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RESUMO 

Este estudo/pesquisa tem como objetivo contribuir para o entendimento da importância 

e significado da efetivação da gestão educacional, sobretudo, a democrática, na 

construção de uma escola transformadora da realidade social. Ao final deste trabalho, o 

pretendido será construir e disponibilizar uma coletânea com as ações dos gestores 

que fizeram a diferença em suas escolas, multiplicando assim ações significativas entre 

todas as escolas e Universidade/UGB envolvidas. O objeto desta pesquisa teórico-

empírica são as escolas públicas da Região Médio Paraíba Fluminense, delimitadas 

nos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral, Valença, Rio Claro, Barra do 

Piraí. Sua meta concretizar-se-á com a visitação e observação sistemática de 30 

escolas, considerando que os resultados parciais já obtidos denotam uma relação direta 

da gestão com a qualidade (ou não) da escola. A previsão de conclusão desta pesquisa 

é o mês de dezembro de 2015. 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão Educacional – Gestão Democrática – Práxis Educacional 

Gestor Escolar – Cotidiano Escolar – GIDE (Gestão Integrada da Escola) 

 

INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa científica originou-se da necessidade de ampliação e aprofundamento de 

conhecimento nas disciplinas Teorias e Saberes do Currículo I e II e Planejamento e 

Organização do Ensino do curso de Pedagogia da Universidade Geraldo di Biase 

(UGB), nas quais se observou que a gestão escolar tem relação direta com o 

desenvolvimento de estratégias no processo ensino aprendizagem e qualidade da 

escola, uma vez que se os gestores acreditam em sua equipe e possibilita a autonomia 

da mesma, a escola cresce em todos os sentidos, mas se o mesmo não ocorre as 

possibilidades de crescimentos são muito irrisórias. Assim, sob a orientação da 

professora-pesquisadora, Mestre em Educação, Profª Simone A. Medeiros 

contemplamos a compreensão de tal temática, a fim de ampliarmos uma questão 

emergente inerente à nossas escolas, ou seja, a gestão  democrática e sua importância 

para a manutenção ou transformação do contexto social, político e cultural de nossa 

sociedade. A grande relevância desta proposta para estudo e pesquisa está na 

vinculação direta ao cotidiano escolar, contribuindo para que nós graduandas do Curso 
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de Pedagogia, ampliemos a visão do ser Pedagogo, participando de momentos de 

formação relativos à práxis sobre gestão escolar, estabelecendo a todo o momento uma 

relação teórica e prática acerca do que se é apreendido no contexto acadêmico e o que 

se observa nos espaços escolares. A gestão democrática é reconhecida por 

documentos oficiais, como a Constituição de 1988, art. 206, inciso 6, e a LDB 9394/96, 

art. 14 e 15, porém depende de mobilizações locais e coletivas, práticas compartilhadas 

da gestão em seus vários eixos, como o administrativo, o pedagógico, dentre outros, 

para a sua efetivação. O princípio da gestão democrática só se torna efetivo quando as 

tomadas de decisões são completamente participativas. As escolas têm se preocupado 

com essa questão, contudo demonstram um processo muito lento em relação ao que a 

lei pede. A construção de uma gestão democrática, bem como a qualidade da escola, é 

um processo complexo e dialético feito por pessoas e competem responsabilidades e 

aprendizado contínuo. Aprendizado este que estabelece novos patamares de 

desenvolvimento para a formação de seres sociais, que contribuam com seu potencial 

de participação social. Na práxis, ainda há um longo processo de discussão teórica, 

construção e implementação deste tipo de participação e gestão, todavia tornar a 

escola “problematizadora” é o que precisamos. Talvez seja este o maior desafio dos 

gestores educacionais neste século.  

OBJETIVOS: 

Geral: Contribuir para o entendimento da importância e significado da efetivação da 

gestão educacional, sobretudo, a democrática, na construção de uma escola 

transformadora da realidade social. 

Específicos: - Caracterizar o perfil dos gestores das escolas públicas pesquisadas; 

- Identificar os principais desafios e elementos facilitadores para a construção e 

efetivação da gestão educacional, sobretudo, a democrática; 

- Identificar as ações facilitadoras dos gestores que desenvolvem uma gestão 

democrática (ou estão em processo) em sua escola; 

- Construir uma coletânea com as ações dos gestores que fizeram a diferença em suas 

escolas; 

- Apresentar e entregar a coletânea para todas as escolas da pesquisa para troca de 

saberes e vivências entre elas, contendo evidências das ações e contatos. 
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METODOLOGIA 

Elegemos a abordagem qualitativa ao considerá-la a mais adequada por permitir ao 

pesquisador a exploração, a descoberta, a flexibilidade e a transformação da realidade. 

Acreditamos que a pesquisa-ação e a participante sejam os tipos que melhor se 

adaptam aos objetivos que se configuram neste projeto, por caracterizar-se pela 

interação entre pesquisadores e sujeitos das situações investigadas. O método de 

coleta de dados será o de entrevista semiestruturada e depoimentos, permitindo um 

contato pessoal do pesquisador com o fenômeno pesquisado, cujos registros serão 

feitos através de anotações escritas.  

DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento da pesquisa ainda tem caráter parcial e as etapas já realizadas são: 

pesquisa Bibliográfica; orientação diretiva e elaboração do Plano de trabalho das 

atividades de campo; contatos com as escolas da Região Médio Paraíba Fluminense e 

delimitação da pesquisa empírica; pesquisa de campo e coleta de dados (questionário 

semiestruturado, depoimentos e observações); pesquisa documental (Projeto Político 

Pedagógico das escolas e documentos afins).  

RESULTADOS PRELIMINARES 

Tendo como perspectiva nesta primeira etapa de pesquisa a elaboração e aplicação do 

questionário semiestruturado e a coleta de dados, atingimos resultados parciais 

substanciais que nos levam a reflexões diante do tema “A qualidade da escola é uma 

questão de gestão?”. Vinte e cinco (25) escolas públicas foram visitadas, alcançando 

todos os municípios delimitados. Em discussão com o grupo de pesquisa, vemos que 

grande parte dos gestores envidam esforços em busca da qualidade da escola, 

apresentando como instrumento para tal feito a autonomia, descentralização e 

democratização da gestão escolar. 
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