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RESUMO 

Hoje em dia, é muito necessário pensar a escola e suas funções sociais, pois as dinâmicas sociais existentes na 

escola são essenciais para compreender a composição da sociedade, e é eficaz na concretização do 

desenvolvimento global da humanidade. Para atingir o objetivo proposto, utilizou-se o método comparativo de 

abordagem qualitativa e caráter descritivo. Concluiu-se a importância de ter uma gestão de excelência adotando 

uma postura de parceria em busca de solução e não apenas de cobranças para obter resultados, uma gestão 

democrática pautada na metodologia ativa na comunidade escolar e nos processos decisórios da instituição. A 

BNCC tem um papel importante neste processo, pois as escolas precisarão contar com planejamento de aula, 

metodologia e práticas pedagógicas com intenções bem definidas do trabalho que será desenvolvido. O trabalho 

aqui apresentado foi baseado numa pesquisa bibliográfica considerando as contribuições de autores e 

pesquisadores como Lück (2009), Dalmas (1994), Honorato (20018), Albuquerque (2015), entre outros. Percebe-

se que as dificuldades são muitas e que é necessária a busca de estratégias e quem sabe uma política pública que 

viesse a somar com as escolas e seu papel educacional. 
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INTRODUÇÃO 

A gestão escolar é um processo pelo qual toda instituição deve passar, seja repensando 

seus métodos ou a mentalidade dentro da escola. Todo o processo envolve a gestão escolar e 

deve ser orientado, que deve ser um espaço aberto à participação de todos e não deve se limitar 

a um pequeno número de pessoas dentro da escola. As decisões escolares apropriadas devem 

ser debatidas democraticamente e todos os envolvidos devem ter uma voz ativa. 

Neste contexto, o objetivo primordial deste estudo é, pois, investigar quais são os 

desafios da gestão educacional frente às interações que ocorrem na escola, essencialmente entre 

gestão, BNCC e corpo escolar, identificando quais são as ações que fazem o diferencial frente 

às atribuições dos gestores, segundo os princípios da gestão democrática para uma educação de 

qualidade.  
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A gestão associa-se a uma reflexão sobre o fazer escolar, sua efetividade e eficácia 

enquanto instituição responsiva, capaz de repensar a sua prática, reinventar a si mesma, 

buscando caminhos que coadunem suas relações internas e externas com o papel social de 

formação de cidadãos críticos. 

A qualidade de ensino não depende apenas de bons recursos financeiro, o gestor deve 

assegurar que a equipe coloque em prática os projetos pedagógicos que impactam positivamente 

esse entorno, afinal é com excelência pedagógica que se forma cidadãos íntegros, capazes de 

analisar, criticar e transformar a sociedade em que vivem. 

A Base Nacional Comum Curricular foi elaborada para assegurar a efetivação dos 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, pois propõe também apoiar as esquipes 

gestoras que se veem diante do desafio de orientar professores na implementação do seu estudo 

e dos novos currículos que serão elaborados à luz dela.  

1.METODLOGIAS ATIVAS NA GESTÃO ESCOLAR E A IMPORTÂNCIA DA 

AFETIVIDADE NESTA RELAÇÃO 

1.1. GESTÃO ESCOLAR 

A gestão escolar é composta por uma equipe de profissionais responsáveis pela 

condução dos processos administrativos e pedagógicos das instituições de ensino. “Originário 

do latim “gestione”, que se refere ao ato de gerir, administrar, dirigir, proteger, e pôr em ordem”. 

É a ciência social que estuda e sistematiza as práticas utilizadas para administrar.  

Os administradores estão sempre envolvidos em muitas situações do dia a dia da escola 

e devem desempenhar suas funções de forma satisfatória, e o desenvolvimento dessa 

abordagem determinará a coexistência de todas as disciplinas na comunidade escolar.  

 

O diretor coordena, mobiliza, motiva, lidera, confia aos membros da equipa escolar, 

supervisiona o desenvolvimento das ações, reporta e submete à equipa o 

desenvolvimento das decisões de acordo com as suas atribuições e responsabilidades 

específicas decorrentes da tomada de decisão. (LIBÂNEO, 2003, p. 335) 

 

 A gestão escolar é responsável por ações conjuntas que visam resolver os problemas 

educacionais do Brasil, fortalecendo e mantendo a cultura escolar. Além disso, pode-se dizer 

que a gestão escolar tem retratado aspectos muito importantes para a educação, pois, por meio 

desse processo, problemas reais e que prejudicam a intuição podem ser observados de uma 

perspectiva estratégica. 

