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RESUMO 

 
Monografia de Especialização 
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 UMA ESCOLA DA REGIÃO CENTRAL DO RIO GRANDE DO SUL EM 
BUSCA DE UMA  

GESTÃO PARTICIPATIVA: estudo de caso 
AUTORA: JOICE SCHWEDE 

ORIENTADOR: MARILÚ FAVARIN MARIN 
Data e Local da Defesa: São João do Polêsine/RS, 19 de dezembro de 2009. 

 

 

Esta pesquisa procurou aprofundar o conhecimento sobre a gestão de uma 

escola municipal localizada na região central do Rio Grande do Sul. A comunidade 

ali inserida é bastante carente e a violência é uma preocupação constante no local. 

O diretor escolar está no cargo por uma imposição criada a partir da declaração de 

inconstitucionalidade da Lei nº 1.335/2000 do Município, que estabelece diretrizes 

para a eleição dos diretores das escolas públicas municipais. O estudo acompanhou 

a equipe diretiva e sua atuação naquela realidade, e para isto utilizou-se a 

metodologia qualitativa, realizando-se coletas de dados com entrevistas e 

questionários aplicados a equipe diretiva e professores que já trabalharam e ainda 

trabalham na instituição. As leituras realizadas buscaram esclarecer aspectos 

relacionados à violência e indisciplina na escola, bem como definirem o que seja 

participação dentro de uma instituição que pretenda atuar diante de uma gestão 

participativa. A partir dos dados coletados verificou-se que existe uma preocupação 

muito grande por parte da direção e dos professores em minimizarem a questão da 

violência e da indisciplina na escola. Percebe-se que mudanças significativas vêm 

acontecendo na escola e o objetivo de uma gestão participativa tem possibilidade de 

concretizar-se principalmente se o conceito do que realmente seja participação na 

escola seja compreendido e praticado por todos. 

 

Palavras-chave: Indisciplina. Educação Escolar. Gestão Participativa. 
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 UMA ESCOLA DA REGIÃO CENTRAL DO RIO GRANDE DO SUL EM 
BUSCA DE UMA  

GESTÃO PARTICIPATIVA: estudo de caso 
 

SANTOS DUMONT, A SCHOOL IN SEARCH OF A 
PARTICIPATORY MANAGEMENT: a case study  

AUTHOR: JOICE SCHWEDE 
ADVISER: MARILÚ FAVARIN MARIN 

Data e Local da Defesa: São João do Polêsine/RS, 19 de dezembro de 2009. 
 

This research sought to deepen the knowledge about the management of a 

municipal school in the central region of Rio Grande do Sul. The community there is 

needy inserted and violence is a constant concern on the location. The school 

principal has been in office for a charge created from the declaration of 

unconstitutionality of Law N° 1335/2000 of the Municipality, which sets guidelines for 

the election of directors of municipal schools. The study was focused on monitoring 

the management team and its performance in that reality, and for this I used the 

qualitative methodology, carrying out data collection with interviews and 

questionnaires applied to the management team and teachers who have worked and 

still work at the institution. The readings performed sought to clarify aspects related to 

violence and indiscipline in schools and define what is participation in an institution 

that wishes to act in front of a participatory management. From the data collected it 

was found that there is a great concern by the leadership and teachers to minimize 

the issue of violence and indiscipline in the school. It was observed that significant 

changes are taking place at Santos Dumont School and the goal of a participatory 

management is unable to focus mainly to the concept of what really is participation in 

school is understood and practiced by everyone. 

 

Keywords: Indiscipline. School Education. Participative Management. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

O presente estudo foi desenvolvido com o intuito de se observar a realidade 

da gestão de uma escola municipal de Ensino Fundamental localizada na região 

central do Rio Grande do Sul. Pretendeu-se observar a situação vivida pela direção 

em um ambiente onde muitas vezes é necessário deixar de desempenhar as 

atividades educacionais para resolver conflitos familiares e problemas de 

comportamento dos alunos.  

A atual direção vem passando por momentos de transformação com o 

objetivo de modificar o contexto de uma escola que vinha passando por períodos 

conturbados, principalmente relacionados à violência e falta de comprometimento 

daquela comunidade. Também houve denúncias entre professores e membros da 

direção anterior. 

A Escola está inserida em uma comunidade bastante carente da cidade, onde 

a maioria da renda das famílias não atende nem as necessidades básicas da família. 

Muitas vezes os professores e direção envolvem-se maior parte do tempo para 

resolver questões de agressividade entre alunos e até mesmo desavenças entre 

familiares, deixando assim as questões relacionadas à aprendizagem dos 

educandos em segundo plano. A escola passou por momentos de muita dificuldade, 

onde os alunos eram e muitas vezes ainda são rotulados de marginais pela 

comunidade em geral e grande parte dos professores havia desistido de continuar ali 

sua trajetória enquanto educadores. Este preconceito com as pessoas daquela 

localidade já vem de muitos anos, por ser uma comunidade muito carente e ter 

diversos casos de agressões, assaltos e roubos, quem mora na “Vila” acaba sendo 

alvo de discriminações.  

Além disto, houve denúncias entre professores sobre desvios de verbas e 

descaso com os alunos. A situação chegou ao ponto de ser emitido um pedido de 

concessão liminar, intentada pelo prefeito do município, ação proferida com o intuito 

de declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 1.335/2000 do Município, que 

estabelece diretrizes para a eleição dos diretores das escolas públicas municipais.  A 

ação foi julgada procedente e então grande parte do quadro de professores foi 

remanejada da escola, bem como a equipe diretiva e funcionários que ali 

trabalhavam. 
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Quando se fala em escola de periferia muitas pessoas pensam em 

“problemas”, e este pensamento aparece quase que automaticamente quando surge 

o assunto. Este aparece como um estigma que muitos carregam consigo, onde o 

medo e concepções da própria sociedade contribuem para manter e enfatizar o 

preconceito existente em relação ao indivíduo que vive na periferia. 

O interesse em desenvolver esta pesquisa surgiu a partir de minha 

experiência nesta escola enquanto estagiária e vivenciando casos de desânimo e 

conformismo de alguns colegas em trabalharem naquele ambiente rotulado 

negativamente, e no momento, como professora contratada para integrar a nova 

equipe desta mesma escola que objetiva mais comprometimento com uma educação 

de qualidade para os educandos ali inseridos. 

Esta pesquisa justifica-se considerando a historia passada e a importância de 

desafios assumidos - no caso, a equipe diretiva e docentes assumem a 

responsabilidade da mudança buscando uma gestão participativa e de qualidade. 

Isso revela o entendimento de que se precisa de uma escola que permita a 

aprendizagem com qualidade para todos, onde a comunidade escolar não seja 

simplesmente rotulada por suas condições sociais e por atitudes falhas de alguns. 

Esta é uma pesquisa qualitativa baseada em um estudo de caso, onde alguns 

dados foram obtidos através de entrevista semiestruturada com a equipe diretiva da 

escola e questionários aplicados a professores que já trabalharam na instituição e 

professores que ainda trabalham, assim como análise de documentos da instituição. 

Optou-se por realizar uma pesquisa qualitativa, pois não se pretende elencar 

ou mensurar dados como na abordagem quantitativa. Na pesquisa qualitativa, o 

pesquisador é um importante agente, suas impressões e sensações configuram-se 

em dados valiosos ao estudo. Neste tipo de pesquisa acontecem interações entre os 

sujeitos onde as opiniões, os fatos e significados são considerados.   

O estudo qualitativo, conforme Lüdke; André (1986, p.18) “é o que se 

desenvolve numa situação natural, é rico em dados descritivos, tem um plano aberto 

e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada”. Então, este 

tipo de estudo se desenvolve a partir de fatos vivenciados em uma determinada 

realidade onde o pesquisador irá focar seus estudos. 

Como o objetivo foi o de explorar a realidade de uma escola em particular, 

considera-se que este trabalho é um estudo de caso, onde a pretensão é de focar as 

investigações na referida realidade. Segundo Lüdke e André (1986), o estudo de 
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caso deve ser rico em dados descritivos, ter flexibilidade e abertura e 

contextualização em determinada realidade.  

Para as autoras, o estudo de caso deve ser escolhido quando queremos 

estudar algo singular e como o próprio nome já diz, é o estudo de um caso em 

particular. 

O caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente 
definidos no desenrolar do estudo. O caso pode ser similar a outros, mas é 
ao mesmo tempo distinto, pois tem um interesse próprio, singular. (LÜDKE e 
ANDRÉ, 1986, p.17) 

 

Dentro desta perspectiva e considerando que a pesquisadora faz parte do 

quadro de docentes da instituição, a coleta de dados e o convívio na instituição 

devem ter, acredita-se, contribuído de maneira positiva para o desenvolvimento da 

pesquisa.  

O objetivo desta pesquisa é compreender e descrever as ações da equipe 

diretiva na busca de solução de problemas da escola pesquisada, especialmente 

relativos à violência e indisciplina em um ambiente educacional que vem passando 

por momentos de transformação que compreendem a adoção da gestão 

participativa, com vistas à melhoria da qualidade do ensino. 

Procuramos identificar quais as causas da violência e da indisciplina 

vivenciadas na escola, além de investigar a concepção de gestão participativa com o 

intuito de compreender quais as características fundamentais para a construção de 

uma escola que esteja preparada para trabalhar coletivamente e atuar dentro de 

uma concepção de gestão que seja realmente participativa. 

Este texto monográfico desenvolverá um capítulo que apresenta a realidade 

da escola escolhida para que os estudos fossem desenvolvidos, dando ênfase às 

questões de violência e indisciplina presentes na instituição e verificando o que a 

escola está fazendo para modificar a situação. O capítulo seguinte refere-se à 

Gestão Participativa na Escola, com ênfase nas formas de gestão participativa e no 

trabalho dos gestores escolares em busca de uma escola participativa. Na 

continuidade, apresentam-se algumas tentativas de análises e reflexões construídas 

durante a pesquisa e as considerações parciais do estudo.  
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2 A REALIDADE DA ESCOLA 

 

A escola escolhida para realizar a pesquisa está inserida numa comunidade 

carente em todos os aspectos. A grande maioria dos pais são operários com renda 

de (até) um salário mínimo, o que não atende as necessidades básicas da família.   

