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RESUMO 

 

O presente trabalho objetivou compreender as influências da coordenação 
pedagógica articulada ao ambiente do Laboratório de Informática Educativa - (LIED) 
do Centro de Ensino Especial 01 do Gama – DF, sob a prática pedagógica do grupo 
docente. A coordenação pedagógica tem centralidade na gestão democrática, por 
ser um espaço no tempo importante para a construção do diálogo entre a escola e a 
comunidade. O coordenador pedagógico além de ser o articulador do projeto 
pedagógico, é também agente formador do corpo docente e transformador do 
ambiente escolar. Sendo um profissional de extrema relevância para garantir 
articulação e efetividade nas ações educativas, uma vez que tem a 
responsabilidade, junto à gestão escolar, de promover, dentro da escola, um 
ambiente articulado e favorável para que os processos de ensino e aprendizagem 
sejam efetivos. O trabalho consistiu em um levantamento bibliográfico sobre o tema 
em questão, seguido de uma pesquisa de caráter qualitativo. Verificou-se que o 
coordenador pedagógico desempenha um importante papel na gestão da escola em 
questão, na maioria das vezes excedendo o campo pedagógico. Podendo atuar de 
maneira decisiva no desenvolvimento de uma gestão democrática. E assim, pode-se 
concluir que, a unidade de ensino investigada pode ser considerada um local 
privilegiado, uma vez que, nela ocorrem discussões voltadas ao planejamento do 
processo de ensino e aprendizagem. Além de ser um espaço em que a democracia 
prevalece e a gestão democrática consente a participação de todos os envolvidos no 
processo de ensino-aprendizagem. 
 

Palavras-chave: Gestão democrática. Coordenação Pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to understand the influences of educational coordination articulated 
to the environment Educational Computer Laboratory - (LIED) Special Education 
Centre 01 Gama - DF, in pedagogical practice of the teacher group. The pedagogical 
coordination has centrality in democratic management, for being a space in time 
important for the construction of dialogue between the school and the community. 
The pedagogical coordinator in addition to being the articulator of the pedagogic 
project, is also faculty trainer and agent transformer of the school environment. Being 
a professional of extreme relevance to ensure coordination and effectiveness in 
educational activities, since it has the responsibility, along with the school 
management, to promote, within the school, a environment favourable to articulate 
and the processes of teaching and learning to be effective. The work consisted of a 
bibliographical survey on the topic in question, followed by a qualitative character. It 
was found that the pedagogical coordinator plays an important role in the 
management of the school in question, mostly exceeding the educational field. Being 
able to act decisively in the development of a democratic administration. And so, one 
can conclude that the investigated educational unit can be considered a privileged 
place, since it aimed at planning the discussions occurring process of teaching and 
learning. Besides being a space where democracy prevails and the democratic 
management allows the participation of all those involved in the teaching-learning 
process. 
 
Keywords: Democratic management. Pedagogical Coordination. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a diretriz do projeto político pedagógico da Secretária de 

Educação do DF - Professor Carlos Mota (2012), a gestão democrática está definida 

no artigo 3º, inciso VIII da Lei de Diretrizes e Base da educação – LDB (1996), como 

princípio da educação nacional a ser definido pelo sistema de ensino. 

O golpe militar de 1964 trouxe consigo a interrupção do desenvolvimento de 

muitas promessas de democratização social e política, inclusive da educação 

escolar e popular no Brasil. O regime militar, por sua forma política de se instalar e 

de ser, acabou por instaurar, dentro do campo educacional, comandos autoritários 

de mandamentos legais, os quais, por sua vez, se baseavam mais no direito da 

força do que na força do direito. O movimento contra o regime militar e sua 

derrubada contaram com a ampla participação da população, na qual a classe dos 

professores esteve presente. No Distrito Federal a comunidade escolar acumula 

uma longa história de luta em prol da gestão democrática.  

