a responsabilidade administrativa e 

para a equipe técnico-pedagógica a responsabilidade pedagógica. Estes 

profissionais são participantes da liderança pedagógica exercida pelo diretor, 

exercendo essa responsabilidade em regime de co-liderança. Ao diretor compete 

zelar pela escola como um todo, tendo como foco de sua atuação em todas as ações 

e em todos os momentos a aprendizagem e formação dos alunos. 

 

 

Na sequência, buscou-se compreender de modo mais aprofundado essas mudanças 

em gerir a escola, para entender quais foram as demandas iniciais que precisaram ser 

tomadas em relação a gestão administrativa, as formas encontradas em planejar e administrar 

a estrutura escolar e potencializar a gestão escolar frente à pandemia de Covid-19. As 

respostas foram desta forma mencionadas, conforme descreve o quadro 3:  

 

Quadro 3- Gestão escolar 

LU- Vice- Diretora. 1  Acredito que a pandemia foi mais um desafio que fez com que a gestão escolar se 
reinventasse e encontrasse formas online de diálogo e trabalho em equipe. A grande 

dificuldade encontrada foi a busca pelos alunos para que realizassem as atividades e 
 mantivesse um vínculo com a escola. Foi necessário um trabalho coletivo de toda 
equipe, por meio de várias ferramentas tecnológicas para alcançar esse público. 

MA-Diretora. 1 As mudanças nas gestões do administrativo, ocorreram um novo grupo de 

profissionais trabalhando na secretaria de educação a qual tem se empenhado em 

buscar recursos e orientações para que as aulas remotas cheguem ao alcance dos 

alunos devido a todo protocolo da pandemia. A direção continua a mesma 

administrando todo este processo inovatório on-line do dia a dia do docente e 

discente. 
MI-Diretora.2  As mudanças foram imensas, com demandas muito diferentes do cotidiano 

escolar, estávamos preocupadas com questões sanitárias, envolvendo a 

saúde dos profissionais e alunos, os planejamentos eram feitas remotamente e 

administrar se tornou algo muito difícil, visto que a maioria das decisões 

vinham da mantenedora e não cabia a escola tomar decisões muito incisivas, pois 

dependíamos muito mais da pandemia, de como tudo iria se desenvolver 

para poder seguir em frente. O planejamento se desenvolvia em curto espaço 

de tempo, as decisões eram tomadas em conjunto e sempre aguardávamos os decretos. 
AL- Vice-diretora. 2 Num primeiro momento promover um acesso seguro a escola, cumprindo os 

protocolos da saúde. Organização de reuniões on-line por parte dos professores e 
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equipe diretiva. Manter comunicação com a comunidade. Aquisição de materiais para 

dar acesso aos educandos receber as atividades de forma física. 

Fonte: Autor (2021). 

 

A pandemia foi um desafio para que gestoras se reinventassem em relação ao setor 

administrativo em curto espaço de tempo. Perceberam-se mudanças imensas que diferem do 

cotidiano escolar, mas, também, a princípio, preocupadas com a saúde de todos. Constata-

se que gerir uma escola em tempos excepcionais e atípicos encontrava dependências para a 

tomada de decisões, ou seja, os gestores não tinham autonomia neste processo, pois as 

determinações não cabiam à escola e, sim, às redes mantenedoras. São decisões frente às 

incertezas em dar ou não continuidade ao que estava proposto, pois a necessidade em 

aguardar decretos governamentais vão redimensionando as atividades.  

Neste sentido, há sempre todo um conjunto que se inter-relaciona, entre os sistemas 

educacionais de redes e os sistemas escolares de ensino. Como citado por Luck (2000, p. 

24), “não se constrói a autonomia da escola senão mediante um entendimento recíproco entre 

dirigentes do sistema e dirigentes escolares[...]”. Neste processo, deve-se sempre ter 

entendimentos compartilhados, que em conformidade com a autora (Ibidem, p. 24): 

 

Quando uma mesma fundamentação e entendimento é compartilhado por várias 

pessoas empenhadas na mesma tarefa, elas passam a manifestar comportamentos 

convergentes e a adotar representações semelhantes sobre o seu trabalho, 

reforçando uns o trabalho dos outros e, dessa forma, construindo um processo 

educacional unitário. Mediante orientação por uma concepção comum de ver o 

universo educacional e atuando a partir de objetivos comuns reconhecidos como 

valiosos por todos os que compartilham da mesma visão, a educação ganha 

efetividade. 

 

Na visão de Lück (2013), cabe ao gestor escolar dinamizar o processo, articulando 

as vozes dos participantes com a finalidade de vivenciar a gestão participativa, por meio do 

protagonismo dos pais, dos estudantes, dos profissionais da educação e da comunidade local 

(Apud SILVA; SILVA; GOMES, 2021, p. 08). Para Silva, Silva e Gomes (2021), em razão 

da “instauração de tempos e espaços excepcionais, os gestores escolares têm uma difícil 

tarefa, a de orientar e conduzir todo o processo pedagógico, por meio das novas interfaces e 

de um contexto complexo”.  

Diante, ainda, dos desafios enfrentados, as gestoras enfatizaram as seguintes 

dificuldades: “as tecnologias da informação, a formação docente, vínculo com os alunos, e 

a burocracia gerada pelo ensino remoto (LU), além das incertezas perante o cotidiano do 
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aluno (feedback) (MA)”. Outra gestora afirmou que os obstáculos mais expressivos 

referiram-se a “fazer com as famílias entendessem que a situação duraria bastante tempo e 

que elas deveriam organizar os seus filhos e manter uma rotina de estudo e de que tudo que 

a escola estava proposto era parte integrante deste novo processo de ensino” (MI), além de 

“manter comunicação e dar acesso as atividades a todos alunos devido a muitos deles não 

terem mais o contato telefônico informado na matricula. Receber as devolutivas das 

atividades enviadas para casa. Manter o interesse remoto”.  

De acordo com as gestoras escolares, as demandas iniciais se fizeram presentes diante 

das exigências burocráticas dos protocolos, e, consequentemente, o administrar se tornou 

mais difícil, a exemplo da constante busca pelos alunos, planejando e arquitetando 

estratégias para que realizassem as atividades e mantivessem um vínculo com a escola. 

Também foram necessários garantir recursos administrativos on-line, muito diferentes do 

cotidiano escolar. Na visão de Silva, Silva e Gomes (2021, p. 07):  

 

A realidade imposta na organização da escola, o que foi feito pela pandemia, 

necessita de novos olhares para a vivência da gestão escolar, especialmente, na 

forma de condução das propostas pedagógicas, administrativas, financeiras e 

relacionais. Essa situação repercute na complexidade de desenvolver propostas 

interligadas ao projeto coletivo de escola/educação, mesmo em tempos 

excepcionais, evidenciando um cenário de inovação, de orientação e de liderança 

dos gestores escolares. 

 

Para Peres (2020, p. 23), “passa-se a conviver por um lado, com preocupações ligadas 

a questão prioritária da saúde física e emocional e, por outro lado, com a desestabilização 

das questões educacionais provocada pela repentina suspensão das aulas presenciais”. Silva, 

Silva e Gomes (2021, p. 04) apontam, por sua vez, que com: 

 

A emergência de aulas em plataformas digitais [...] novas perspectivas surgiram 

na proposição para apresentar alternativas de trabalhos aos profissionais da área, 

mesmo que, para isso, o trabalho esteja preso aos princípios da precarização do 

trabalho docente e à inviabilidade das desigualdades sociais, políticas, econômicas 

e culturais (Ibidem, p. 04). 