A maioria das famílias trabalha fora todo dia, deixando as crianças sozinhas. Muitas 

vezes não podem auxiliá-los nos estudos por falta de tempo e ou conhecimentos. 

A comunidade sofreu transformações como aumento considerável de 

habitantes, deixando uma lacuna na infraestrutura. As ruas são de chão batido, a 

rede de esgotos é precária ou até inexistente e o acesso à água encanada torna-se 

difícil na parte alta da vila.   Nos últimos anos instalaram-se lojas, supermercados, 

houve um aumento significativo de casas populares e aconteceu a conclusão do 

calçamento na rua de acesso à Vila. 

Faz-se necessário um espaço para a prática de esportes e área de recreação 

para atingir uma população de 1.500 habitantes. A escola, preocupada com essa 

situação, abre suas portas à comunidade, oferecendo o seu espaço físico para a 

prática de esportes, numa tentativa de diminuir a depredação à área cercada, 

prédios e área verde. 

A escola possui um amplo espaço físico. Foram construídos dois prédios, 

sendo um relativamente novo e o outro com necessidades de reforma. Conta com 

nove salas de aula; este ano em quantidade suficiente para o atendimento da 

demanda. As salas não são arejadas, mesmo possuindo ventilador de teto.  Há uma 

sala específica para a direção e outra para a secretaria. É provida ainda de sala dos 

professores, cozinha, laboratório de informática, laboratório de ciências, 

almoxarifado, banheiro para professores e funcionários.   

Os banheiros dos alunos estão em péssimas condições de uso e são em 

número insuficiente para atender a demanda. Cabe ressaltar que os banheiros 

haviam sido interditados anteriormente, o que não foi respeitado por falta de 

banheiros novos.  

Possui amplo pátio com um campo para a prática do futebol sete, uma quadra 

de cimento (nos dias de sol forte é impossível ser utilizada por não ser coberta), área 

de sombra com bancos.  A horta é ampla, possibilitando uma produção significativa 

que contribui na merenda dos alunos. 
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Os alunos que frequentam a escola são crianças e adolescentes que 

precisam de atenção; são carentes afetiva, financeira, social, econômica e 

culturalmente.  Em função do meio social em que estão inseridos, uma 

conseqüência negativa é a agressividade, agravada pela falta de apoio da família.  A 

maioria das turmas apresenta crianças com idade avançada, devido à reprovação 

nos anos anteriores e até pelo abandono da escola por falta de interesse pelo 

estudo e/ou a necessidade de auxiliar economicamente a família.   É importante 

ressaltar que há também o problema da gravidez precoce, onde os alunos precisam 

se ausentar do recinto escolar para amamentar. 

Existem alunos que tem mais de dez irmãos, muitas vezes habitando em uma 

casa de dois cômodos e sem condições de higiene, bem como sem alimentação 

adequada, onde a refeição servida na escola é a principal do dia.  

Grande parte das famílias conta com programas assistenciais como Bolsa 

Família, PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil).  

O município conta também com o Abrigo Transitório, onde são abrigadas 

temporariamente crianças e adolescentes retirados das famílias por ordem judicial. 

Muitos alunos da escola já frequentaram ou frequentam o local, mostrando-se na 

maioria das vezes extremamente revoltados com a situação.  

Cabe ressaltar que não é toda a comunidade ali inserida que vive em 

situações assim, mas pode-se considerar em torno de 70%. 

A escola hoje conta com um total de 286 alunos, onde 167 estão no turno da 

manhã e 119 estudam no turno da tarde. As turmas vão do 1º ao 9º ano, e para 

atendê-los a instituição conta com a equipe diretiva, composta pelo Diretor (40 h/s), 

Vice- Diretora (40 h/s), uma Coordenadora Pedagógica (40 h/s) e uma Orientadora 

Educacional (20 h/s). A Orientadora Educacional esteve presente somente no mês 

de março de 2009, em seguida passou por problemas de saúde e está de licença 

saúde até o momento. Uma equipe de seis professores atende os anos iniciais e 

dezessete professores atendem aos anos finais. O educandário conta com uma 

secretária escolar e seis pessoas que trabalham em serviços gerais, como cozinha, 

limpeza e zelador. 

Além destes profissionais que trabalham diretamente com os alunos, também 

existe a Diretoria de Pais e Mestres – CPM que conta com o apoio de doze 

membros.  
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A partir das características citadas, percebe-se que tanto a estrutura física do 

educandário quanto as condições sociais da comunidade ali inseridas são bastante 

delicadas e merecem atenção e dedicação de sujeitos que acreditem na 

possibilidade de mudanças positivas naquela realidade.  

 Na condição de educadora percebo o desafio em pesquisar esta realidade 

que há anos vem sendo considerada como uma escola problema, na qual 

educadores e educandos não conseguem desenvolver um trabalho contínuo e 

positivo. Considero importante que a atual equipe de trabalho faça uma análise de 

porque a situação deste educandário apresenta-se desta forma e juntos criem 

estratégias de soluções.  

 

 

2.1 A violência e a indisciplina presentes na escola  

 

Como já mencionado anteriormente, a escola pesquisada é conhecida como a 

“escola problema”, onde a indisciplina e a violência entre alunos fazem parte do 

cotidiano da mesma. Conforme falas de duas professoras que já trabalharam no 

local: 

 
“... a escola era um depósito de tudo que não funcionava, faltava disciplina, 
conselho e polícia quase todo dia...Não tinha verbas, não tinha organização, 
enfim, deixava a desejar... (professora A) 
 

 

“... sei que quando escolhemos ser professores sabemos que iremos nos 
deparar com várias realidades, mas o ano que trabalhei na escola foi um 
desafio muito grande para mim, pois jamais imaginei me deparar com tantas 
brigas, xingamentos, falta de respeito e pessoas sem noção ética, valores e 
cidadania. Confesso que falhei como profissional, pois foi o pior de todos os 
14 anos como educadora. Eu não consegui me adaptar aquela realidade. 
Admiro os profissionais que continuam tentando, pois não é fácil...”  
(professora B) 

  

 As falas das professoras que já trabalharam na instituição transmitem o 

descontentamento das mesmas ao recordarem sobre a escola na qual já 

trabalharam. Percebe-se que diante de situações de dificuldades muitos 

profissionais desistem de continuarem ali sua caminhada, e assim aquela 

comunidade vai sendo cada vez mais rotulada. 
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Silva (2004) destaca que dentre as formas de indisciplina, a mais preocupante 

é a violência escolar. Ela tem se tornado cada vez mais comum e vem ocorrendo 

com muita frequência e causa grande preocupação na sociedade. A escola é um 

ambiente onde os sujeitos interagem entre si e muitas vezes o aluno reflete ali o 

comportamento e atitudes que vivencia dentro de seu ambiente familiar. 

Quando falamos em violência, é preciso que se defina seu significado, e ao 

verificar diferentes bibliografias sobre o tema percebe-se que o conceito de violência 

pode ser abordado de diferentes formas. 

De acordo com o Dicionário Eletrônico Aurélio – século XXI violência 

caracteriza-se pelo constrangimento físico ou moral, uso da força e coação. Esta 

definição sugere que a violência seja um ato praticado contra alguém ou alguma 

coisa. 

Percebe-se que não existe somente o tipo de violência física, que fere 

fisicamente o agressor. Existem várias formas de violência que podem deixar 

marcas profundas na pessoa violentada. 

Durante o processo de coleta de dados surgiram depoimentos com as 

seguintes falas de uma professora que trabalha na escola e da supervisora, nesta 

ordem: 

  
“... percebe-se que os alunos da Santos Dumont são extremamente 
agressivos uns com os outros, se xingam e batem com a maior 
naturalidade...”. (Professora D) 
 
 
“Eles trazem consigo uma agressividade que por mais que a gente tente é 
difícil de fazê-los ficarem calmos, conversarem ao invés de logo sair gritando 
e batendo...”. (Supervisora) 

 

Diante destas colocações faz-se necessário conceituar violência e 

agressividade. Ao conceituarmos algo procuramos explicar a natureza do fenômeno 

em estudo, e este pode ser explicado de formas diferentes segundo as teorias e 

autores. 

O antropólogo Gilberto Velho (1996, apud ARRIETA; GROLLI; POLENZ; 2000 

p.105), menciona que no senso comum interpreta-se violência como uso agressivo 

da força física de indivíduos ou grupos contra outros, mas que a violência não se 

limita ao uso da força física e sim se associa a idéia de poder sobre o outro. 

O professor e psicólogo Marcos Meier, muito conhecido entre os educadores 

de nosso país, em participação na coluna educação do Paraná falou sobre a 



 15 

agressividade e a violência e destaca que a agressividade pode fazer bem e é 

importante que exista.  

Para Meier (2008) a agressividade é natural ao ser humano e o problema não 

é a agressividade em si, mas a forma como ela é expressa pelo ser humano. A 

agressividade pode ser fundamental no momento de decisão por um novo emprego, 

por exemplo, onde é preciso que o indivíduo seja agressivo para tomar novos rumos. 

O professor destaca que o problema é quando usamos a agressividade de 

forma violenta, ferindo e humilhando o outro. A violência faz parte do ser humano, 

ela não é aprendida e muitas pessoas evoluem neste sentido aprendendo a colocar 

a agressividade não mais de forma violenta, mas aprendendo a usar a palavra para 

imporem a sua opinião, não mais utilizando a violência. 

Conforme Claudia Regina de Oliveira, docente na Universidade Luterana do 

Brasil, 

A agressividade é consequência da frustração, estado emocional que surge 
toda vez que um obstáculo interfere na satisfação de um desejo, 
necessidade, meta, expectativa ou ação, podendo ser considerada como um 
comportamento inato ao ser humano... (OLIVEIRA, 2000, p 82). 
 

  

Quando alguém apresenta um comportamento que foge as regras e leis 

estabelecidas por uma organização, geralmente este indivíduo é visto como 

indisciplinado. Se algum aluno desrespeitar as regras da instituição, provavelmente 

será considerado indisciplinado. 

Para o mestre em direito e docente da Universidade Luterana do Brasil Sergio 

Roberto de Abreu (2000 apud ARRIETA; GROLLI; POLENZ, 2000), a violência 

também pode ser uma reação das pessoas normais contra circunstâncias opressivas 

que os afligem, como o estado de pobreza, a vida marginalizada nas cidades, o 

desemprego e até mesmo a pressão imposta pelo crime organizado. 