O processo de participação de todos os segmentos da comunidade escolar 

reforça a ideia de que a gestão democrática está além da eleição de diretor ou da 

equipe de gestão, implica na participação da comunidade escolar, na definição e na 

implementação de decisões pedagógicas, administrativas e financeiras, por meio de 

órgãos colegiados e na eleição de diretor e vice-diretor da unidade escolar. É 

importante reconhecer e legitimar as várias instâncias já construídas na cultura 

democrática das escolas públicas do Distrito Federal, como assembleias, conselho 

de classe, conselho escolar e outras estruturas que dão veracidade e caracterizam 

uma gestão democrática com a participação da comunidade. Não se constrói uma 

gestão democrática se todos os envolvidos não se mobilizarem. 

Entre as várias questões a serem revistas no processo de gestão democrática 

encontra-se a coordenação pedagógica como um espaço de aprendizagem e 

reflexão coletiva. Segundo o projeto político pedagógico da Secretária de Educação 

do DF - Professor Carlos Mota (2012), a trajetória histórica da coordenação 

pedagógica, foi resultado da organização, mobilização e luta de uma categoria. A 

despeito disso, vem sendo comprometida por algumas práticas equivocadas que 

fragiliza essa conquista e faz desse espaço privilegiado de aprendizado e formação 

de professores, em um espaço pobre e desacreditado. 
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A coordenação pedagógica tem centralidade na gestão democrática, por ser 

um espaço no tempo importante para a construção do diálogo entre a escola e a 

comunidade. Essa construção será facilitada ao entender-se que a coordenação não 

é exclusiva dos professores e cooordenadores, mas também, de toda equipe 

gestora. Pois todos os segmentos da unidade escolar são atores nesse processo de 

unir a escola e comunidade no que diz respeito ao trabalho desenvolvido. 

Assim, surgiu a motivação para o desenvolvimento da presente pesquisa 

onde pretendeu-se compreender as influências da coordenação pedagógica 

articulada ao ambiente do Laboratório de Informática Educativa do Centro de Ensino 

Especial 01 do Gama – DF, sob a prática pedagógica do grupo docente. 
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2 OBJETIVOS 

 

    2.1 Objetivo Geral 

 

Compreender as influências da coordenação pedagógica articulada ao 

ambiente do Laboratório de Informática Educativa do Centro de Ensino Especial 01 

do Gama – DF, sob a prática pedagógica do seu grupo de docentes. 

 

    2.2 Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar sob o ponto de vista das políticas públicas a eficiência da 

coordenação pedagógica no contexto da gestão democrática no ambiente do 

Laboratório de Informática Educativa; 

• Identificar elementos e características comuns ao grupo de professores que 

atuam no Laboratório de Informática Educativa quanto à utilização do espaço 

no tempo da coordenação pedagógica em prol de uma educação de 

qualidade; 

• Identificar junto ao grupo de professores como é realizada e percebida a 

coordenação pedagógica no Laboratório de Informática Educativa do Centro 

de Ensino Especial 01 do Gama – DF. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 GESTÃO DEMOCRÁTICA  

       

    3.1.1  Aspectos Conceituais 

            

Em seu sentido etimológico o termo gestão vem de “gentio” - trazer em, 

produzir. Gestão é o ato de administrar um bem fora de si (alheio), mas é algo que 

se traz em si, porque nele está contido (Sousa, 2004). Já a palavra democracia tem 

a sua origem no grego “demokratia”, formada a partir dos vocábulos “demo” (povo) e 

“kratos” (poder).  

O termo “gestão” é uma expressão que ganhou destaque na área 

educacional, acompanhando uma mudança de paradigma no encaminhamento das 

questões dessa área. A gestão é caracterizada pelo reconhecimento da importância 

da participação consciente e esclarecida das pessoas nas decisões sobre a 

orientação e planejamento de seu trabalho. Assim, o conceito de gestão está 

associado ao fortalecimento da democratização do processo pedagógico e à 

participação responsável de todos nas decisões e em sua efetivação, mediante um 

compromisso coletivo com resultados educacionais cada vez mais significativos. 