 

Em conformidade com Gatti (2020, p. 30), “tivemos dificuldades várias mesmo antes 

do evento da necessidade do isolamento social, o que se agravou com essa emergência”. As 

atribuições de cada nível são diferentes e estão definidas pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei n.9394/96 (BRASIL, 1996). A vista disso, para a referida autora: 
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Várias medidas e orientações advieram, nesse período de pandemia que 

atravessamos, tanto do Ministério da Educação como do Conselho Nacional de 

Educação para o funcionamento das instituições educadoras na emergência das 

condições de isolamento social impostas pela situação social criada por essa 

pandemia. Estados e municípios também tomaram suas decisões. [...] em que, 

respeitando a autonomia das escolas e dos sistemas de ensino, são apresentadas 

sugestões relativamente detalhadas para realização de atividades presenciais e não 

presenciais na educação básica, quanto à reorganização dos calendários escolares 

e o replanejamento curricular no contexto da atual pandemia [...] (GATTI, 2020, 

p. 31).  

 

Entende-se que o gestor tem papel fundamental para que a escola cumpra sua função 

social, ou seja, de assegurar que os alunos se apropriem dos conhecimentos científicos e 

culturais. Nesses termos, sua atuação terá que se dar no sentido de planejar, organizar e 

conduzir a direção do trabalho escolar. Conforme nos expõe Libâneo, Oliveira e Toschi 

(2009, p. 331): “a escola ao cumprir sua função de mediação, influi significativamente na 

formação da personalidade humana; por essa razão, são imprescindíveis os objetivos 

políticos e pedagógicos”. Neste contexto, a gestão atua na definição de [...] “rumos, direção 

e ação”. Este caráter de uma ação educativa segundo o autor referido: 

   

[...] consiste precisamente na formação de objetivos sociopolíticos e educativos e 

na criação de formas de viabilização organizativa e metodológica da educação 

(tais como a seleção e a organização de conteúdos e métodos, a organização do 

ensino, a organização do trabalho escolar), tendo em vista dar uma direção 

consciente e planejada ao processo educacional. O processo educativo, portanto, 

por sua natureza, inclui o conceito de direção. Sua adequada estruturação e seu 

ótimo funcionamento constituem fatores essenciais para atingir eficazmente os 

objetivos de formação. O trabalho escolar implica uma direção (Ibidem, p. 331). 

 

Fica evidente que, quando as gestoras mencionam que seus desafios estão na 

preocupação da burocracia do ensino remoto agora instalados no ambiente escolar, uma 

necessidade emergente trata de conscientizar as famílias para que os alunos mantivessem 

uma rotina de estudos, assumindo a intencionalidade para as interlocuções entre os alunos, 

famílias e escolas, onde cada escola mesmo situada num único município, encontra suas 

estratégias pedagógicas de acordo com as peculiaridades de sua comunidade escolar mesmo 

em curto espaço de tempo.  

Para Lima, Azevedo e Nascimento (2020, p. 10) “as escolas precisaram adaptar-se 

consideravelmente rápido para oferecerem uma educação de qualidade dentro do possível, 

de outro os estudantes precisaram se adequar a realidade para aprender sem sair de casa”. 
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Silva (2020, p. 10) ressalta que “com esse novo cenário da educação, restou a todos os 

sujeitos da comunidade escolar experienciar as mudanças inesperadas, sem ao menos terem 

se preparado em um momento de formação que antecedesse essa ruptura”.   

Frente a esses desafios do fator pandêmico, procurou-se entender, a partir desses 

desafios encontrados, quais foram as alternativas e estratégias propostas implementadas, 

apontadas no quadro 4, que segue: 

 

Quadro 4 – Adaptações no contexto da pandemia 
LU-Vice-Diretora. 

1 

Com relação as TICs foram ofertados cursos para utilização das Ferramentas 

tecnológicas, planejamento e execução do currículo, reuniões foram realizadas 

maneiro online para assessorar o corpo docente. Foi necessário um esforço coletivo 

na busca ativa pelos alunos. Com relação a burocracia gerada em torno do ensino 

remoto, a escola sempre primou por respeitar as peculiaridades de cada professor, 

oferecendo auxílio e apoio no preenchimento das planilhas e relatórios exigidos pela 

mantenedora. 

MA-Diretora. 1 Diante desse cenário de incertezas, a escola teve o papel, no primeiro momento, de 

tranquilizar a comunidade, mantê-la conectada e informada sobre todo processo 

educacional que o sistema adotou, hoje remoto, mas com previsão de híbrido, e 

também orientações sobre todo protocolo com o Covid-19. 

MI-Diretora. 2 As estratégias foram: criar um blog na escola onde eram disponibilizados o conteúdos 

por semana divididos por turma; um grupo de WhatsApp por turma onde a professora 

disponibilizava o material proposto e também tirava duvidas, plantões na escola para 

entrega dos materiais impressos; contato da supervisão via telefone e até mesmo 

visitas para poder alcançar o aluno com dificuldade de acesso. 

AL-Vice-

diretora. 2 

Num primeiro momento buscamos contato e também com ajuda de pais de colegas 

de alunos que divulgaram a importância em procurar a escola para ter acesso as 

atividades. Distribuição de alimentos da merenda no dia da entrega das atividades e 

conversa com os pais para fazermos a devolutiva.  

Fonte: Autor (2021). 

 

Percebe-se, nestes depoimentos, a inserção das tecnologias com cursos de formação 

para uso das ferramentas e acessórias de apoio aos professores em relação a ação docente, 

até mesmo, na exigências burocráticas de efetivação de planilhas e relatórios pelas 

mantenedoras. Outras dimensões destacadas nestas estratégias foi informar a comunidade 

escolar sobre as novas formas de organização do sistema escolar diante de um contexto de 

incertezas. Gatti (2020, p. 32) enfatiza que:  

 

A situação pandêmica obrigou crianças, adolescentes e jovens a mudarem seus 

hábitos relacionais e de movimento, a estudarem de modo remoto, alguns com 

boas condições, com acesso à internet, com os suportes necessários (computador, 

tablet ou celulares), mas muitos não dispondo dessas facilidades, ou dispondo com 

restrições (por exemplo, não disposição de rede de internet ou de computador ou 

outro suporte, posse de celulares pré-pagos com pouco acesso a redes; um só 

celular na família etc.), contando ainda aqueles sem condição alguma para uso dos 

suportes tecnológicos escolhidos para suprir o modo presencial. 
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Entende-se que, segundo Almeida e Alves (2020, p. 02), as tecnologias digitais são 

“substâncias para a performance dessas interações, proporcionando, através de uma série de 

plataformas digitais, o estabelecimento da comunicação com uma parcela da população que 

tem acesso a agenciamentos sociotécnicos” (Apud LIMA; AZEVEDO; NASCIMENTO, 

2020, p. 03).  