Durante as entrevistas realizadas com professores que já não atuam mais na 

escola, todos os docentes caracterizaram a situação de pobreza e desestrutura 

familiar como fatores preponderantes as situações de violência e indisciplina que lá 

vivenciaram.  

Sob este aspecto Silva (2004) conclui que não adianta ficar culpando a família 

pelas condutas dos alunos, isto de nada resolverá a situação e agindo assim, estar-

se-á sendo mais perverso com as famílias que já sofrem pelas mazelas sociais. 
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Deixando a responsabilidade para a família estará o educador fugindo de suas 

responsabilidades. 

Lück (2006) cita em sua obra casos de sucesso que demonstram que quando 

aceitos, compreendidos e estimulados os pais participam da vida escolar e podem 

contribuir muito para a melhoria da qualidade de ensino. A autora destaca que a 

participação dos pais na escola vem sendo observada em pesquisas internacionais 

e estes estudos demonstram que os alunos aprendem mais quando seus pais 

participam da vida da escola. 

A violência e a indisciplina são fenômenos que sem dúvida preocupam a 

sociedade, podemos acompanhar casos quase que diariamente através dos meios 

de comunicação e ficamos nos questionando o porquê de tudo isto. 

Muitas instituições de ensino estão buscando nas famílias o apoio para que 

ambas trabalhem em conjunto, pois são nestes ambientes que os indivíduos irão 

aprender as regras sociais para que este possa tornar-se um cidadão atuante na 

sociedade em que vive. 

Em relação à participação da família na escola Santos Dumont, a supervisora 

do educandário coloca que: 

 

“...vejo que a participação é realmente precária. A família é a base e se 
cumprisse seu papel de atuante na escola, tenho certeza que a postura dos 
educandos seria outra.” (Supervisora) 

   

 A preocupação com a falta da participação das famílias na escola é citada 

tanto pela supervisora quanto pelos demais participantes da pesquisa. Várias 

tentativas de aproximação entre estas duas instituições já foram realizadas, mas 

conforme a maioria dos entrevistados, até o momento não houve resultados 

significativos. 

Silva (2004) explica que sem a construção de limites, tanto dos pais quanto dos 

educadores ter-se-á crianças e adolescentes completamente perdidos sem saber o 

que lhes pertence e o que é alheio, tanto material quanto psicologicamente e, por 

isso, transgressores de regras sociais. 

A família e a escola são instituições que deveriam sempre caminhar juntas, 

pois fazem parte da sustentação e do desenvolvimento do ser humano e se a 

criança ou o adolescente tiverem o apoio das duas certamente a formação deste 

indivíduo como cidadão será mais positiva. 
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A sociedade em que vivemos oferece ao jovem modelos de identificação 

voltados a busca obsessiva do material, fazendo com que muitos tornem-se frios  e 

egocêntricos, procurando a satisfação imediata de seus desejos sem pensarem no 

próximo mas somente em si mesmos. 

Diante destes fatos, onde escola e família muitas vezes não conseguem 

realizar um trabalho em conjunto e a sociedade atual cada vez mais voltada à 

competitividade e ao ter ou invés do ser, nos deparamos com jovens indisciplinados 

nas escolas. 

Assim como muitas teorias procuram explicar a violência nas escolas também 

se encontram muitas delas buscando explicar a indisciplina dos alunos. Quando 

ouvimos a palavra indisciplina, geralmente pensamos em bagunça, desrespeito e 

falta de limites. 

Segundo Vasconcelos (1997) muitos problemas de indisciplina tem origem na 

questão do desrespeito. Para o autor a indisciplina é com frequência considerada 

como uma manifestação de coeficientes de poder não adequadamente 

equacionados, os quais os alunos não conseguem verbalizar e por isso manifestam 

de alguma forma como: querer sair da sala de aula há todo momento, ficar 

conversando fora do assunto da aula, não fazer as atividades propostas pelo 

professor, agredir o colega ou o professor. 

Quando se fala em indisciplina em sala de aula é comum ouvirmos as 

pessoas tentarem encontrar o culpado. Para os professores geralmente a 

indisciplina é decorrente da educação que recebem em casa, responsabilizando 

assim os pais do aluno. A direção muitas vezes tem o pensamento semelhante, ou 

então julga o professor como responsável por não colocar ordem na sala de aula. Já 

a família acaba por deixar a escola na responsabilidade de resolver a situação. 

Ao serem questionadas quanto a suas percepções sobre a violência e a 

indisciplina na escola Santos Dumont, duas professoras que já trabalham na escola 

há alguns anos responderam: 

“Assustadora. Eu só tinha conhecimento de modo geral da realidade. Mas a 
estrutura familiar, o modo de vida, a realidade em que estão inseridos fazem 
com que a violência e indisciplina sejam o grande desafio da Escola. Muitas 
vezes fico chateada com o que vejo e escuto, mesmo sabendo da realidade, 
ainda assim assusta muito”. (Professora D) 
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“Percebo que a violência vem da família com a criança para a escola. Eles 
convivem com ambas em suas casas, é uma triste realidade, mas a situação 
precária, a falta de cultura, a gravidez precoce, o envolvimento com drogas, 
o alcoolismo, são alguns exemplos do por que existe tanta violência e 
indisciplina na escola.” (Professora C) 

 

Diante destes depoimentos percebe-se que existe uma relação muito intensa 

entre a desestrutura familiar e o comportamento do aluno na escola. Mas sabe-se 

que existem casos onde os pais são violentos com os filhos, não lhes dão estrutura 

emocional alguma e estes passam pela escola sem apresentarem registros de 

comportamentos violentos e/ou de indisciplina.  

Situações de pobreza e referências familiares não justificam, no geral, 

atitudes negativas do jovem dentro e fora da escola, mas não há como negar que 

preocupam, pois como verificado durante as leituras realizadas, situações sociais, 

culturais e econômicas de equilíbrio delicado geram desigualdades e propiciam 

espaço para estes comportamentos. 

 

 

2.2 Fatores que contribuem para o aumento da violência e da indisciplina nas 

escolas 

 

Silva (2004) destaca em sua obra que uma das razões que contribuiu para o 

aumento da indisciplina e da violência nas escolas relaciona-se a diminuição da 

importância dada a certos valores morais, sobretudo a partir da década de 60 do 

século passado. Em decorrência das atitudes rebeldes daquela época, os quais os 

norte americanos defendiam o ideal paz e amor, muitas pessoas interpretavam esta 

filosofia de maneira errônea, negando assim todos os valores morais que passaram 

a ser vistos como aprisionamento da vida. Nesta época muitos pais deixaram de 

educar seus filhos, não lhes impondo limites nem regras. Em nossa realidade, 

principalmente nas camadas mais populares os valores morais foram modificados 

devido a migração de grande parte da população do campo para a cidade.  

Conforme Silva, na mesma obra acima citada, quando estas pessoas viviam 

no campo tinham um modo de vida ritualizado, reproduzindo comportamentos das 

gerações anteriores. A educação seguia os mesmos modelos de geração em 

geração. Com as mudanças ocorridas as pessoas passaram a experenciar novos 
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modos de viver e de se relacionar. Muitos pais ficaram perdidos em relação à 

educação de seus filhos, muitas vezes relegando a plano secundário a tarefa de 

educar, e uma consequência disso foi a indisciplina e a violência dos jovens, que 

sem a família para orientar-lhes foram criando normas e valores próprios. 

São pertinentes as considerações de La Taille (1996b, apud SILVA, 2004, 

p.51). A família, antes organizada em função dos adultos, passa a ser organizada 

em função das crianças. Ontem, ganhar a liberdade era significado de conquista de 

um modelo adultocêntrico (centrado no adulto) de sociedade. Hoje, percebe-se que 

houve uma inversão, e tanto sociedade quanto família estão centradas na criança.   

Daí a atual queixa da falta de limites nas crianças. Os pais e professores têm medo 

de impô-los porque significaria impor o registro adulto, no qual não acreditam mais. 

Os pais engatinham na frente dos filhos, brincam de negar as diferenças e de serem 

apenas amigos de suas progenituras, escondem seus valores e aceitam seus 

desejos por medo de frustrá-las.  

Outro fator citado por Silva (2004) como decisivo no aumento da violência e 

na indisciplina nas escolas está relacionado à situação política e econômica vivida 

em nosso país nas últimas décadas. No momento vivemos em um regime 

democrático, mas antes predominava a ditadura onde as pessoas eram proibidas de 

reivindicarem direitos e deveriam cumprir deveres. Depois da redemocratização do 

país e a conquista de direitos civis e políticos as pessoas passaram a comandar 

suas vidas e muitos ficaram perdidos em relação à educação de seus filhos. Os 

professores também passaram por este processo, pois não tendo mais imposições a 

cumprir sentiram-se perdidos. 

A questão da impunidade também é caracterizada pelo autor como fator do 

aumento da indisciplina e da violência nas escolas, e estes fatos podem ser 

acompanhados diariamente nos noticiários e jornais. As influências que os meios de 

comunicação exercem sobre os jovens são mais uma preocupação, pois estes são 

cada vez mais influenciados pelo desejo de ter, pelo culto ao corpo incitado pelos 

programas assistidos, além da convivência com a família perder espaço para os 

meios de comunicação. 

Ferramentas como a televisão e o computador, entre outras, acabam 

disputando o tempo em que os jovens ficam reunidos em família e desempenham 

muitas vezes o papel de educar, tanto no sentido informativo quanto no formativo, 
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transmitindo noções de moral e de valores aos jovens, conseqüências de um 

processo de comunicação de massa que as tecnologias proporcionam. 

Conforme Silva (2004), por intermédio dos meios de comunicação, as 

crianças e adolescentes estão tendo suas cabeças “formatadas” para agirem 

guiados por determinadas culturas.  