A gestão democrática deve ser compreendida, como a pedra fundamental 

para que se ofereça a comunidade uma escola que atenda às suas exigências do 

dia-a-dia e que promova a apreensão de competências e habilidades na 

comunidade de maneira que os cidadãos possam atuar como agentes de 

transformação social. A educação não deve tentar enquadrar o aluno em moldes 

prontos, ao contrário, deve ser libertadora (RAMOS, 2013).  

Consiste em um princípio norteador da escola pública brasileira. Definido pela 

Constituição Federal de 1988, quando essa define em seu Art. 206, inciso VI “gestão 

democrática do ensino público, na forma da lei”, como um de seus princípios. E 

referendado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (VIEIRA & 

VIDAL, 2015).  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seus artigos 

14 e 15 explicita, (LEI Nº. 9394/96). 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 

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

conforme os seguintes princípios: 
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I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. 

Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas 

de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e 

administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito 

financeiro público. 

Encontra-se também reforçado no Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA, lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, que garante, como direito dos pais, a 

participação na definição das propostas pedagógicas da escola de seus filhos, 

garantindo conhecimento do processo pedagógico, acompanhamento de seu 

desenvolvimento escolar e dos resultados da avaliação, além de, garantir a 

liberdade de expressão à criança e ao adolescente (CÁRIA & SANTOS, 2014). 

A gestão democrática deve ser desenvolvida em todos os sistemas de ensino 

e escolas públicas do país (GRACINDO, 2007). É imperativo que se entenda que a 

gestão da escola pública é um processo democrático, onde a democracia é 

compreendida como princípio, posto que se tenha em conta que essa é a escola 

financiada por todos e para atender a interesses comuns; e também como método, 

como um processo democratizante, uma vez que a democracia é também uma ação 

educativa, no sentido da conformação de práticas coletivas na educação política dos 

sujeitos (RAMOS, 2013). 

A gestão democrática está integrada ao estabelecimento de mecanismos 

legais e institucionais e à coordenação de ações que desencadeiem a participação 

social; na formulação de políticas educacionais; no planejamento; na tomada de 

decisões; na definição do uso de recursos e necessidades de investimento; na 

execução das deliberações coletivas; nos momentos de avaliação da escola e da 

política educacional (RAMOS, 2013). Ou seja, o poder exercido pelo povo. A gestão 

democrática pode ser compreendida como a participação efetiva dos vários 

segmentos da comunidade escolar - pais, docentes, discentes e funcionários - na 

organização, construção e avaliação de projetos pedagógicos, na administração dos 

recursos da escola e nos processos decisórios da escola.  

Implica em repensar a estrutura de poder da escola, tendo em vista sua 

socialização. A socialização do poder permite a participação coletiva, que suaviza o 
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individualismo; a reciprocidade, que extingue a exploração; a solidariedade, que 

ultrapassa a opressão; a autonomia, que invalida a dependência de órgãos 

intermediários que elaboram práticas educacionais nas quais a escola é mera 

executora (RAMOS, 2013). 

A gestão democrática na escola e nos sistemas de ensino torna-se um 

processo de construção da cidadania emancipada. Para tanto, são quatro os 

elementos indispensáveis a uma gestão democrática: participação, pluralismo, 

autonomia e transparência (GRACINDO, 2007). 

De acordo com Prais (1997), a gestão democrática possui dois sentidos. Um 

pedagógico e outro político. O pedagógico se constitui um fenômeno educativo e 

recupera a função da escola pública como instituição popular. O político traz um 

significado ao gestor escolar de líder do processo educativo. Esses dois sentidos 

fazem com que essa perspectiva de gestão busque viabilizar propostas 

compartilhadas de ações que estimulem a inovação e a autocrítica da própria 

escola. 

 A gestão democrática no interior da escola é um processo político que visa 

garantir a verdadeira participação, em condições de igualdade, a todos que de forma 

direta ou indireta colaboram na tarefa de educar. No campo das políticas públicas de 

educação, a gestão democrática provoca discussões, reflexões e iniciativas por 

parte do governo com o objetivo de oferecer uma educação de qualidade para todos. 

Nesse sentido, a gestão democrática da educação requer mais do que simples 

mudanças nas estruturas organizacionais, requer mudanças de paradigmas que 

fundamentem a construção de uma proposta educacional e o desenvolvimento de 

uma gestão democrática diferente da que é conhecida. 