Assim, tenta-se compreender, ao menos brevemente, toda esta mudança 

administrativa de gestão, assim como quais foram as demandas iniciais planejadas ao setor 

pedagógico, conforme as respostas evidenciadas pelas participantes no quadro 5, 

apresentado a seguir: 

  

Quadro 5 – Demandas 

LU-Vice 

diretora 1  

As demandas do setor pedagógico estiveram focadas na adaptação do planejamento 

curricular em um novo formato remoto. Estas adaptações geraram muitas 

desacomodações nos docentes, que precisaram se atualizar frente ao uso das 

tecnologias de informação. 

MA-Diretora. 1 O setor pedagógico é a parte mais importante da escola, envolve um processo de 

supervisão diretamente ligado aos professores, onde envolve o gestor também para 

estabelecer as diretrizes de ensino e as metas a serem atingidas, bem como o conteúdo 

e metodologia das grades curriculares. 

MI-Diretora. 2  As demandas iniciais foram planejar um blog onde seriam disponibilizadas as aulas, 

e também um grupo de WhatsApp por turma onde as professoras e família iriam ter 

contato direto. 

AL-Vice-

diretora. 2 

Organização de planejamento busca as famílias para que fizessem a devolutiva das 

atividades enviadas para casa. Reorganização do planejamento frente as atividades. 

Busca de alunos infrequentes 

Fonte: Autor (2021). 

 

A escola saiu sem o devido preparo e repentinamente da sua “zona de conforto” de 

ensino presencial, de uma hora para outra, viu-se obrigada a assumir um ensino remoto, 

tendo que confrontar-se com suas concepções enraizadas de ensino, e aprender, de uma 

forma distinta, as novas tecnologias. Libâneo (2011, p. 27-28) considera que “a tecnologia 

não é uma inimiga do professor, embora pense que é fundamental adaptar-se à mesma”. Para 

o citado autor “é possível usar a tecnologia como uma aliada, desde que repensemos a 

escola”: 

 

Ao contrário, pois, do que alguns pensam, existe lugar para a escola na sociedade 

tecnológica e da informação, porque ela tem um papel que nenhuma outra 

instância cumpre. É verdade que essa escola precisa ser repensada. E um dos 

aspectos mais importantes a considerar é o de que a escola não detém sozinha o 

monopólio do saber (...) a educação acontece em muitos lugares, por meio de 

várias agências (...) a escola precisa deixar de ser meramente uma agência 
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transmissora e transformar-se num lugar de análises críticas e produção da 

informação (Ibidem, p. 28). 

 

A adaptação às tecnologias fez-se urgente e este fato surge forte nas respostas das 

gestoras escolares pesquisadas, por isso mesmo que o currículo precisa de reformulação, 

utilizando conteúdos e estratégias pedagógicas que atendam a uma nova abordagem voltada 

aos alunos. Nesse sentido, o currículo deve absorver as mudanças e inovações tecnológicas 

e, de acordo com Fusari (1994, p. 44): 

 

Na escola, o trabalho comunicacional com a multiplicidade de mídias presentes 

no mundo contemporâneo não pode ser improvisado, e nem desarticulado de uma 

proposta educativa que contribua para a democratização de saberes socialmente 

significativos produzidos e em produção pela humanidade. 

 

Todavia, neste momento de suspensão das aulas presenciais, uma reorganização 

curricular implicou num novo planejamento que abrange novos espaços de aprendizagens 

que necessitaram ser redesenhadas, que segundo Carvalho, Moraes e Brito (2020, p. 197) 

consideram como:  

 

[...] a flexibilidade e o uso de várias ferramentas de aprendizagem e dispositivos, 

como aplicativos e redes sociais, buscando conexões entre os professores e os 

alunos a fim de promover a aprendizagem significativa e efetiva dentro do 

ambiente virtual adotado nessa situação de excepcionalidade.  

 

Nas demandas pedagógicas, percebeu-se este replanejamento curricular em um novo 

formato e, para tal intento, houve necessidade de formação docente ao uso das tecnologias. 

Compreende-se que na educação, na esfera do planejamento das políticas que subsidiam os 

planos em suas ações, em sua autonomia, não a reproduzem, mas mostram-se como ações 

transformadoras. Nesta dimensão,  

 

A gestão escolar constitui-se em uma estratégia de intervenção organizadora e 

mobilizadora, de caráter abrangente e orientada para promover mudanças e 

desenvolvimento dos processos educacionais, de modo que se tornem cada vez 

mais potentes na formação e aprendizagem dos seus alunos. Como tal, ela envolve 

áreas e dimensões que, em conjunto, tornam possível a realização desses 

objetivos” (LUCK, 2009, p. 25).  

 

Ocorreram mudanças em relação às metodologias e aos conteúdos que precisaram 

ser readaptados em vista do ensino remoto. Sathler (2020) conceitua que: 
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Para que esse modelo de ensino proposto durante a pandemia da COVID - 19 seja 

de qualidade, há a necessidade de se respeitar preceitos importantes, como o 

planejamento de trilhas para a aprendizagem, que permite a participação dos 

alunos e o incentivo às metodologias ativas, o que demanda engajamento e busca 

de formação por parte dos docentes.   

 

Um ensino dinâmico, participativo e ativo deve compor o contexto da estratégia 

remota, o que demanda, obrigatoriamente, alterações curriculares. Sobre tal questão, Lima, 

Azevedo e Nascimento (2020, p. 3-4) esclarecem: 

 

Do ponto de vista pedagógico, currículo é um conjunto estruturado de disciplinas 

e atividades, organizado com o objetivo de possibilitar o alcance de determinada 

meta proposta e fixada em função de um planejamento educativo. Em perspectiva 

mais reduzida, indica a estruturação dos conhecimentos que integram determinado 

domínio do saber, de modo a facilitar o aprendizado. 

 

Conforme Heloisa Luck (2009, p. 32), “planejar constitui-se em um processo 

imprescindível em todos os setores da atividade educacional “[...] porque “sem planejar, 

trabalha-se, mas sem direção clara e sem consistência entre as ações”. Este processo organiza 

o conjunto das experiências de sala de aula e extraclasse a serem promovidas sob a 

orientação do professor, em um ano letivo. Embora “sua implementação seja feita pelo 

professor de turma, sua elaboração deve ser participativa, envolvendo o diretor da escola, a 

coordenação/ supervisão pedagógica e os demais professores [...]” (Idem, 2000, p. 39).  

Para Vasconcellos (2012, p. 81), “planejamento é o processo, contínuo e dinâmico, 

de reflexão, tomada de decisão, colocação em pratica e acompanhamento. Plano é o produto 

dessa reflexão e tomada de decisão, que como tal, pode ser explicitado em registro[...]”.   

Para o referido autor: 

 

Planejar é organizar, programar, antever uma ação. Segundo Planejar é [...] 

projetar, traçar [...]. [...] é antecipar mentalmente uma ação a ser realizada, e agir 

de acordo com o previsto [...], realize no todo ou em parte. (Ibidem, p. 78-79). 

 

Efetiva-se tanto do papel da escola enquanto instituição que tem como função o 

desenvolvimento integral de seus alunos, quanto do papel da família na construção de um 

espaço onde seja possível que muitas vozes sejam faladas e escutadas. Para Libâneo, Ferreira 

e Toschi (2009) “esses processos fazer a decisão funcionar caracterizam a ação designada 

como gestão, onde a direção põe em ação o processo de tomada de decisões na organização 
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e coordena trabalhos, de modo que sejam realizados da melhor maneira possível” (Apud 

BARBOSA E COELHO, 2019, p. 05).  