Deve-se considerar que existem programas televisivos e jogos que são 

bastante educativos, contribuindo inclusive no processo de ensino e de 

aprendizagem das crianças, mas muitas vezes os pais ou responsáveis não 

acompanham o que os filhos assistem e permitem que os filhos passem horas em 

frente da televisão ou do computador. Seguidamente podemos acompanhar nos 

noticiários casos de jovens e até crianças que se envolvem em sites de 

relacionamento podendo inclusive ser vítimas de pessoas más intencionadas. A 

correria do dia a dia e a própria violência que muitas vezes impede as crianças de 

brincarem nas praças e parques proporcionando maior contato com a natureza são 

consequências de que cada vez mais os jovens ficam dentro de suas casas jogando, 

assistindo televisão e assimilando ali noções de uma realidade que lá fora é bem 

diferente. Há tempos atrás as brincadeiras aconteciam ao ar livre, onde as energias 

podiam ser extravasadas e o contato com outras pessoas era maior, o que hoje em 

dia, principalmente nos centros urbano praticamente desapareceu. Muitos jovens 

têm maior contato com aparelhos eletrônicos do que com sua família e amigos.  

 

 

2.3 O que a escola está fazendo para modificar a situação 

 

A responsabilidade de dirigir e manter uma escola oferecendo aos alunos 

uma boa qualidade de ensino é um grande desafio. É um trabalho que diariamente 

apresenta situações a serem resolvidas, ações burocráticas a serem cumpridas, 

questões pedagógicas e administrativas, de relação com a comunidade, entre outras 

tantas. 

O atual diretor da escola foi indicado ao cargo a partir uma ação proferida 

com o intuito de declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 1.335/2000 do Município, 

por ofensa aos artigos 8º, 20, 32, 60, II, “b” e 82, VII, todos da constituição Federal. 

Todos os desembargadores votaram de acordo com o relator e a ação foi julgada 

procedente. 
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Nas palavras do diretor percebe-se que não foi tarefa fácil assumir esta 

responsabilidade: 

“Fui informado de que não haveria possibilidade de recusa, que seria por 
imposição. Entramos em acordo de que minha permanência nesta escola 
seria por apenas um ano. Formei uma equipe de trabalho e “arregaçamos as 
mangas”. A clientela(alunos) difere das demais escolas devido ao meio em 
que vivem(comunidade carente). As agressões físicas e verbais são uma 
constante. A indisciplina foi e continua sendo uma das maiores dificuldades 
desta escola, resquício da permissividade de outras direções. O desrespeito 
dos alunos à colegas e professores é diária: para muitos não há argumentos 
que chegue a tempo. Para mim, uma experiência muito negativa, a pior 
nestes 21 anos de serviço.” (diretor) 
 

De acordo com Lück (2000), o diretor escolar é um gestor da dinâmica social, 

um mobilizador e orquestrador de atores, um articulador da diversidade para dar-lhe 

unidade e consistência, na construção do ambiente educacional e promoção segura 

da formação de seus alunos.  

As palavras da autora fazem refletir sobre a responsabilidade que tem o 

diretor ao dirigir e manter uma escola oferecendo aos alunos uma boa qualidade de 

ensino. É um trabalho que diariamente apresenta situações a serem resolvidas, 

ações burocráticas a serem cumpridas, questões pedagógicas e administrativas, de 

relação com a comunidade, entre outras tantas. 

Como gestor, o diretor além de trabalhar na parte burocrática e administrativa 

também deve valorizar as relações humanas, com ações voltadas para metas claras 

e relevantes. 

Diante dos relatos verificados até o momento, onde professores e direção 

apontam que a grande dificuldade está em resolver a indisciplina e a violência dos 

alunos, quais as atitudes a serem tomadas para que esta escola deixe de ser 

julgada pela comunidade como a “escola problema” e passe a ser vista como uma 

instituição voltada ao ensino e a aprendizagem, onde os problemas citados não 

sejam tomados como um rótulo para o local? 

Silva apresenta uma reflexão interessante sobre esta questão: 

 
...jamais poderemos acabar com o fenômeno da indisciplina e da violência 
nas escolas. Isso, a meu ver, não é uma constatação em si ruim. Ao 
contrário! É por tais razões que nos modificamos, construímos novos 
conhecimentos e passamos a respeitar ainda mais o outro. (SILVA, 2004, p. 
153) 

 

O autor também coloca que muitos apontam soluções para estes problemas, 

mas na prática é bem diferente, pois seria necessário um conhecimento profundo 
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acerca da história de vida de cada educando, bem como uma reflexão muito 

profunda do educador sobre sua própria infância. Nas palavras de Silva (2004, 

P.154), “Não se pode esquecer que as soluções para a diminuição de tais 

fenômenos extrapolam a competência da instituição escolar.”  

Muitos educadores concordam que grande número dos alunos indisciplinados 

também é muito inteligente e muitas vezes já estão com as atividades feitas e 

passam a perturbar o restante da turma. Neste momento faz-se necessária uma 

reflexão do professor sobre suas aulas, analisando se estas são agradáveis para as 

crianças ou cansativas e monótonas. Nesta perspectiva, não são as crianças e os 

adolescentes que devem ir ao encontro da escola e das expectativas dos 

professores e sim o contrário. (Silva, 2004).  

Quando questionado ao diretor e professores da escola sobre as principais 

ações realizadas pela escola em busca de melhorias tanto no que diz respeito ao 

ensino e a aprendizagem dos alunos quanto para que se resolvam os problemas por 

eles citados, estes colocaram que: 

 
“As ações desenvolvidas são: reuniões constantes com professores para 
verificar problemas e tentar soluções; Regras de convivência para melhorar 
o relacionamento, criadas com a participação dos alunos; Reuniões com os 
pais; Eventos de interesse dos alunos; desenvolvimento de projetos 
(atividades extraclasses); oficinas em turno inverso;” (Diretor) 

 
“Como educadora, procuro sempre auxiliar essas crianças, motivando-as a 
estudar e procurar (lutar) por um futuro melhor.”  (Professora C). 
 
“Acredito que os professores que aqui ficaram depois das mudanças de 
pessoal no início de ano bem como a nova equipe diretiva empenham-se o 
máximo em fazer com que nossos alunos melhorem em todos os sentidos, 
principalmente em relação ao comportamento, indisciplina. Aos pouco 
vamos conseguindo, este é um processo lento, pois a escola Santos 
Dumont foi por muitos anos tratada com descaso e isto aqui era terrível.” 
(Professora D)  

  

Ao analisar estes relatos percebe-se que existe uma vontade coletiva tanto 

dos professores quanto do diretor em procurar melhorar as condições de ensino da 

instituição.  

Na primeira conversa realizada com o diretor da escola, este colocou que 

ficaria no cargo somente no período de um ano, conforme combinado quando foi 

indicado, mas depois de passados alguns meses percebe-se a formação de uma 

equipe de trabalho unida e o que antes era considerada uma experiência muito 
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negativa já está deixando de ser assim tão ruim e planos de continuar a lutar pela 

escola  já fazem parte tanto do diretor e de sua equipe quanto dos professores. 

Em uma das reuniões entre direção e professores foi colocado pela vice 

diretora que a luta pela diminuição da violência e da indisciplina continuará, 

ressaltando também sobre a importância de todos para que a escola continue 

melhorando cada vez mais. Uma das metas elencadas no plano global da instituição 

é promover a integração entre todos os segmentos do educandário. Para atingir tal 

propósito defende-se uma gestão participativa na escola, onde todos os membros da 

comunidade escolar participem efetivamente na instituição. 
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3 GESTÃO PARTICIPATIVA NA ESCOLA 

  

Gestão, conforme o Dicionário Eletrônico Aurélio – século XXI, é o ato de 

gerir, gerência, administração. Em uma instituição como a escola, é muito importante 

que a gestão se faça de maneira participativa, onde todos os sujeitos pertencentes 

aquela realidade estejam voltados para a melhoria da instituição. Isto inclui a equipe 

diretiva, pais, professores, funcionários, alunos e membros da comunidade que 

estejam interessados no desenvolvimento do educandário. 

O conceito de gestão pressupõe a idéia de participação, que Lück (2006, 

p.21) define como trabalho associado e cooperativo de pessoas na análise de 

situações, na tomada de decisão sobre seu encaminhamento e na ação sobre elas, 

em conjunto, a partir de objetivos organizacionais entendidos e abraçados por todos. 

Percebe-se que o significado de gestão está relacionado com a participação 

coletiva dos membros envolvidos em um mesmo contexto. 

  
A gestão participativa se assenta, portanto, no entendimento de que o alcance 
dos objetivos educacionais, em seu sentido amplo, depende da canalização 
do emprego adequado da energia dinâmica das relações interpessoais 
ocorrentes no contexto de sistemas de ensino e escolas, em torno de objetivos 
educacionais, concebidos e assumidos por seus membros, de modo a 
construir um empenho coletivo em torno de sua realização. (LÜCK, 2006, 
p.22). 

  

Democracia e participação são dois termos inseparáveis, à medida que um 

conceito remete ao outro. Mas essa reciprocidade nem sempre ocorre na prática 

educacional, pois embora a democracia seja irrealizável sem participação é possível 

observar a ocorrência de participação sem espírito democrático. Assim o significado 

de participação torna-se incompleto. (Lück, 2006) 

Muitas escolas defendem a idéia de que praticam uma gestão participativa, 

mas o que acontece são inúmeras reuniões e seminários onde são apresentadas 

questões já definidas e naquele momento todos os membros devem discutir e 

colocar sua opinião sobre o assunto em questão. O aprofundamento destas 

questões não é trabalhado coletivamente e muitas vezes a reunião termina e nada é 

decidido, manifestando conforme Lück (2006) exemplos de tomadas de decisões por 

falência ou omissão em inúmeras situações educacionais. 
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Ainda existe falta de clareza dos significados no que se refere à gestão 

educacional, escolar e democrática. A gestão educacional é o campo das 

normatizações de leis que gestam a educação no Brasil, englobando a esfera macro 

da educação. A gestão escolar refere-se ao campo da escola, voltada ao 

fazer pedagógico, financeiro, administrativo e as relações com a comunidade 

escolar. 

A gestão educacional existe em função da gestão escolar, e esta, tem por 

finalidade garantir o ensino e a aprendizagem dos cidadãos. 