De acordo com Sousa; Ferreira e Correia (2015):  
 



A gestão escolar é um dos campos de atuação da educação profissional que visa 

planejar, organizar, conduzir, dirigir, mediar, coordenar, acompanhar e avaliar os 

processos necessários à implementação das ações educativas. (SOUSA, FERREIRA 

& CORREIA, 2015, p. 5) 

 

Diante disso, para além da participação comunitária, a gestão escolar abrange também 

de forma abrangente a gestão escolar, a supervisão ou coordenação pedagógica, a orientação 

pedagógica e o trabalho da secretaria escolar (considerada como participante da equipa gestora) 

de forma associada. Pais e diversas organizações para alcançar a qualidade necessária exigida 

pela informação técnica e sociedade do conhecimento. 

Nesse sentido, nossa gestão participativa está conectada a um grupo de pessoas que 

visam tomar decisões em equipe e acreditam que o sucesso da organização requer ação 

organizacional. 

De acordo com Luck (1996) diz que: 

A compreensão do próprio conceito de gestão tem como premissa o conceito de 

participação, ou seja, o trabalho relevante dos participantes analisando a situação, 

determinando seu direcionamento e agindo em conjunto. Isso porque o sucesso de 

uma organização depende da ação construtiva conjunta de seus componentes, por 

meio de trabalhos relacionados, por meio do benefício mútuo, para produzir um "todo" 

pautado pela vontade coletiva. (LUCK, 1996, p. 37). 

 

Isso nos faz refletir sobre a gestão democrática. Na gestão democrática, temos visto e 

revisto a superação das relações autoritárias, o nosso objetivo é estabelecer boas relações e bons 

hábitos de trabalho em equipe. 

Diante disso, os administradores escolares devem ensinar intenções racionais para a 

educação para o desempenho. Previamente amparado por políticas educacionais, objetivos 

socioeducativos e princípios que envolvem a formação humana de qualidade. 

O contrário, segundo Albuquerque (2015), ainda existe elementos de gestão 

centralizada, ou seja, nem delegação de responsabilidades nem atribuição de responsabilidades, 

tudo acontece nas mãos dos gestores das escolas, que muitas vezes se apegam à gestão e ao 

comportamento. 

Conforme Albuquerque (2015, 2015, 11), “a atuação da democracia, da participação e 

da descentralização pode melhorar o ambiente escolar, pois nessa perspectiva, pode-se ter uma 

visão ampla e amigável do espaço. 

Portanto, é necessário conduzir verdadeiramente uma gestão democrática, não apenas 

usar o simples culto ao discurso democrático para aprimorar a beleza do modelo de gestão atual. 



Segundo Dalmas (1994), a ação coletiva é instintivamente direcionada às organizações 

colaborativas para atingir o objetivo desejado, de forma que todos possam participar ativamente 

do trabalho. No entanto, em alguns casos, não é necessário que todos participem. 

 Honorato (2018) acredita que nem todas as situações são voltadas para a liderança 

participativa, em alguns casos, o bom senso e a segurança nas decisões tomadas são suficientes. 

Inegavelmente, é incorreto apontar que todos os recantos do ambiente escolar devem ter uma 

liderança participativa. 

Dessa forma, ao analisar o pensamento do autor, pode-se entender que ele também 

observou no seu cotidiano que envolve decisões a serem tomadas, e essas decisões envolvem 

implicações técnicas. Essa é uma característica típica da vida de uma equipe de gestão, 

independentemente da direção administrativa ou do ensino. 

 

1.2 O DIRETOR E SUA FUNÇÃO 

 

Uma escola não é composta apenas por alunos e professores, mas também por uma 

estrutura física. A escola precisa de alunos, professores, coordenadores e gestores. 