Às gestoras escolares coube conduzir coletivamente, agindo na coordenação, 

acompanhamento e cumprimento das responsabilidades compartilhadas. Assim, o gestor 

“[...] coordena, mobiliza, motiva, lidera, delega aos membros da equipe escolar, conforme 

suas atribuições específicas, as responsabilidades decorrentes das decisões, acompanha o 

desenvolvimento das ações, [...] das decisões tomadas coletivamente” (LIBÂNEO; 

OLIVEIRA; TOSCHI, 2008, p. 335).  

Diante de suas responsabilidades, as gestoras escolares em suas funções e papéis 

foram os atores encarregados do planejamento pedagógico, que constitui o item número um 

na gestão escolar. O diretor é o principal responsável e incentivador da gestão pedagógica 

nos seus planejamentos, seus planos de ação. Neste contexto, o diretor possui um papel 

fundamental na organização coletiva do trabalho pedagógico da escola a fim de promover a 

função social e a especificidade da educação escolar, de modo a dar intencionalidade ao ato 

educativo. 

Na presente pesquisa, também necessitou-se pensar com relação ao processo de 

aprendizagem dos alunos, como gerir tantos aspectos, fazendo com que estes tenham ou 

tivessem resultados satisfatórios. Os relatos das participantes acerca disso, encontram-se 

apontadas no quadro 6, logo abaixo: 

 

Quadro 6 – Aprendizagem no contexto remoto 

LU- Vice-

Diretora. 1  

Na minha função procurei estreitar as relações com os alunos, mesmo no modo 

remoto, Sempre procurei estar acessível para resoluções de problemas e das mais 

diversas demandas. Como professora procurei propor atividades dinâmicas que 

buscassem a maior interação possível com os alunos. 

MA-Diretora. 1  O trabalho do gestor diante dessa pandemia foi e está sendo bem desgastante, ao 

mesmo tempo que se tem que administrar o processo tecnológico para atingir os 

alunos, existe a parte afetiva, social e psicológico que precisa ser vista com muita 

responsabilidade, pois uma sem a outra não se tem progresso. 

MI-Diretora. 2  A gestão foi muito mais em relação a parte burocrática e no cuidado com a parte 

emocional e também financeira das famílias, onde buscamos recurso via poder 

público e pudéssemos amenizar a questão de falta de alimento a essas pessoas, pois 

acreditamos que essa ação além de aproximar a família da escola, fazia parte deste 

novo processo de educação. 

AL-Vice-

diretora. 2 

Em relação ao processo ensino-aprendizagem, buscou-se num primeiro momento 

acolher estes alunos e após partir para uma aprendizagem lúdica, mesmo remota de 

acordo com as possibilidades dos educandos, respeitando as limitações e 

possibilidades de cada um. Buscou-se enviar tarefas de fácil entendimento, tendo as 

devolutivas como instrumento para o fazer e refazer pedagógico. 

Fonte: Autor (2021). 
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Percebe-se que foi preciso estreitar os laços com os alunos também de modo remoto, 

propondo atividades mais dinâmicas para interagir com os educandos, proporcionar uma 

aprendizagem mais lúdica, respeitando as possibilidades e as limitações de cada um.  De 

certa forma, necessitou-se readequar dinâmicas para que o aprendizado não parasse de vez, 

incrementar novos caminhos em busca de garantir o conhecimento. Nestas percepções, Diniz 

et al. (2020, p. 02) declaram: 

 

Entende-se que no campo educacional os atores que dele participam, interagem e, 

nessa perspectiva, constroem o processo de ensino e aprendizagem, processo esse 

que ocorre quando o ser humano capta novas informações, adquirindo também 

novos comportamentos e atitudes, provocando o desenvolvimento humano em 

todas as áreas da sua vida, inclusive na constituição de um desenvolvimento social 

e afetivo. 

 

Em vista da Pandemia da Covid-19, que repercutiu na suspensão das aulas 

presenciais, foi necessário elaborar um novo modo de ensino e aprendizagem, tendo a 

disponibilidade de recursos tecnológicos aos profissionais e às famílias para esta nova 

situação de crise, enfim, oportunizar novos espaços para adequar-se às mudanças, adotar 

inovações e garantir coesão na comunicação escolar. 

Também as práticas de acolhimento foram aspectos importantes quanto ao 

desenvolvimento das aprendizagens, a fim de propor dinâmicas de atividades respeitando as 

limitações e possibilidades de cada um. Buscou-se enviar tarefas de fácil entendimento, 

tendo as devolutivas como instrumento para o fazer e refazer pedagógico. Contudo Gatti 

(2020, p. 32) salienta:  

 

Caminhos variados foram encontrados com a utilização de diversas plataformas 

educacionais, com utilização da internet, solução que se mostrou, na situação, 

acessível a muitas redes, escolas e seus estudantes, mas não para todos.   

 

Diniz et al. (2020, p. 04) ressaltam que “o principal objetivo da escola é promover 

esta interação e pauta-se, para tanto, em uma ação específica, que é a de ensinar e aprender. 

O professor, por sua vez, é a figura central na mediação deste processo [...]”. Compreende-

se que o desenvolvimento de aprendizagem se dá muito na interação dos alunos com seus 

pares e com os adultos, quando ocorrem aprendizagens significativas, fato que corroboraram 

os autores (Ibidem, p. 07): “enquanto ser social e analisando seu processo de 
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desenvolvimento, entende-se que a criança depende da interação que o indivíduo tem com o 

outro e com o meio”, o que de certa forma poderá não ocorrer no ensino remoto.  

Linhares e Enumo (2020, Apud, DINIZ et al., 2020, p. 07) falam que nas condições 

atuais, as crianças estão sendo privadas da necessária socialização com os pares, quando 

ocorrem aprendizados significativos para o desenvolvimento humano, essenciais para a 

construção de sua postura crítica e participativa na sociedade. O espaço escolar viabiliza 

condições apropriadas para estas relações, pois na escola a criança experimenta a ludicidade 

compartilhada, a cooperação, enfrentamento de desafios, negociação de conflitos e outras 

habilidades importantes na construção do ser humano. 

Em seguida, propôs-se mencionar estratégias que conseguiram superar os impactos 

causados pelo ensino não presencial. Para tanto as participantes gestoras enfatizaram, 

conforme o exposto no quadro 7:  

 

Quadro 7 – Estratégias pedagógicas 

LU-Vice 

Diretora. 1  

O respeito e a ética têm sido fundamentais nessa construção e busca por superação. 

Nossos encontros têm ocorrido de forma virtual e, os professores têm experimentado 

várias estratégias de uso das tecnologias digitais, uns mais, outros menos, mas todos 

têm se permitido, e estão de parabéns, pois tem acolhido com muito envolvimento e 

parceria às suas crianças e familiares, de forma afetiva e respeitosa. 

MA-Diretora. 1 Usar outros meios, hoje é usado uma plataforma, o Web educar, mas sabemos que 

nem todos os alunos tem um celular para acessar necessitando então criar recursos 

diferentes para atingir os mesmos. 