 Na perspectiva de Lück, a gestão educacional constitui, 

 
...uma área importantíssima da educação, uma vez que, por meio dela, se 
observa a escola e se interfere sobre as questões educacionais 
globalmente, mediante visão de conjunto, e se busca abranger, pela 
orientação com visões estratégicas e ações interligadas, tal como em rede, 
pontos de atenção que, de fato funcionam e se mantêm interconectados 
entre si... (LÜCK, 2006, p. 28) 

 

Lück define gestão democrática como um processo onde são criadas 

condições onde os membros de uma coletividade não apenas façam parte da 

tomada de decisões importantes, mas também assumam a responsabilidade da 

implementação dessas decisões. Isto porque, nas palavras da autora: 

 
...democracia pressupõe muito mais que tomar decisões: envolve a 
consciência de construção do conjunto da unidade social de seu processo 
de melhoria contínua como um todo. (LÜCK, 2006, p.57) 
 

Para Santos (2002) a democracia implica determinadas rupturas com o que 

se encontra estabelecido, via normas e tradições, e, portanto “a tentativa de 

instituição de novas determinações, novas normas e novas leis”. É importante 

pensar que as instituições podem ser fortalecidas através da participação. 

Apple e Beane (1997, apud FERREIRA, 2008, p. 50) nos ensinam que “o 

significado mais poderoso da democracia não é formado pela capciosa retórica 

política, mas nos detalhes da vida cotidiana”. Isto nos faz refletir sobre a participação 

no dia a dia da escola, no comprometimento que se deve ter para que juntos, os 

sujeitos construam uma gestão democrática na escola. 

A gestão escolar é responsável por toda a imagem da educação pública, 

onde o que se pretende é um ensino de qualidade e para que isto aconteça são 

necessários critérios fundamentais, como a igualdade de acesso e permanência do 

aluno na escola e a igualdade de participação e de oportunidades de vida. Estas 
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condições só serão possíveis quando o sistema de ensino tiver condições de 

oferecer a todos uma formação de igual valor para a preparação do futuro. 

De acordo com Ferreira (2000), a participação será qualitativa à medida que 

se estabelece uma constância na prática de participar dos atos corriqueiros dos 

indivíduos e em seus grupos sociais. É no dia a dia que o sujeito se depara com 

escolhas em que atua e cria sua própria história. 

A participação é fator imprescindível para a construção de um processo 

democrático e para que a gestão escolar tenha a participação presente em seu 

processo torna-se necessária a compreensão do que realmente implica a 

participação dentro de uma instituição escolar. 

 

 

3.1 Formas de Gestão Participativa na Escola 

 

De acordo com as colocações da direção da escola Santos Dumont, o que se 

pretende é uma gestão participativa, onde todos os membros da comunidade 

escolar participem efetivamente na instituição. 

Conforme indicado por Marques (1987, p.69, apud, LÜCK, 2006, p. 29), “a 

participação de todos, nos diferentes níveis de decisão e nas sucessivas fases de 

atividades, é essencial para assegurar o eficiente desempenho da organização.” 

Nesta perspectiva, o autor reforça o que as literaturas vêm insistindo, de que 

para que exista realmente a participação efetiva de todos dentro de uma 

organização escolar torna-se necessário antes de mais nada um espírito de equipe, 

onde os objetivos educacionais devem ser entendidos e assumidos por todos. 

Na Série Cadernos de Gestão (vol.III) de Lück (2006), a autora cita diferentes 

formas de participação, pois muitas escolas denominam sua gestão como sendo 

participativa e democrática, mas na verdade o que acontece é uma distorção do 

sentido efetivo de participação.  

Diante disso, considera-se necessário o esclarecimento das formas de 

participação elencadas pela autora: 

- Participação como presença: este tipo de participação considera como 

pertencente a um grupo todos os indivíduos que dele fazem parte, mesmo que estes 

que não atuem por vontade própria, e às vezes estão ali por obrigação, como alunos 

que vão à escola por vontade dos pais, ou professores e funcionários que estão no 



 27 

emprego apenas por não terem outra alternativa. O que acontece é uma atuação 

passiva, onde os sujeitos fazem parte do grupo, mas não atuam conscientemente 

naquela realidade. Aqui fica evidenciada a idéia de uma falsa participação. Muitas 

vezes ouvem-se queixas das reuniões na escola, onde geralmente os mesmos falam 

e os outros se calam, este é um exemplo que ainda acontece em grande parte das 

instituições. 

- Participação como expressão verbal e discussão de ideias: esta forma de 

participação se dá quando as pessoas têm a oportunidade de expressarem suas 

opiniões, debaterem sobre diversos assuntos e na verdade, o que está em 

discussão já foi pré-definido pela direção, ocorrendo assim uma falsa idéia de 

democracia e participação. Esta forma de participação é limitada, pois tem-se uma 

verbalização de opiniões, apresentação de ideias e muitas vezes as discussões se 

encerram nelas mesmas. Nas reuniões que acontecem na escola percebe-se este 

tipo de participação, onde a direção lança as idéias a serem discutidas e o encontro 

gira em torno delas mesmas, sem o lançamento de novos pontos de vista, de novas 

concepções que poderiam ser trabalhadas. 

- Participação como representação: a representação é considerada como uma 

forma significativa de participação, onde as ideias, expectativas, valores e direitos 

são manifestados através de um representante do grupo escolhido para discursar 

em nome de todos. Geralmente isto acontece em grandes grupos sociais onde não é 

permitida a participação direta de todos. Nas escolas a participação por 

representação acontece através de organizações como os conselhos escolares, 

associação de pais e mestres, grêmios estudantis entre outros. Esta forma de 

participação constitui-se como um princípio de gestão democrática e consta na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96), no artigo 14, inciso II. Esta 

forma de participação é muito praticada nas sociedades e organizações 

democráticas e segundo Lück, “pode ser expressa como um arremedo de 

participação ou uma falsa democracia” (p.42), pois participar não significa delegar 

alguém para agir em seu nome.  

- Participação como tomada de decisão: dentro da escola muitas vezes 

existem momentos onde são tomadas em conjunto decisões do dia a dia, como a 

organização de um evento, ou alterações no espaço físico. Reuniões são registradas 

para estas discussões e responsabilidades são atribuídas. Esta prática demonstra 

que na maioria das vezes a solução já foi definida pelo dirigente da escola e os 



 28 

demais membros da comunidade não são envolvidos de fato, discutindo, por 

exemplo, o papel de todos e de cada um na escola, bem como o significado de cada 

solução apontada. Este tipo de participação demonstra que a tomada de decisão do 

grupo fica restrita apenas a questões operacionais ao que fazer e não ao significado 

das questões em si. Uma atitude democrática precisaria de atitudes de 

transparência, abertura e flexibilidade e não no desperdício de tempo discutindo 

questões secundárias. 

- Participação como engajamento: o engajamento representa o nível mais 

pleno de participação, onde é necessário estar presente, expressar pensamentos, 

oferecer idéias, analisar as situações, tomar decisão sobre o encaminhamento de 

questões através de análises compartilhadas e envolver-se de forma comprometida 

e assumir responsabilidades visando promover os resultados propostos e desejados. 

Nas palavras de Lück: “é muito mais que adesão, é empreendedorismo 

comprometido” (p.47). Percebe-se a participação em seu sentido pleno não acontece 

quando existe na escola a separação entre tomada de decisão e ação, entre o 

pensar e o fazer. 

Ao identificarmos cada forma de participação elencadas pela autora, percebe-

se que a maioria delas aponta resultados significativos apenas para quem as 

conduz, pois as decisões já estão previamente definidas e os demais participantes 

não compartilham as suas opiniões sobre todos os aspectos vivenciados na 

instituição, atuando como coadjuvantes sendo solicitados somente no momento de 

por em prática o que já foi pré estabelecido. 

As expectativas apontadas pela direção da escola estão em desenvolver uma 

gestão onde todos os membros da comunidade participem efetivamente na 

instituição. Diante dessa perspectiva, a forma de gestão verificada nas leituras 

realizadas durante o desenvolvimento do trabalho, e que possa contribuir neste 

processo de mudanças pelos quais a instituição vem passando, é a participação 

como engajamento, onde os indivíduos que fazem parte daquela realidade estejam 

comprometidos em um sentido pleno, com as sugestões de todos sendo discutidas e 

analisadas coletivamente, não havendo passividade de um lado e centralização de 

outro. Para que a equipe possa atingir suas metas, estas precisam ser traçadas e 

desenvolvidas em conjunto, onde todos estejam comprometidos e engajados em 

alcançá-las. 
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3.2 O trabalho dos Gestores Escolares em busca de uma Escola Participativa 

 

Os gestores escolares são os responsáveis pela liderança de todo o trabalho 

na escola. São um conjunto de profissionais formados pelo diretor, que é o líder e 

responsável máximo por todo o processo escolar, o supervisor/coordenador 

pedagógico responsável pela orientação, acompanhamento e avaliação dos 

processos educacionais e o orientador educacional que é responsável pelo 

atendimento na escola, principalmente às necessidades de desenvolvimento dos 

alunos como pessoas. 

Conforme Chiavenato (1994, apud LÜCK, FREITAS, GIRLING & KEITH, 

2005), os líderes traduzem nossas incertezas e nos ajudam a cooperar e trabalhar 

em conjunto para tomarmos decisões acertadas. 

Romão e Padilha (p.92, apud GADOTTI e ROMÃO, 2002) chamam atenção 

para a atual prática gestionária nas escolas, que acaba exigindo dos diretores uma 

dedicação muito intensa às questões administrativas, deixando assim em segundo 

plano o aspecto mais importante de sua atuação, que está relacionado a 

responsabilidade pelas questões pedagógicas e educativas, que dizem respeito a 

sociedade e principalmente a comunidade escolar. 

Os autores também destacam sobre a importância de se observar a atuação 

do diretor na escola a partir da forma de sua escolha para o cargo bem como o tipo 

de gestão que ele implementa. A escolha e a atuação do dirigente escolar podem 

contribuir significativamente para a superação de conflitos, para a melhoria do 

trabalho e fundamentalmente para a qualidade do ensino. 

Romão e Padilha (apud GADOTTI e ROMÃO, 2002) analisam algumas 

formas de escolha do diretor de escola, pensando em uma gestão democrática para 

a escola pública, identificando também algumas atribuições fundamentais dos 

diretores que devem ser compreendidas por todos os sujeitos educacionais. 