 

      3.1.2 Fundamentos Históricos 

 

Para Vieira (2009), a história da educação no Brasil foi pautada em 

elaboração de leis. Desde o período colonial fomos determinados pelos signos das 

reformas. Os primeiros Jesuítas que aqui chegaram, estavam orientados pelas 

ideias da Contra Reforma, e o projeto de educação que buscaram implantar era 

fortemente influenciado por um rígido código de conduta, ideias e princípios que 

deveriam orientar o ensino. 
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Até a proclamação da independência, todas as orientações destinadas para a 

educação eram vindas de Portugal. No intervalo compreendido entre esta primeira 

tentativa de ruptura com as deliberações advindas de Portugal e o advento da 

República, em novembro de 1889, muitas medidas legais foram propostas. A 

organização do campo educacional e o aumento da demanda por escola deram 

continuidade a proposições de reforma. São exemplos disso, as iniciativas relativas 

à Reforma Francisco Campos, no início dos anos 30, e das Leis Orgânicas do 

Ensino, na década de 40.  

Segundo a proposta pedagógica da gestão democrática da educação (2005), 

a semente da luta por uma educação como fundamento de um projeto nacional 

democrático foi lançada nos anos 20 por Anísio Teixeira, dentre outros. O seu 

manifesto de 1932 mobilizou a sociedade e garantiu a presença de alguns deles na 

Constituinte de 34. A Constituição de 1934 organizou a educação concebida como 

um projeto nacional de cidadania. Embora submetida por força da realidade política 

da época a um período de sufocamento, essa semente frutificou e de modo 

particular no movimento dos educadores. Movimento esse que garantiu na 

Constituição de 1988, a afirmação do princípio da gestão democrática do ensino 

público na forma da lei (art.206, inciso VI). O ápice desse processo se deu, de um 

lado, na montagem de um pacto nacional pró-escola pública em 1994 e no 

encaminhamento de uma futura Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional. 

Entre os avanços que a Constituição Federal de 1988 apresenta, está aquele 

relativo à concepção ampla de educação, entendendo-a como formação do cidadão 

ativo, apto a participar da sociedade de seu tempo, ajudando a construir uma 

sociedade democrática. Entretanto, é relevante registrar que os dispositivos 

constitucionais relativos à educação resultaram da mobilização de entidades de 

educadores, pesquisadores, outros profissionais, grupos organizados da sociedade 

civil e estudantes de todo país pelo reconhecimento da educação como um direito 

subjetivo, obrigatório e gratuito. Esse processo foi influenciado pelo que acontecia 

dentro e fora do Brasil, na época de discussão e elaboração da referida 

Constituição. 

A inclusão do princípio da gestão democrática na Constituição Federal não foi 

fácil. Os movimentos sociais organizados que lutaram e lutam pela democratização 

do país ajudaram a conquistar o direito de inclusão desse princípio, pela primeira 
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vez em 1988, embora a redação vigente em relação a tais movimentos tenha ficado 

explicitada de forma menos intensa do que desejavam os grupos mais progressistas. 

A importância da gestão, no contexto educacional, desenvolveu-se, 

especialmente, a partir de uma crise e recomposição do sistema capitalista no final 

de 1960 e 1970. Essa crise se prolongou até 1980, cujo contexto incluiu recessão 

econômica, baixo índice de crescimento, altas taxas de inflação e excessivos gastos 

sociais. A partir da década de 90 estabelece-se um novo modelo de gestão, 

inspirado nas ideias de gerencialismo. Tais ideias invadem o campo da educação e 

da escola, buscando modificar a sua organização e fixar uma nova lógica quanto ao 

funcionamento do sistema educacional. Esse modelo gerencial evoluiu, instigado 

pelo aparecimento de demandas emergentes dos limites e contradições do modelo 

econômico e dos seus pressupostos. Ou seja, as tendências atuais de 

gerenciamento público envolvem os seguintes eixos, no desenvolvimento dos 

serviços: parcerias, mecanismos de avaliação de qualidade e produtividade, maior 

autonomia do sistema, descentralização, flexibilização, profissionalização e 

versatilidade dos sujeitos. O termo gestão, na esfera da educação, ao mesmo tempo 

em que está ligado ao sentido de gerência, administração, tomada de decisão, 

organização, direção, também é apreendido como o “ato de gerir a dinâmica cultural 

da escola, afinado com as diretrizes e políticas educacionais públicas para a 

implementação do seu projeto político-pedagógico e compromissado com os 

princípios da democracia (RIBEIRO, et al., 2014). 