MI-Diretora. 32 As propostas atingiram os objetivos de alcançar o maior número de alunos possível, 

mas a dúvida que permeia a cabeça de nossos educares e´ se esse conteúdo foi 

compreendido e aprendido pelos educandos. 

AL-Vice-

diretora. 2 

As propostas e estratégias para que famílias se engajassem e participassem da vida 

escolar dos filhos em tempos de pandemia, teve resultado positivo, porém alguns 

responsáveis não tiveram nenhum interesse. Retiravam as atividades propostas 

entregues pela escola, mas não incentivaram os filhos a fazer e não entregavam. 

Nestas casas foi acionada o conselho tutelar, sendo que aproximadamente 95% dos 

casos foram solucionados.  

Fonte: Autor (2021). 

 

Neste momento de aulas não presenciais, coube aos gestores escolares buscar 

plataformas de ensino e aprendizagem, ferramentas que possibilitassem o processo, tudo 

para atingir o fim comum: a aprendizagem.  Por conseguinte, as parcerias entre as famílias 

e a escola nos encontros virtuais voltam-se novamente para a questão de que nem todos os 

alunos tem acesso às tecnologias e, por conta disso, necessitou-se criar recursos diferentes.  

Ressalta-se, porém, a questão que necessitava-se acionar o Conselho Tutelar para que 

os alunos efetivassem as atividades dos materiais entregues e para que os pais se engajassem 
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neste novo modo de ensino. Para Gatti (2020, p. 32) “agregue-se a essas condições o grande 

contingente de alunos que não puderam contar com apoio mais efetivo dos pais por seu nível 

educacional, ou por trabalharem em setores prioritários durante o isolamento”. É preciso 

considerar a situação de vulnerabilidade social em que muitas dessas crianças estão. Não há 

evidências de boas soluções nessa emergência para a ampla população de crianças 

vinculadas às escolas públicas. O atendimento daqueles que demandam atenção especial 

também ficou com precárias alternativas (GATTI, 2020). 

 Evidenciou-se nesse momento pandêmico, que tanto as estratégias de plataformas 

tecnológicas quanto à produção de materiais didáticos enviados aos alunos foram 

alternativas emergenciais para que pudessem atingir o maior número de estudantes possível. 

Na concepção de Gatti (2020, p. 33): 

 

Se algumas soluções foram encontradas para a manutenção do vínculo de 

estudantes com a instituição de ensino, seus professores e colegas, de outro lado 

verificaram-se dificuldades ponderáveis: o estudo e aprendizagem de conteúdos 

curriculares novos em modo de isolamento, com apoios delimitados pela situação 

remota, dificuldades de atenção e concentração, o estresse de alunos pela situação 

do isolamento, por excesso de conteúdos emitidos ou de tempo dedicado diante de 

tela de computador ou outro aparelho digital, trocas relativizadas pelo esforço 

comunicativo demandado, falta do calor dos laços presenciais, entre outras 

situações, o estresse dos professores pela exigência rápida de novas performances, 

de preparação de aulas virtuais demandando mudanças em perspectivas didáticas, 

esforço de manejo técnico de instrumentos não habituais em sua rotina de trabalho. 
 

Desta forma, ocorrer o processo em que as diretoras e gestoras, então, se voltam para 

o desenvolvimento da capacidade de reconhecer um problema, tomar decisões, encontrar 

soluções e intervir. Cada gestor em sua instituição de ensino tem se adaptado conforme 

surgem os problemas, seguidos de dramas intermináveis, ajeita de um lado e surge um outro 

problema maior que o anterior, obrigando tais profissionais a usarem de sua criatividade, 

competências e habilidades. Inúmeras questões mostraram o surgimento de novas 

dificuldades:  

 

[...] como as condições e formação dos docentes para trabalho de educação escolar 

em modo remoto e para uso de mídias, para o desenvolvimento de formas de 

envolvimento ativo dos estudantes, desenvolvimento de atividades 

compartilhadas, e mesmo a avaliação do desempenho dos alunos (GATTI, 2020, 

p. 32).  
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O uso de diferentes plataformas e materiais midiáticos, impressos ou outros, é bem-

vindo, mas essa utilização deve basear-se nas condições do alunado e de suas possibilidades 

de acompanhamento real do currículo - limites dos meios e restrições humanas -, 

considerando as condições socioculturais de crianças e adolescentes e seus determinantes 

físicos, fisiológicos e emocionais - capacidade de atenção, motivação, tempo de dedicação 

exigido, estafa etc. Não se devem extrapolar condições de um adulto para crianças e 

adolescentes (GATTI, 2020). 

Além das demandas e desafios que foram surgindo, buscou-se compreender também 

nas concepções das gestoras, quais foram os impactos causados pela pandemia na educação. 

Tal problematização é relata pelas profissionais no quadro 8: 

 

Quadro 8 – Concepções dos gestores sobre os impactos da pandemia 

LU- Vice 

Diretora. 1  

Acredito que o maior impacto é a incerteza do amanhã, é muito difícil lidar com um 

algo que não conhecemos, e nunca vivenciamos. o impacto na educação nem pode 

ser medido, será sentido ao longo do tempo, Pois nada se compara ao ensino 

presencial, na troca interpessoal, no contato com outro, e na criação de vínculos. 

Sabemos que teremos muitas defasagens a serem vencidas, tanto na gestão 

educacional quanto na educação como um todo. 

MA-Diretora. 1  A ruptura na aprendizagem. 

MI-Diretora. 2  A falta de autonomia perante as decisões que envolviam a escola; a demora na 

realização das adaptações descolar para uma possível volta as aulas; a falta de 

informações por parte da mantenedora para as escolas. 

AL-Vice-

diretora. 2 

O difícil acesso as tecnologias impactaram bastante e a precariedade das famílias que 

afetaram bastante os alunos. Também a falta de contato físico, abraço, carinho dos 

alunos 

Fonte: Autor (2021). 

 

O maior impacto é a incerteza do amanhã, de algo que nunca vivenciamos e, sendo 

assim, as sequelas impacto à educação não podem ser medidas, considerando muitas 

defasagens com a ruptura de aprendizagens na educação como um todo. Pode-se dizer que a 

pandemia gerou novas adversidades além das já existentes. Segundo relatório do Banco 

Mundial, “os impactos negativos causados pela pandemia de Covid-19 na educação brasileira 

podem ser graves e duradouros”5.   

Para Lima, Azevedo e Nascimento (2020, p. 03), “[...] essa não é uma tarefa fácil, 

principalmente porque a comunidade escolar pública não tem acesso às condições básicas 

 
5 Esta matéria pode ser acessada através do link: https://www.futura.org.br/impactos-da-pandemia-na-

educacao/. 

https://www.futura.org.br/impactos-da-pandemia-na-educacao/
https://www.futura.org.br/impactos-da-pandemia-na-educacao/
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para enfrentamento à Covid-19, que dirá acesso às mídias para dar continuidade ao ensino”. 

Um dos pontos cruciais para ocorrer a aprendizagem, no entanto, é o processo de interação 

com o meio que se vive e com o outro, havendo, como consequência desse isolamento, um 

abrupto rompimento da relação professor-aluno (DINIZ et. al., 2020).  