A escolha democrática de dirigentes escolares teve início na década de 60, 

quando em 1966 os colégios estaduais do Estado do Rio Grande do Sul realizaram 

votação para eleger os diretores das escolas. A partir da década de 80 e 

principalmente nos dias atuais a preocupação no que diz respeito à escolha de 

diretores escolares nos Municípios e Estados brasileiros vem sendo questão de 

preocupações e discussões sobre o papel do dirigente escolar no processo de uma 

gestão democrática da escola pública.  
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Algumas formas de escolha de diretores escolares são a nomeação, o 

concurso, a eleição e os esquemas mistos. Quando um diretor é nomeado, este é 

escolhido pela vontade de quem o indica, no caso o governador ou o prefeito. Este 

tipo de escolha é denominado como cargo de confiança e o mesmo pode ser 

substituído a qualquer momento, principalmente de acordo com interesses políticos. 

Quando a escolha do diretor escolar se dá através de concurso, são 

realizadas provas escritas ou provas de títulos onde o candidato deve comprovar a 

formação específica que o habilita ao cargo. Este tipo de escolha evita o 

apadrinhamento político, embora muitos concordem que este tipo de seleção não 

verifique a liderança do candidato frente a escola onde irá trabalhar, sendo então o 

concurso democrático ao candidato, que se for aprovado poderá escolher a escola 

onde irá atuar e antidemocrático à comunidade escolar que deverá aceitar esta 

escolha. Muitas vezes o diretor pode não assumir compromissos com os objetivos 

educacionais daquela comunidade, gerando assim negligência em relação as formas 

democráticas de gestão. 

A eleição é baseada na manifestação da comunidade escolar e pode 

acontecer de diversas formas: voto direto, representativo, uninominal ou através de 

listas tríplices. Este tipo de escolhas tem se mostrado favorável a discussão 

democrática na escola. Geralmente quando eleito pela comunidade escolar que o 

escolheu, o diretor passa a assumir responsabilidades junto a esta comunidade. 

O esquema misto prevê na maioria das vezes duas fases no processo de 

escolha de diretores, como as provas que avaliam a sua competência técnica e 

formação acadêmica, além das eleições que tentam verificar a competência e 

capacidade de liderança. Nesta forma de escolha a comunidade escolar participa de 

uma ou de mais fases do processo de seleção, onde verifica-se que o candidato 

escolhido acaba tendo também um maior vínculo e compromisso com aqueles que o 

escolheram ou indicaram.   

A partir da Constituição de 1988 muitos administradores abriram mão de 

nomearem o diretor da escola, iniciando assim o processo de implantação da gestão 

democrática no ensino antes mesmo de sua regulamentação. Percebe-se que a 

eleição de diretores de escolas no Brasil é marcada por avanços e retrocessos. Sob 

este aspecto Romão e Padilha colocam que: 
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[...] não podemos mais depender da vontade política das constituições 
estaduais e das leis orgânicas municipais, que têm consignado aos 
governadores e prefeitos a competência privativa para a nomeação de 
agentes para o exercício de cargos públicos comissionados [...] (ROMÃO e 
PADILHA, p.95) 
 

Os autores sugerem que a experiência democrática acumulada em nosso 

país seja aproveitada para que se regulamente o princípio da gestão democrática do 

ensino público, na forma de lei. Isto está previsto no artigo 206, inciso VI, da 

Constituição Federal. Para que uma “Lei da Gestão Democrática” possa ser 

constituída futuramente, deve-se discutir na escola, na comunidade e toda a 

sociedade os parâmetros da gestão democrática da escola pública. 

Ressalta- se também para o fato de que a eleição de dirigentes escolares é 

apenas um dos componentes da gestão democrática do ensino público e só terá 

efeito positivo se associada a outras medidas como a capacitação para a 

participação efetiva dos representantes que irão atuar na escola pública. 

Lück (2006) destaca que a eleição de diretores por si só não garante uma 

vivência democrática participativa na escola. A democratização da escola, indicado 

por Prais (1990, apud LÜCK, 2006, p. 43), uma vez que dissociada de uma prática 

de participação plena, restringe-se a simples substituição de pessoas no poder, ou 

legitimação de sua permanência, sem entrar no mérito da forma de atuação 

democrática. Este processo demanda de estudos mais aprofundados a fim de se 

identificar seus efeitos sobre a escola e que resultados tem promovido, no sentido de 

melhorar a qualidade do ensino e promover o maior envolvimento e 

comprometimento da comunidade escolar com esta qualidade. 

Nesta perspectiva o que se percebe é que enquanto não houver nas escolas 

uma equipe que compartilhe o poder e as responsabilidades onde o individualismo 

seja substituído pela coletividade, continuaremos enfrentando desafios em todo o 

âmbito escolar.  

O diretor tem papel muito importante neste contexto, pois é ele o principal 

responsável na instituição escolar, onde é exigida do mesmo uma competência 

técnica, política e pedagógica. Ele deve ser um articulador dos mais diferentes 

segmentos escolares em torno do projeto político pedagógico da escola, melhorando 

assim o aspecto organizacional da escola e a responsabilidade social com a 

comunidade ali inserida. 
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Para tanto, o diretor precisa exercer uma liderança democrática, dividindo os 

poderes de decisões sobre os assuntos escolares com todos os membros que fazem 

parte da comunidade escolar, melhorando assim a qualidade de seu próprio 

trabalho, da escola e das pessoas que ali convivem.  

A ação competente do dirigente escolar é, conforme Lück: 

 

[...] a de assumir um sentido de responsabilidade política, mediante 
sensibilidade e bom senso, que lhe permita discernir a relevância e a 
amplitude de repercussão da tomada de decisão para a escola como a 
coletividade, para a qualidade de seu processo educacional e para o sentido 
de autonomia e desenvolvimento de seus profissionais. (2006, p.48).  
 

A criação de uma equipe é uma dimensão básica do estilo da gestão 

participativa, sendo o diretor o líder, é ele que tem a responsabilidade de 

desenvolver uma equipe composta por pessoas que em conjunto serão 

responsáveis por garantir o sucesso da escola. 

Nos dias atuais, o dirigente escolar é considerado eficaz quando concentra 

seus esforços e energia em liberar o potencial escondido na instituição, procurando 

construir equipes participativas. Este deve atuar como líder, responsável pela 

sobrevivência e pelo sucesso da instituição. (Lück, Freitas, Girling & Keith, 2005). 

Entretanto, percebe-se que assumir o cargo de diretor e organizar uma equipe 

de trabalho que esteja comprometida com a educação não é tarefa fácil, pois é na 

atuação do diretor que os demais devem encontrar estímulo para desenvolverem um 

trabalho efetivo e satisfatório. 
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4 ALGUMAS ANÁLISES E REFLEXÕES 

 

A partir das entrevistas coletadas pelos sujeitos participantes da pesquisa, e 

das leituras realizadas, percebe-se que ainda há um longo caminho para que esta 

escola venha a atuar de fato com uma gestão participativa no sentido pleno, onde 

todos os sujeitos ali inseridos trabalhem em equipe, voltados a fazerem o melhor 

pela melhoria daquela instituição. 

Alguns passos já estão sendo dados para que isto aconteça, pois a equipe 

diretiva considera-se unida e voltada em prol do desenvolvimento da escola. Existe 

uma preocupação em comum ao comentarem sobre a questão da violência e as 

várias tentativas de resolver o problema. Estes fatos podem ser observados no 

convívio diário entre os sujeitos. 

Educadores que atuaram na instituição antes da direção atual revelam 

mudanças positivas: 

 

“A escola era quase um presídio, brigas aconteciam diariamente, uma 
baixaria sem limites. Os responsáveis chamavam a polícia ou o conselho 
tutelar e continuavam “trancados” na sala da direção lanchando, rindo, 
conversando horas e horas no MSN.....Hoje isto aqui é outra realidade. 
Claro que existem brigas entre os alunos, mas atitudes são tomadas e 
nunca mais precisaram chamar a polícia como se aqui tivessem só 
marginais....” (professor D) 
 
 
“Trabalhei nesta ESCOLA antes, onde fiz parte de um grupo que constatou 
inúmeras irregularidades a apontamos também soluções para os problemas, 
mas infelizmente não fomos ouvidas nem levadas a sério. Hoje, me 
emociono todas as vezes que chego na ESCOLA e vejo o progresso, a 
organização, a dedicação e o carinho com que é elaborado as atividades, 
tudo é planejado, decidido e executado coletivamente.” ( professor E) 

  

Estes depoimentos revelam que a realidade hoje já passou por mudanças 

significativas tanto em sua organização quanto no tratamento com os alunos, mas na 

fala “tudo é planejado, decidido e executado coletivamente”, verificou-se que estas 

decisões tomadas coletivamente acontecem nas tradicionais reuniões escolares, 

onde conforme Lück (2006) existe uma falsa idéia de participação e democracia, em 

que as decisões geralmente já foram previamente definidas pela direção e no 

momento da reunião elas são colocadas para votação.  

Quando o atual diretor da escola coloca em seu depoimento e também 

durante as conversas ocorridas durante o processo de coleta de dados que está ali 
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por imposição e que pretende ficar no cargo somente no período de um ano, além 

de deixar claro que esta é a pior experiência em 21 anos de trabalho, percebe-se 

que ouve recusa inicial em assumir o cargo, o que pode trazer consequências 

negativas na luta por uma escola comprometida com a educação. Neste momento 

torna-se pertinente destacar que com o convívio diário na instituição e pelas falas do 

diretor acredita-se que esta ideia, e até mesmo a revolta inicial por ter sido imposto 

para a função em que está já vem perdendo forças em prol da luta por uma escola 

melhor e que deixe de ser vista na cidade como a “escola problema”. Com apenas 

alguns meses de gestão não há como diagnosticar mudanças radicais, pois este é 

um processo lento, com conquistas e lutas diárias. 

As leituras proporcionaram a reflexão sobre a escolha do diretor, que nem 

sempre acontece de maneira democrática, o que pode influenciar no 

comprometimento do mesmo com a função que lhe foi atribuída, mas como também 

foi verificado, não são apenas as eleições que tornarão a escola uma instituição 

democrática e participativa, pois a escolha dos gestores é apenas um dos 

componentes de uma gestão baseada na democracia. 