Segundo Lücke (2009): 

 

A escola é uma organização social composta pela sociedade, que visa cultivar e 

difundir valores sociais nobres e contribuir para o cultivo dos alunos por meio de uma 

experiência de aprendizagem e de um ambiente educacional consistente com os 

fundamentos, princípios e objetivos da educação. (LUCKE, 2009, p. 20) 

 

Neste mesmo conceito Luck (2009) afirma que:  

 

Para que a escola funcione normalmente, é preciso ter cautela quanto à prática docente 

dos professores. A comunidade em que está inserida sempre se preocupa com a 

aprendizagem, e isso tem um significado crítico / social. Cabe aos formadores de 

opinião ter cuidado mesmo na hora de operar, Lück (2009 p. 21): 

 

A qualidade de todo o ambiente escolar determina o país: formulação e implementação 

de suas recomendações de ensino; gestão de pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

cumprimento de 200 dias letivos e correspondentes 800 horas; cumprimento do plano de 

trabalho de cada professor; restauração da baixa renda; conectar-se com famílias e comunidades 

e estabelecer o processo de integração da sociedade com a escola; fornecer aos pais informações 

sobre a frequência de aprendizagem e o desempenho do aluno (Artigo 12 da LDB). 

Desde que os alunos estejam totalmente preparados e devidamente treinados, os 

professores devem ser responsáveis pelo treinamento real dos alunos. Eu também gostaria de 



mencionar em particular os professores de humanidades que têm uma compreensão e 

preparação completas para a nova geração de alunos mencionada acima. Toda escola deve ter 

funcionários e toda escola "boa" deve ter bons funcionários, desde o PPP até a discussão de 

exposições e projetos fora da sala de aula, eles também devem participar de forma prática. 

Lück (2009) afirmou que a razão da existência dos alunos são os alunos, pois sem eles, 

tudo o que foi dito acima terá desaparecido, as escolas devem agir para a formação dos cidadãos 

e ter capacidade para realizar esse feito.  

Para os alunos deste exercício, segundo Luck (2009): 

 

[...] "Devem participar de um ambiente e experiência educacional estimulante, 

motivador e de qualidade." Devido ao desenvolvimento de seu potencial e 

aprendizado de gostos e hábitos, os alunos que obtêm sucesso na escola são o foco 

principal da escola. (LUCKE, 2009, p. 21) 

 

Gestores de escolas e gestores responsáveis pelas questões educacionais, bem como pela 

parte financeira da organização, nomeadamente as direções administrativa e pedagógica. Para 

isso, é fundamental a visão participativa do seu trabalho, pois segundo Luck (2004): 

É do diretor da escola a responsabilidade máxima quanto à consecução eficaz da 

política educacional do sistema e desenvolvimento plenos dos objetivos educacionais, 

organizando, dinamizando e coordenando todos os esforços nesse sentido e 

controlando todos os recursos para tal. (LÜCK, 2004, p.32). 

 

As ações de um diretor escolar são muito parecidas com a gestão de outras áreas, como 

a empresarial ou qualquer outro segmento, no entanto, ela adquire um aspecto extremamente 

singular, visto que o aspecto humano permeia toda a ação escolar.  

 De acordo com Lücke (2009): 

 

Para administradores escolares, tem uma definição muito interessante. A direção da 

escola é responsável por garantir o cumprimento das metas educacionais, manter o 

bom desempenho de todos os participantes da comunidade escolar e atender aos 

padrões de qualidade da rede de ensino e das legislações nacionais, estaduais e 

municipais. (LUCKE, 2009, p. 21) 

 

Embora a escola tenha a autorização do departamento funcional, o diretor é a autoridade 

máxima da escola, mas é ele quem deve resolver os principais problemas relacionados com a 

escola, incluindo os de ensino. 

1.3 GESTÃO ESCOLAR, FORMAÇÃO CONTINUADA E BNCC 

 



A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) está batendo na porta das escolas 

brasileiras e com ela vem os cuidados para uma boa implementação. E para trazer sucesso e 

bons frutos para escolas, professores, pais e, acima de tudo, os alunos, qual o papel do gestor 

escolar nesse momento. 

No contexto da educação brasileira, é possível que as mudanças propostas pela BNCC 

possam resultar em melhores práticas, mas para isso é preciso que todos os envolvidos 

desenvolvam suas partes. Ou seja, um dos importantes passos a ser pensado em primeiro lugar 

é o papel do gestor escolar e como ele irá adaptar a sua escola à nova proposta pedagógica. 

A liderança escolar deve adequar a sua instituição a partir do projeto político 

pedagógico, que deverá estar alinhado às diretrizes da BNCC. 

Segundo Peres (2018) diz que: 

 

A BNCC deve nortear o currículo de todo o sistema federal e da rede de ensino, bem 

como as recomendações pedagógicas das escolas públicas e privadas de educação 

infantil, educação básica e ensino médio de todo o Brasil (PEREZ, 2018, p. 20). 