A precariedade das famílias, fator que afeta bastante os alunos, volta-se novamente 

para a questão das desigualdades e diversidades sociais e econômicas que. Nas palavras de 

Lima, Azevedo e Nascimento (2020, p. 04), “o processo de isolamento social ressaltou as 

diversidades sociais e econômicas existentes no nosso país, deixando ainda mais expostas as 

diferentes realidades das escolas e das crianças por elas atendidas”. A falta do contato físico 

com os alunos foi sentida e é referência na educação. 

Considerando o que Dias e Pinto (2020 p. 07) pontuam acerca no atual momento: 

 

[...] um número considerável alto de professores precisou aprender a utilizar as 

plataformas digitais, inserir atividades online, avaliar os estudantes a distância e 

produzir e inserir nas plataformas material que ajude o aluno a entender os 

conteúdos, além das usuais aulas gravadas e online.   

 

Ressaltam ainda que “na pandemia, grande parte das escolas [...] estão fazendo o 

possível para garantir o uso das ferramentas digitais, mas sem terem o tempo hábil para testá-

las ou capacitar o corpo docente e técnico-administrativo para utilizá-las corretamente” 

(Ibidem, p. 07). 

Dourado (2007, p. 924) referenda esta questão ao afirmar que, neste processo, faz-se 

necessária “[...] uma concepção ampla de gestão que considere a centralidade das políticas 

educacionais [...] bem como a implementação de processos de participação e decisão nessas 

instâncias, balizados pelo resgate do direito social à educação e à escola [...]”.  

Assim sendo, diante de todas essas demandas encontradas e desafios enfrentados 

abordou-se a questão quanto as possibilidades de retorno às atividades presenciais. A visão 

que trazem as gestoras, manifesta-se no quadro 9: 

 

Quadro 9 – Retorno às atividades presenciais 

LU-Vice-

Diretora. 1  

Acredito que a normalidade ainda está longe de acontecer, e a volta presencial se dará 

em etapas com muito cuidado, e também cercada de muita angústia caso esta volta se 

dê sem a segurança necessária e a vacinação dos profissionais de educação 

MA-Diretora. 1  Hoje o retorno presencial é inaceitável, o risco é muito grande, então precisamos, 

primeiramente, sermos vacinados, o estudo remota está atingindo a maioria dos 

alunos da nossa escola, aqueles que ainda não acessaram por motivos alheios estão 

sendo contados e os mesmos serão recuperados 
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MI-Diretora. 2  Esse retorno presencial será de forma hibrida, onde parte dos alunos estarão na escola 

e outra parte estarão em casa recebendo o conteúdo remotamente. E também haverá 

uma mudança na rotina escolar visto as adaptações que serão realizadas para a 

manutenção dos protocolos que serão exigidos para manter a saúde de todos 

AL-Vice-

diretora. 2 

O retorno presencial será uma aprendizagem para todos nós. Um desafio necessário, 

mas que nos exige responsabilidade, criatividade, reflexão e ação. 

Fonte: Autor (2021). 

 

Frente as possibilidades, as gestoras consideram que o retorno deverá ser realizado 

em etapas de muito cuidado com segurança e com a vacinação, mas também enfatizam que 

um retorno totalmente presencial seria inaceitável diante do cenário atual, sendo talvez de 

modo hibrido, o que de certa forma também se configura em circunstâncias de uma nova 

readaptação à outras estratégias de aprendizagem. Gatti (2020, p. 34), neste sentido, se 

manifesta: “a pergunta hoje é: em que condições e com quais dinâmicas escolares voltar à 

escolaridade presencial?”. Ressalta ainda:  

 

Essa é uma questão para a qual não se dispõe de soluções mágicas, ou soluções 

definitivas, ou sequer uma única possível solução dadas as diferenças contextuais 

e sociais no país e as desigualdade da oferta educacional nesse período e das 

possibilidades também diferentes de condições de estudo evidenciado pelas 

crianças e adolescentes na situação remota [...] (Ibidem, p. 34). 

  

Tal discussão permite observar o quanto a possibilidade de retorno presencial às aulas 

no Brasil é complexa. No entanto para a autora referida: 

 

[...] isolamento não é a ambiência mais propícia às nossas formas de vivência e de 

aprendizagens, considerando que as aprendizagens humanas não são somente 

puramente cognitivas e que criamos necessidades afetivo-sociais que importam. O 

isolamento representou uma situação de privação (Ibidem, p. 34).   

 

A aprendizagem requer um contato presencial entre alunos e docentes. Em 

conformidade considera que:  

 

O retorno dos contatos sociais escolares, ao mesmo tempo que se apresenta como 

um desejo, também gera certo grau de insegurança e medos. Isso tem que ser 

considerado. Daí o preparo psicológico dos vários grupos envolvidos com a 

escolarização, criando abertura para trocas, conversas, sobre como se sentiram 

com as novas ações que lhes foram exigidas no período de isolamento: uso de 

redes, de mídias diversas, as novas propostas, as facilidades, necessidades ou 

dificuldades que perceberam, aprendizagens diversas, ganhos que avaliam que 

tiveram ou não (GATI, 2020, p. 35). 

 



61 

 

 

 

Nesta perspectiva de ensino híbrido ou presencial, é importante ponderar que será 

um período de transição, para a autora “[...] haverá necessidade de esforço para repensar 

aspectos ligados aos conteúdos e às didáticas, buscando formas ativas e participativas de 

construção de mediações cognitivas”. Também ressalta que: 

 

Poderá ser necessária a retomada de aspectos que deveriam ter sido dominados, 

mas que, para os quais, pelas circunstâncias do isolamento e do trabalho do aluno 

em sua situação distanciada de professores e colegas, houve dificuldade no trato 

de alguns dos conteúdos disciplinares. Isso deve ser considerado e demandará 

intenso trabalho de gestores, coordenadores pedagógicos e docentes. Cooperação 

e participação de todos, inclusive por parte dos alunos, serão necessárias (GATTI, 

2020, p. 37). 

 

O principal vetor relevante é o desencadeamento de processos de formação contínua 

da equipe gestora e dos professores considerando as necessidades em cada escola. O objetivo 

será alavancar as aprendizagens de todos e não acionar comportamentos que propiciam 

seletividade e frustrações. Em todas as ações será desejável mostrar objetividade sensível 

nos ajustes e nas formações a serem propiciadas. Formatos participativos deverão ser 

privilegiados. Atitudes de compartilhamento, escuta, abertura à participação, consolidação 

coletiva de consensos, busca do mais simples e do essencial, serão relevantes à construção 

segura de possibilidades formativas para todos os responsáveis pela criação de ambiências 

de aprendizagem saudáveis e motivadoras para os alunos (GATTI, 2020).  

No entanto, 

 

Para construirmos um futuro mais saudável, próspero e seguro, precisamos de 

políticas públicas que garantam um financiamento adequado para a Educação, 

fazer uso inteligente das tecnologias disponíveis, priorizar os mais vulneráveis e 

proteger educadores e alunos. O Estado precisa se fazer presente (DIAS; PINTO, 

2020, p. 04). 