Durante as falas de professores e equipe diretiva referentes às ações que 

vem sendo realizadas na escola para que os problemas por eles citados sejam 

solucionados, percebe-se um esforço na tentativa de melhorar o quadro de violência 

e indisciplina que é considerado estigma da instituição, mas as tentativas ainda 

estão sendo realizadas através de reuniões, criações de regras e os pais são 

chamados geralmente para a entrega de notas ou quando há algum problema 

ocorrido com o filho na escola. 

Este tipo de participação não é a participação como engajamento, que seria o 

nível de participação mais pleno dentro de uma perspectiva democrática, conforme 

verificado nas leituras. As formas de participação que vem acontecendo nesta escola 

ainda são superficiais, deixando de serem democráticas, onde deve haver um 

engajamento pleno de todos os participantes daquela realidade, tanto para assumir 

as responsabilidades e as consequências das decisões e atitudes tomadas. 

Conforme Lück (2006, p. 47): “é muito mais que adesão, é empreendedorismo 

comprometido”.  

Deve-se considerar que para o período curto em que a equipe diretiva está no 

comando da instituição, muita coisa já foi e está sendo feita no educandário, pois a 

escola antes da atual gestão era conceituada da pior maneira possível, comparada 
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como acompanhamos nos depoimentos, como presídio, e a presença da força 

policial era necessária constantemente. Hoje a realidade já é bem diferente e mais 

animadora, pois com o passar dos meses criou-se uma boa equipe, com 

profissionais que estão dispostos a continuar desenvolvendo seu trabalho da melhor 

maneira e fazer do educandário, não uma escola modelo, como durante uma das 

conversas disse o diretor, mas uma escola que não carregue como referência a 

marginalidade e a violência e sim esteja preparada para atender esta clientela que 

talvez precise de mais atenção através de novos olhares e novos saberes. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada confirma o que as bibliografias consultadas sobre 

violência e indisciplina nas escolas trazem, revelando um aumento considerável 

destas manifestações em ambientes escolares. Também foi possível compreender 

critérios fundamentais para que uma escola possa adotar uma gestão participativa 

para seguir sua caminhada. 

O objetivo deste estudo foi de compreender e descrever as ações de uma 

equipe diretiva na busca de solução em problemas da escola em que atuam, 

especialmente relativos à violência e indisciplina em um ambiente educacional que 

vem passando por momentos de transformação que compreendem a adoção da 

gestão participativa, com vistas à melhoria da qualidade do ensino.  

A partir do estudo de caso realizado em uma escola localizada em município 

da região central do Rio Grande do Sul, muitas reflexões foram possíveis, pois 

através dos questionários e entrevistas coletadas, foi possível verificarmos diferentes 

opiniões e perceber que existe uma preocupação tanto da direção quanto da equipe 

de professores em somar esforços para que o educandário deixe de ser rotulado 

negativamente pela comunidade. 

Uma das maiores queixas dos profissionais que trabalham na escola é 

referente às questões de indisciplina e violência com que muitos educandos reagem 

no dia a dia, o que para os educadores trata-se de consequências da situação em 

que estes jovens vivem, em meio à pobreza. Através das leituras realizadas 

percebe-se que o meio em que vivem pode influenciar no comportamento das 

pessoas, mas não deve servir como conceito de que atitudes violentas e 

indisciplinadas estão sempre relacionadas à pobreza.  

Para o desenvolvimento do trabalho, sentiu-se necessária a reflexão do que 

seja realmente uma gestão participativa dentro de uma escola, pois conforme a 

direção do educandário esta é a forma de trabalho pretendida pela instituição. 

Muitas escolas conceituam-se como participativas e democráticas e na verdade, 

como verificamos nas leituras e na própria prática, estão adotando uma ideia falsa 

de participação. 

Um dos objetivos da gestão participativa é a melhoria constante do sistema 

de ensino e da escola, e para que os resultados positivos sejam alcançados é 
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imprescindível que exista um trabalho coletivo, onde seja criada uma equipe em que 

todos os membros tenham participação plena nos processos decisórios referentes à 

instituição.  

Cabe ressaltar que ainda há muito para ser feito para que a escola citada 

deixe de ser vista como uma das instituições mais difíceis em se trabalhar, mas 

durante o desenvolvimento do trabalho foi possível verificar que os primeiros passos 

já foram dados e que se todos continuarem juntos nos mesmos objetivos, a 

caminhada não será mais tão árdua. 

Analisando os materiais coletados e as leituras realizadas, conclui-se que é 

possível estabelecer uma gestão participativa na escola, e que esta não fique 

somente limitada a participação em reuniões ou decisões em festividades, e sim na 

formação de uma equipe comprometida que possa expressar suas idéias, cumprir 

seus deveres e assumirem juntos todas as situações que aparecem diariamente na 

escola. Talvez assim, os problemas de indisciplina e violência citados como 

principais causas do fracasso daquela instituição passem a ser vistos e trabalhados 

através de novas perspectivas. 

Finalizando, esperamos que este estudo possa, dentro de seus limites, 

contribuir para um melhor conhecimento sobre a escola investigada, pois muitas 

vezes quem não participa do cotidiano de uma determinada comunidade tem pouco 

conhecimento sobre atitudes que aos poucos vão sendo trabalhadas com objetivos 

de lutar por melhorias tanto para educandos como para educadores e comunidade 

em geral. 
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APÊNDICE 1 - Questionário aplicado aos professores da escola  

 

Este questionário foi aplicado a professores que trabalharam na instituição antes das 

mudanças ocorridas e que permanecem no quadro de funcionários da escola. 

 

 Professora C 

 

- Como você percebe a questão da violência e da indisciplina na Escola em que 

trabalhas? 

 

Percebo que a violência vem da família com a criança para a escola. Eles convivem com 

ambas em suas casas, é uma triste realidade, mas a situação precária, a falta de cultura, a 

gravidez precoce, o envolvimento com drogas, o alcoolismo, são alguns exemplos do por 

que existe tanta violência e indisciplina na escola. Cabe a nós educadores desta escola 

auxiliar estas crianças, motivando-os a estudar e procurar (lutar) por um futuro melhor. 

 

- Em sua opinião, é importante a participação da família na Escola? Esta 

participação acontece na Escola em que trabalhas? 

 

A participação da família é fundamental, pois eles são a base de da educação, nós, a escola 

educamos para a vida, o trabalho, o futuro. A família precisa estar presente, não só na 

escola, mas na vida escolar do filho (observando seu caderno, auxiliando nos temas, 

motivando-os para estudar quando tem avaliações, ir a escola, conversar com professores e 

direção, participar dos eventos promovidos pela escola, entre outros. A participação das 

famílias na escola deveria ser maior com comprometimento e valorização do que a escola é 

e faz pelos seus alunos. 

 

- Você fazia parte do quadro de professores da Escola antes de serem tomadas 

decisões sérias em relação à escolha de diretores. Você poderia relatar como era 

trabalhar na escola antes desta tomada de decisões e no atual momento?  

 

Eu fui nomeada antes, sempre me dediquei muito a escola porque a amo muito, trabalhei e 

trabalho da melhor maneira , tento sempre atingir os objetivos. Aconteceram alguns fatos na 

escola, que a meu entendimento deveriam ser resolvidos pela equipe diretiva, mas não cabe 
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a mim julgar as pessoas. Todos sempre me acolheram bem, me auxiliaram muito, erros são 

super comuns, todo ser humano erra e não é papel do ser humano apontar o erro e julgar. A 

escola mudou muito seu aspecto físico, foram realizados alguns ajustes, os alunos 

receberam oficinas, mas ainda há muito o que trabalhar para termos pessoas mais 

responsáveis e competentes, organização e sermos reconhecidos. Como educadora, 

procuro sempre auxiliar essas crianças, motivando-as a estudar e procurar (lutar) por um 

futuro melhor. 

 

 

Professora D 

 

- Como você percebe a questão da violência e da indisciplina na Escola em que 

trabalhas? 

 

Assustadora. Eu só tinha conhecimento de modo geral da realidade. Mas a estrutura 

familiar, o modo de vida, a realidade em que estão inseridos fazem com que a violência e 

indisciplina sejam o grande desafio da Escola. Muitas vezes fico chateada com o que vejo e 

escuto, mesmo sabendo da realidade, ainda assim assusta muito.  Percebe-se que os 

alunos são extremamente agressivos uns com os outros, se xingam e batem com a maior 

naturalidade 

 

- Em sua opinião, é importante a participação da família na Escola? Esta 

participação acontece na escola em que trabalhas? 

 

Fundamental. Vejo que a participação é realmente precária. A família é a base e se 

cumprisse seu papel de atuante na escola, tenho certeza que a postura dos educandos 

seria outra. O aluno necessita que a família demonstre interesse e preocupação com sua 

vida escolar, sente-se valorizado e até cobrado de certa forma. 

 

- Você fazia parte do quadro de professores da Escola antes de serem tomadas 

decisões sérias em relação à escolha de diretores. Você poderia relatar como era 

trabalhar na escola antes desta tomada de decisões e no atual momento?  

 

A escola era quase um presídio, brigas aconteciam diariamente, uma baixaria sem limites. 

Os responsáveis chamavam a polícia ou o conselho tutelar e continuavam “trancados” na 

sala da direção lanchando, rindo, conversando horas e horas no MSN.....Hoje isto aqui é 
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outra realidade. Claro que existem brigas entre os alunos, mas atitudes são tomadas e 

nunca mais precisaram chamar a polícia como se aqui tivessem só marginais.  

 

Professora E: 

 

- Como você percebe a questão da violência e da indisciplina na Escola Santos 

Dumont? 

 

A violência e a indisciplina na Escola, espelha a realidade vivenciada pelas crianças como: 

famílias desajustadas, falta de limites e quando vão para a Escola se deparam com regras, 

então muitas vezes há conflitos mas a escola está atenta para solucionar estes problemas 

orientando também a família. 

 

- Em sua opinião, é importante a participação da família na Escola? Esta 

participação acontece na escola em que trabalhas? 

 

Não acredito em Escola sem a presença da família, pois só é possível um trabalho com 

sucesso se tivermos como aliada a família, é com esta convicção que buscamos alternativas 

para resgatar e envolver as famílias proporcionando atividades diversificadas na escola. 