 

 No nível escolar, gestão deve ser mobilizada para adequar o projeto às normas, e 

apontado que, segundo o documento, além de ser adequado dentro da escola, também deve ser 

competente. Portanto, a habilidade deve ser exercida dentro da escola de uma maneira prática 

e não teórica. 

No entanto, o aspecto prático das atividades de ensino deve penetrar no processo de 

formação. Desde o início da formação de professores, a prática deve ocupar um lugar central, 

pois o abandono da formação pode estimular uma formação que se limita a fundamentos 

teóricos e não tem sentido para a formação escolar. 

Portanto, além de permitir que a equipe gestora e os professores das escolas utilizem 

adequadamente os princípios e conteúdo do BNCC, a formação também deve apoiar a 

elaboração ou reexposição do PPP pelos professores em toda a escola e enfatizar a prática de 

dez competências relacionadas à educação básica. 

O que o Base Nacional Comum Curricular (BNCC), propõe é que as habilidades a serem 

desenvolvidas não se limitem aos aprendizes, e cada participante podem vivenciar essas 

habilidades em instituições de ensino todos os dias. Por exemplo, a capacidade de empatia, 

diálogo, resolução de conflitos e cooperação deve ser mobilizada diariamente nas interações 

sociais dentro e fora da escola. 



Ao dialogar coletivamente sobre diversos pontos de vista e encontrar soluções para os 

problemas, a escola exerce outra competência apontada pelo BNCC, à questão da autonomia, 

comprometendo-se subjetivamente com a decisão proposta. 

Portanto segundo Peres (2018):  

Realizar ações individuais e coletivas com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, e tomar decisões baseadas nos princípios da ética, 

democracia, tolerância, sustentabilidade e solidariedade. (Perez, 2018, p. 24) 

Isso mostra que uma habilidade deve ser desenvolvida na perspectiva das escolas 

básicas, o que leva à popularização de outras habilidades. 

Segundo Garcia (1999), a formação continuada deve manter alguns princípios para 

quem se integra ao ambiente educacional, a saber: continuidade; integração com processos de 

mudança; inovação e desenvolvimento curricular; as escolas devem ter desenvolvimento 

organizado; e promover a educação Integração entre conteúdo e processo; favorecer a 

integração teoria e prática; estabelecer uma correspondência política entre o processo formativo 

e a formação a ser realizada na escola; enfim, é a individualização, porque nem todos são 

homogêneos Sim, cada um tem capacidade e potencial de acordo com suas características, o 

que proporciona uma oportunidade de troca de ideias e experiências para questionar suas 

próprias ideias e práticas e se desenvolver.  

 

CONCLUSÃO 

O gestor escolar hoje é um profissional que assume muita responsabilidade e enfrenta 

desafios, é um profissional que deve ter um bom entendimento ao seu redor, saber administrar 

bem os recursos de sua escola, enfrentar os problemas diários, mesmo sabendo que a palavra 

final, a autoridade pedagógica no ambiente escolar ainda é ele, por mais que muitos deixem um 

pouco de lado a parte pedagógica relegando-se apenas cuidar dos problemas administrativos. 

Trabalhar com educação hoje é um grande desafio, e não há dúvida de que o maior 

desafio do profissional da educação é a indisciplina. Trabalhar com metodologias ativas traz 

uma série de benéficos para os gestores e para os alunos. O principal deles e a transformação 

da forma como o aprendizado é conduzido, contribuindo para que seja adaptado de maneira 

correta. 

Entre esses benefícios está o desenvolvimento da autonomia do aluno, que é algo 

bastante valioso. A escola tem o papel de preparar cidadãos do mundo, que sejam capazes de 

procurar soluções para os desafios que encontram dentro ou fora dela. 



As determinações da BNCC trazem implicações para a gestão escolar, pois a equipe 

gestora deve assumir a responsabilidade pela condução do processo de elaboração/reelaboração 

do PPP, que parte da formação continuada, seja em serviço ou externa à escola, assumindo, 

portanto, modelos diferentes, mas tendo a prática pedagógica desenvolvida no contexto escolar 

como centralidade nos processos formativos. 

A BNCC traz as competências e habilidades e essas são práticas aplicadas as 

metodologias ativas, colocando os alunos como protagonista, mudando a dinâmica das aulas 

para alunos ativos. Buscando, pesquisando e criando estratégias e soluções aos desafios 

propostos pelos professores. 
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