 

Dessa forma, a escola e sua comunidade se retroalimentam continuamente. Hoje, em 

nível mundial, nacional, regional e municipal, existem avanços tecnológicos, protocolos e 

mudanças nos hábitos da escola que, se a referida instituição não pode influenciá-los, sua 

função social está desvirtuada ou desintegrada. Por isso, a escola deve ser uma organização 

aberta, ou seja, que receba do meio externo influências por meio de atualizações, de 

protocolos sanitários e de comportamentos coletivos, pois esses são ensinamentos que a 

escola necessita aprender.  
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No entanto, o fato das gestoras terem de lidar com algo novo não quer dizer que 

somente recebam os benefícios da influência da sociedade. Essa relação com o meio externo 

é perfeitamente desenvolvida na troca de informação, quando a escola desempenha seu papel 

primário de educar seus membros e formar para a sociedade os princípios esperados pela 

ética coletiva e demais construtos de um ambiente.  

Os apontamentos para o gestor como organizador de redes sociais como forma 

organizativa a fim de favorecer aprendizagens socialmente relevantes, são simples e diretos, 

no entanto, se constituem como uma necessidade global das instituições escolares (JALLUF; 

MANFREDINI, 2005). 

 

Figura 1 – Convivência institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptação a partir das ideias de Jalluf e Manfredini (2005). 

  

Atente para o fato de que o esquema apresentado traz três princípios básicos para 

manter relações de convivência, a saber: comunicação efetiva (troca eficaz de informações 

entre as pessoas), relações de confiança (creditação na integridade da conduta das pessoas) 

e participação (atuação eficaz de todos os envolvidos na educação da escola). Diante deste 
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contexto, assume relevância a organização de redes, entendidas como conjunto de pessoas 

que representam uma organização, que estabelecem relações e produzem intercâmbios de 

maneira contínua com o fim de alcançar metas comuns de forma efetiva e eficiente.  

O gestor escolar, então, atua como um organizador de redes voltadas para sua 

comunidade, gerando relações de colaboração, disponibilizando recursos comuns, 

desenvolvendo atividades em prol dos participantes, ampliando e estreitando vínculos, 

criando sentimento de pertença, socializando conhecimentos, experiências e saberes, 

reconstituindo uma confiança social e estabelecendo relações de intercâmbio e 

reciprocidade. Esse fato se dá desde a idealização da formação da escola numa respectiva 

sociedade, afinal, quando ela está sendo idealizada, é imprescindível que tenha como 

proposta pedagógica o desenvolvimento da comunidade em que está inserida por meio da 

educação. A recíproca dessa expectativa também é verdadeira, pois, quando da constituição 

de uma equipe organizada, como pode-se observar nas respostas das gestoras frente a 

diversas e variáveis complicações que surgiram com a pandemia do covid-19, uma das 

preocupações constantes foi a aprendizagem dos alunos, além de saúde e segurança do corpo 

docente. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

   

O objetivo geral deste estudo foi compreender as demandas e os desafios do cotidiano 

escolar das equipes gestoras em tempo de pandemia, embora situadas no mesmo município, 

cada uma delas vivenciou e vivencia suas peculiaridades de acordo com suas realidades 

escolares, mesmo com uma certa falta de autonomia em gerir suas ações. Com as aulas 

suspensas, suas demandas e desafios iniciais permearam tomadas de decisões em ações de 

modo a integrar os vários segmentos da comunidade escolar em seus setores administrativos 

e pedagógicos. Verificou-se que as escolas não fecharam em tempo integral, apenas 

seguindo os protocolos relacionados aos alunos com as aulas presenciais suspensas, todavia, 

em relação à funcionalidade administrativa, os profissionais passaram a atuar em regime de 

plantões. 

Nas estratégias implementadas diante do novo contexto educacional, a partir do 

período da pandemia do Covid-19, as mudanças em gerir a escola foram difíceis e as 

dificuldades imensas para que o ensino funcionasse em modo remoto. Neste sentido, foram 

necessárias mudanças nas rotinas na escola, repentinamente, e o papel do gestor escolar 

intensificou-se, surgindo novas demandas e desafios para manter a instituição de ensino 

funcionando. As gestoras adotaram medidas iniciais como os contatos com as famílias, com 

os alunos, reuniões com os professores e formações em tecnologias acessíveis para que se 

pudessem dar continuidade às atividades de modo remoto, bem como à produção de 

materiais didáticos para serem entregues aos alunos.  

No aspecto da dimensão pedagógica, necessitou-se readaptar a um novo 

planejamento que se adequassem às condições dos alunos neste cenário singular. O impacto 

repentino das mudanças de rotinas no trabalho, no estudo, nas relações, nas necessidades, 

nesses tempos de isolamento social, provocou muitas rupturas no processo de ensino e 

aprendizagem. No entanto, sabendo que a gestão escolar trata-se de um cargo que exige 

muita dedicação e responsabilidade, percebe-se o esforço em organizar suas ações diante das 

suas realidades, restando que toda comunidade escolar experienciasse estas mudanças, 

contudo, em curto espaço de tempo, sem ao menos terem se preparado a esta ruptura. Em 

tempos pandêmicos a busca pelos alunos, planejando e arquitetando estratégias para que 

realizassem as atividades e mantivessem um vínculo com a escola, foram algumas das 

prioridades. 
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Pode-se pensar na dimensão da gestão administrativa e pedagógica, situando a 

problemática de um planejar que difere do cotidiano das escolas em seus procedimentos. 

Para as gestoras escolares, foram momentos bem desgastantes e ainda estão sendo, diante 

dessa pandemia, pois além de administrar, os processos tecnológicos adequados para atingir 

os alunos, existe a parte afetiva, social e psicológico que precisa ser vista com muita 

responsabilidade, pois uma sem a outra não se tem progresso. 

Desta forma, o processo em que nossas diretoras estão se voltam para o 

desenvolvimento da capacidade de reconhecer um problema, tomar decisões, encontrar 

soluções e intervir. Cada diretor tem se adaptado conforme surgem os problemas, seguidos 

de dramas intermináveis, ajeita de um lado e surge um outro problema maior que o anterior, 

obrigando profissional usar de sua criatividade, competências e habilidades. Encontraram   

muitas dificuldades que se referem às decisões desencontradas, indefinidas pelos órgãos 

governamentais em seus decretos a serem cumpridos, em seus ordenamentos legais que 

promoveram inseguranças e incertezas nos gestores escolares. Insere-se, neste contexto, a 

falta de autonomia em tomada de decisões de ações que pudessem suprir as demandas que 

eram urgentes e em curto espaço de tempo.  

Mesmo mediante esses desafios e dificuldades encontradas, nas suas estratégias 

buscaram alternativas em manter de certa forma as instituições escolares funcionando na 

dimensão administrativa e pedagógica. Assim, as três gestoras encontraram alternativas para 

seguir com o ensino e a aprendizagem de modo remoto, adotando o uso de tecnologias. 

Todavia, uma gestora teve que se adequar às condições dos alunos que não possuíam acesso 

à internet e nem recursos tecnológicos, necessitando-se, desta forma, da produção de 

materiais didáticos para serem entregues de modo físico. Enfrentam-se desafios e as 

dificuldades em dar continuidade ao ensino e a aprendizagem.  