 

- Você fazia parte do quadro de professores da antes de serem tomadas decisões 

sérias em relação à escolha de diretores. Você poderia relatar como era trabalhar na 

escola antes desta tomada de decisões e no atual momento?  

 

Trabalhei nesta ESCOLA antes, onde fiz parte de um grupo que constatou inúmeras 

irregularidades a apontamos também soluções para os problemas, mas infelizmente não 

fomos ouvidas nem levadas a sério. Hoje, me emociono todas as vezes que chego na 

ESCOLA e vejo o progresso, a organização, a dedicação e o carinho com que é elaborado 

as atividades, tudo é planejado, decidido e executado coletivamente. Os fatos vieram a 

confirmar tudo o que apontamos, e justificar que é possível sim, uma educação séria, 

transparente e comprometida, onde buscamos o bem estar do aluno (ambiente limpo e 

agradável) sem se descuidar da aprendizagem, assim é nossa ESCOLA, com uma equipe 

diretiva responsável, comprometida e projetando o futuro JÁ. 

 

Este questionário foi aplicado a professores que já trabalham na escola Santos 

Dumont e hoje atuam em outras escolas do município: 
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- Escreva sobre sua experiência em ter trabalhado na escola Santos Dumont: 

 

Professora A: 

 

Este relato que irei fazer parece ser conto de fadas. Sou professora a 33 anos, passei por 

várias experiências pedagógicas em vários estabelecimentos. Me considero uma 

profissional comprometida com a educação, sempre buscando me aperfeiçoar para ver a 

melhoria dos resultados no processo ensino aprendizagem. Nesta escola, além de estar 

localizada na Vila de situação econômica que deixa a desejar, as crianças carentes de tudo, 

afeto, material, vestuário, etc. e sendo um desafio para o profissional trabalhar com essa 

realidade se deparamos com uma surpresa na parte administrativa. Por falta de experiência 

as vezes erramos, mas temos que ser humildes em reconhecer os erros e não jogar o que 

fizemos de errado para os outros. A escola era um depósito de tudo que não funcionava, 

faltava disciplina, conselho e polícia quase que diário na escola. Não tinha verbas, não tinha 

organização, enfim, deixava a desejar. Teve que haver denúncias pedindo socorro para a 

melhoria e providências ao setor competente. Só que fomos ameaçadas por apontar erros 

em benefício do alunos, sofremos muito, só tínhamos uma coisa em mente “MELHORIAS” 

em tudo. A escola que temos é a escola que queremos, isso com orgulho falo hoje, apesar 

de tudo me realizo pois a escola com a troca da equipe diretiva toda, houve uma 

transformação incrível em tudo, organização, disciplina, aparência etc...Qualquer professor 

gostaria de fazer parte deste quadro. Não podemos brincar de administrar, temos que ter 

consciência se temos COMPETÊNCIA para desempenhar a função de administrador. Quem 

ganhou com isso? Nossos alunos com certeza, e nós que tivemos a coragem de apontar. 

 

Professora B: 

 

Tenho experiência em alfabetizar, pois leciono há quatorze anos e sempre consegui aprovar 

a maioria dos meus alunos. Mas, naquela escola, não tive uma experiência muito boa, pois 

a maioria dos alunos , não tinham interesse, não se concentravam, conversavam o tempo 

todo e muitas vezes brigavam até pelo material escolar. Não conseguia ir ao banheiro ou à 

secretaria devido as brigas e a bagunça. Nós educadores sabemos que, crianças que vivem 

no meio há violência, na escola reagem da mesma maneira, sendo indisciplinados. Os pais 

não ajudam os filhos nos deveres de casa porque não tem estudo, sei que quando 

escolhemos ser professores sabemos que iremos nos deparar com várias realidades, mas o 

ano que trabalhei lá foi um desafio muito grande para mim, pois jamais imaginei me deparar 
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com tantas brigas, xingamentos, falta de respeito e pessoas sem noção ética, valores e 

cidadania. Confesso que falhei como profissional, pois foi o pior de todos os 14 anos como 

educadora. Eu não consegui me adaptar aquela realidade. Admiro os profissionais que 

continuam tentando, pois não é fácil. 
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APÊNDICE 2 - Entrevista com a equipe diretiva da escola 

 

Diretor da Escola: 

 

- Você poderia relatar como foi para você ser indicado para assumir a direção desta 

escola como está sendo esta experiência? 

 

Eu trabalhava na equipe diretiva de outra escola do município há dois anos. Tinha adoração 

pelo meu serviço. Em janeiro deste ano fui chamado para uma reunião com a Secretária da 

Educação onde na oportunidade, me ofereceu o cargo de diretor neste educandário. Não 

aceitei o cargo por estar comprometido com a escola onde trabalhava. Recusei em outras 

duas oportunidades ainda e da quarta vez, fui informado de que não haveria possibilidade 

de recusa, que seria por imposição. Entramos em acordo de que minha permanência na 

escola Santos Dumont seria por apenas um ano. Formei uma equipe de trabalho e 

“arregaçamos as mangas”. A clientela(alunos) difere das demais escolas devido ao meio em 

que vivem(comunidade carente). As agressões físicas e verbais são uma constante. A 

indisciplina foi e continua sendo uma das maiores dificuldades desta escola, resquício da 

permissividade de outras direções. O desrespeito dos alunos à colegas e professores é 

diária: para muitos não há argumentos que chegue a tempo. Para mim, uma experiência 

muito negativa, a pior nestes 21 anos de serviço. 

 

- Quais as maiores dificuldades encontradas até o momento? 

 

Para melhorar a educação nesta escola é imprescindível melhorar a disciplina dos alunos. É 

necessário também contar com a participação dos pais neste processo, conscientizando-os 

da importância de sua participação na educação dos filhos. 

 

- Como você vê a questão da violência e da indisciplina na escola em que trabalhas? 

 

A indisciplina é gritante. Alunos não se respeitam e não respeitam os professores. A 

violência acontece com agressões físicas e verbais também.  

 

- Em sua opinião, é importante a participação da família na Escola? Esta 

participação acontece na sua escola? 
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Na minha opinião a participação da família é imprescindível, pois sem a participação dos 

pais na educação dos filhos, o fardo cabe ao professor nesta árdua tarefa, torna-se muito 

mais pesado. Trabalho neste educandário somente há nove meses e comparando à outros 

educandários, diria que a participação dos pais ainda é pobre, precisa melhorar muito ainda. 

 

- Quais as principais ações realizadas pela escola em busca de melhorias tanto no 

que diz respeito ao ensino e a aprendizagem dos alunos quanto para que se 

resolvam os problemas de indisciplina?  

 

As ações desenvolvidas são: reuniões constantes com professores para verificar problemas 

e tentar soluções; Regras de convivência para melhorar o relacionamento, criadas com a 

participação dos alunos; Reuniões com os pais; Eventos de interesse dos alunos; 

desenvolvimento de projetos (atividades extraclasses); oficinas em turno inverso e o 

desenvolvimento de aulas mais atraentes. 

 

- Qual é a forma de gestão adotada pela escola em que trabalhas? 

 

A nossa pretensão é em desenvolver uma gestão participativa, onde toda a comunidade 

aqui localizada participe efetivamente do cotidiano da escola. Esta é uma caminhada longa 

e cheia de desafios, mas aos poucos estamos conseguindo algumas melhorias significativas 

neste sentido.  

 

Supervisora da escola: 

 

Você poderia relatar como foi para você ser indicada para fazer parte da direção 

desta escola e como está sendo esta experiência? 

 

Na verdade não fui indicada, mas sim convidada. A indicação é apenas do diretor, e o 

mesmo compõe sua equipe. Mas a experiência é muito válida, bastante cansativa, um tanto 

estressante, mas o conhecimento adquirido, ver a escola pelo lado burocrático é muito 

interessante. Posso dizer que entrei cega, pois não tinha conhecimento dessa área, um 

grande desafio, um grande aprendizado. A agressividade, a indisciplina, aliados a todos os 

fatores externos como drogas, prostituição, alcoolismo, tornam a escola um local de 

colocarem tudo pra fora. 

 

- Quais as maiores dificuldades encontradas até o momento? 
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Vejo que não é apenas uma dificuldade isolada, mas um conjunto de obstáculos, assim 

pode-se dizer. Acredito que a violência e a falta de limites são as grandes dificuldades 

encontradas, juntamente com a falta da família na escola. 

 

- Como você vê a questão da violência e da indisciplina na escola em que trabalhas? 

 

Aqui vivenciamos muitos casos de violência e indisciplina, eles trazem consigo uma 

agressividade que por mais que a gente tente é difícil de fazê-los ficarem calmos, 

conversarem ao invés de logo sair gritando e batendo. O modo como convivem uns com os 

outros são reflexos do que vivenciam em suas casas, refletindo aqui na escola uns com os 

outros. 

 

- Em sua opinião, é importante a participação da família na Escola? Esta 

participação acontece na sua escola? 

 

Com certeza é importante, mas vejo que a participação é realmente precária. A família é a 

base e se cumprisse seu papel de atuante na escola, tenho certeza que a postura dos 

educandos seria outra. 

 

- Qual é a forma de gestão adotada pela escola em que trabalhas? 

 

Estamos voltados a lutarmos por uma gestão participativa e democrática, onde todos os 

sujeitos que fazem parte deste educandário tornem-se sujeitos atuantes em prol da 

educação de nossos jovens, voltados ao compromisso e a responsabilidade de tornarem-se 

cidadãos conscientes da sociedade em que vivem. 
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APÊNDICE 3 – Carta de Liberação das Entrevistas e Questionários 

para Publicação 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA 
ESPECIALIZAÇÃO LATO-SENSU EM GESTÃO EDUCACIONAL 

 

 

 

Prezado (a) Professor (a), 

 

Este questionário e posteriormente a entrevista que será aplicada em 

sua escola fazem parte de uma pesquisa para conclusão do curso de 

Pós Graduação a Distância, Especialização Lato-Senso em Gestão 

Educacional.  

As informações aqui prestadas têm o único objetivo de composição de 

dados para o estudo que vem sendo realizado. Sua participação é muito 

importante. 

Os dados obtidos serão tratados de forma a preservar o anonimato dos 

respondentes. 

Contando com sua participação, antecipadamente agradeço. 

 

 

       _____________________________________ 

Professor Participante da Pesquisa 

 