Além de vivenciar as consequências da pandemia em si, os problemas derivados da 

tecnologia, sua eficácia e, às vezes, escassez, somados a fatores preponderantes com relação 

ao âmbito familiar, é possível mensurar o quão difícil está sendo a adaptação pelas famílias, 

pelos alunos, gestores e professores em virtude da emergência oriunda da situação 

pandêmica. O cenário de aulas remotas intensificou os desafios da educação e trouxe novas 

preocupações para a rotina do gestor. 
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De forma otimista, pode-se perceber que a expectativa está intrinsicamente 

relacionada à única forma de minimizar possíveis prejuízos para a educação: a volta com as 

aulas presenciais ou em sistema híbridos com segurança para todos os segmentos.  

Salientando que, de acordo com os princípios estabelecidos em leis, essas decisões também 

devem ser de forma democrática, ou seja, não envolve apenas a equipe gestora, mas também 

todo contexto pedagógico, articulações, interlocuções com todos os segmentos da 

comunidade escolar. Envolve um novo sentido do planejar educativo, significa pensar numa 

organização de trabalho na escola em práticas de gestão.  

O trabalho ora apresentado permitiu melhor compreensão da significância do 

trabalho integrado e articulado entre os diversos segmentos da instituição escolar e como 

acontece, no âmbito da escola, na ação gestora. Todavia, se considera como um trabalho que 

envolveram situações apenas em quatro escolas, o que não se configura como uma totalidade 

na educação onde ocorrem outros desafios e demandas. Considera-se adequado reafirmar o 

que Luck (2009), enfatiza, ao defender que a qualidade da educação engloba a formação 

tanto dos docentes e gestores quanto da sociedade para ofertar condições adequadas ao 

enfrentamento de desafios que surgem constantemente.  
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APÊNDICE A- Carta de Apresentação 
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APÊNDICE B- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) participante,  

 

Por meio do presente “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” você está 

sendo convidada (o) pelo pesquisador Rodrigo Pecker Farias, aluno regular do Curso de 

Graduação em Pedagogia –Licenciatura, da Universidades Estadual do Rio Grande do Sul -

UERGS, Unidade Universitária Litoral Norte, a participar da pesquisa para o Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC). O referido trabalho, está sob a orientação da Profa. Ma. Dolores 

Schussler. O tema do estudo refere-se “DEMANDAS E  OS DESAFIOS DOS GESTORES 

ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA: EXPERIENCIAS   FRENTE À PANDEMIA 

DE COVID-19, que traz no objetivo da pesquisa, investigar quais as demandas encontradas 

diante da suspensão das aulas presenciais, compreender as demandas e desafios dos gestores 

escolares e analisar suas experiencias administrativas e pedagógicas, frente a pandemia de 

Covid-19, pela  necessidade de ir em busca de alternativas em como serem  e estarem 

gestores  neste novo  contexto sem perder o foco de uma gestão democrática e participativa.   

A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade 

ou modificação na forma em que é atendido pelo pesquisador. No aceite em participar deste 

estudo você preencherá um questionário semiestruturado, com perguntas abertas e fechadas. 

Os dados levantados que serão por você informados nesta pesquisa estarão sob sigilo ético, 

não sendo mencionados nomes de participantes e/ou instituições em nenhuma apresentação 

oral ou trabalho acadêmico que venha a ser publicado.  Você tem a liberdade de se recusar 

a participar e tem a liberdade de desistir em qualquer momento que decida sem qualquer 

prejuízo. No entanto, sua colaboração é muito importante, para obter melhores resultados ao 

levantamento dos dados da pesquisa. Sempre que você queira mais informações sobre este 

estudo, o pesquisador compromete-se a esclarecer quaisquer   dúvidas ou questionamentos 

que eventualmente poderão surgir, pelo fone (51) 9654- 7403. Declaro que fui informado (a) 

de todos os aspectos e objetivos do estudo da pesquisa, de maneira clara e detalhada e 

esclareci minhas dúvidas, concordo que as informações obtidas relacionadas à minha pessoa 

poderão ser utilizados em atividades de natureza acadêmico-científica, desde que assegurada 

a preservação de minha identidade.  Deste modo, declaro que concordo em participar desse 

estudo e recebi uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

_____________________________________ 

Nome da (o) participante 

 

_______________________________________ 

Assinatura da (o) participante 

 

______________________________________ 

Assinatura do pesquisador  

 

 

Osório (RS) _________/________/2020 
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APÊNDICE C- Questionário aplicado 

 

LEVANTAMENTO DE DADOS 

Prezado(a) participante, 

Conforme Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em anexo, que delimita o tema e o 

objetivo da pesquisa, elaboramos um questionário semiestruturado com perguntas abertas e 

fechadas.  Sinta-se à vontade para respondê-las, se precisar de mais espaço, podes 

complementar, dar sequência na outra pagina, sinalizando com número em questão.  Ficamos 

muito gratos por contribuir com a pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  

 

Informações Profissionais 

a) Sua formação Profissional e formações complementares:---------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Atualmente estás no exercício de: (  ) Diretor (a) (  ) Coordenador (a) Pedagógico ( ) 

Supervisor (a) escolar.   

c) Em qual escola, nível que exerces a função: ( ) Educação Infantil ( ) Ensino 

Fundamental ( ) Ensino médio  

d) Nesta função estás há quanto tempo............................................................................. 

 

Questionário: 

1- Na sua concepção, quais são as atribuições funcionais no cotidiano escolar, quais 

eram as funções exercidas frente ao cargo antes da Pandemia do Covid-19?   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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2- Frente a Pandemia de Covid-19, a sua escola foi fechada e as aulas presenciais 

suspensas?   

( ) sim  ( ) não ( ) em parte (se for alternativa parcial- podes explicar de que forma isso 

funcionou). 

 

3- Neste contexto ocorreram mudanças de gestão, em gerir a escola, quais foram as 

demandas iniciais, que precisaram ser tomadas em relação a gestão administrativa quais são 

as formas encontradas em planejar e administrar a estrutura escolar potencializar a gestão 

escolar frente à pandemia de Covid-19?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4- Da mesma forma, quais foram as demandas iniciais e planejadas no setor 

pedagógico? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5- Nesta nova experiencia, quais foram os maiores desafios inicialmente enfrentados? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6- A partir desses desafios encontrados, quais foram  as    alternativas  instituídas, as 

estratégias propostas  implementadas 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7- Em parte, essas propostas de estratégias conseguiram superar os impactos causados 

pelo ensino não presencial, ou teve que tomar outras estratégias? 

(  ) sim (  ) não (  ) em  parte (  ) nesse processo podes nos dizer quais tiveram que ser 

modificadas, propostas para superá-las. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

8- Sabendo que, muitas perguntas vão surgindo ao longo desses desafios, na sua 

concepção, quais foram os impactos causados, sentidos pelo Coronavírus na educação, na 

gestão escolar 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

9- Em relação ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos, como você geriu tudo 

isso, na sua função fazendo com que os alunos tenham ou tivessem resultados satisfatórios? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

10- No caso de um ensino remoto, como a sua atuação abrangeu a escola, alunos, 

Professores e comunidade na qual convivem? A tecnologia transformou seu cotidiano? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

11- E se pensarmos mais além, qual a sua opinião sobre como será um possível retorno 

presencial, caso ainda perpetue a crise do Coronavírus? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 