A gestão democrática dos sistemas de ensino e das unidades escolares 

implica em alterações importantes na cultura autoritária. Por sua vez, a construção 

de uma cultura democrática só é possível a partir de práticas colegiadas, nas quais 

os diversos segmentos se façam representar. Desse modo, a democracia requer o 

aprendizado coletivo de princípios e regras de convivência democrática.          

Segundo Luck (2006), o fundamento dessa democratização é o processo 

educacional e o ambiente escolar serem marcados pela mais alta qualidade, a fim 

de que todos os que buscam a educação desenvolvam os conhecimentos, as 

habilidades e as atitudes necessários para que possam participar de modo efetivo e 

consciente, da construção de uma sociedade com qualidade de vida e 

desenvolvendo condições para o exercício da cidadania. Mas uma lei ou norma só 

será sustentável se ela estiver aninhada na consciência e na prática de quem é por 

ela regido. Além disso, quando os sistemas avançam em suas determinações legais 
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e normativas, elas acabam por se fazer presentes no âmbito federal. Esse 

movimento ascendente, de um lado, reforça um federalismo democrático, consolida 

a importância desse princípio e termina por se efetivar como direito. Afinal, a 

construção da democracia requer uma construção jurídica, algo que nós brasileiros 

vimos, vivemos e conseguimos pelos movimentos sociais e pelas “Diretas-já”. 

O que já existe em matéria de gestão democrática é uma substância 

necessária para que ela realmente se efetive. Mas ainda não é o suficiente. A 

cidadania como meta de uma República Federativa e Democrática não se instaura e 

nem se concretiza sem a presença forte dos seus “governados”. 

             

       3.1.3 Gestão Democrática no Distrito Federal 

 

A democratização da educação brasileira passou por diversas fases, tendo 

sido compreendida, inicialmente, como direito universal ao acesso e, posteriormente, 

como direito a um ensino de qualidade e à participação democrática na gestão das 

unidades escolares e dos sistemas de ensino (MENDONÇA, 2001).   

A proposta de uma política democrática na educação é uma luta antiga que 

os educadores travam contra os modelos autoritários de gestão. Em 1988, a 

Constituição Federal estabeleceu como um dos princípios do ensino público 

brasileiro, em todos os níveis, a gestão democrática. Ao perpetrar, a Constituição 

institucionalizou, na esfera federal, práticas ocorrentes em diversos sistemas de 

ensino estaduais e municipais. Algumas dessas práticas estão amparadas por 

ferramentas legais produzidas pelas respectivas casas legislativas ou pelos 

executivos locais (MENDONÇA, 2001).  

Para a implantação de um projeto de gestão democrática é necessário à 

ruptura com modelos tradicionais de gerenciamento o que impõe mudanças no 

âmbito das escolas e dos sistemas de ensino. Para Veiga (1997), a gestão 

democrática demanda a compreensão dos problemas postos pela prática 

pedagógica. Ela busca romper com a separação entre concepção e execução, entre 

o pensar e o fazer, entre a teoria e a prática. Busca resgatar o controle do processo 

e do produto do trabalho pelos educadores. 

No Distrito Federal a ação pela eleição de diretores data do início dos anos 80 

e sua primeira implantação deu-se em 1985, com o respaldo de um acordo coletivo 

de trabalho entre o Sindicado e a Secretaria de Educação. Depois de marchas e 
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contramarchas, a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou, em 1995, uma lei 

de iniciativa do executivo, dispondo sobre a escolha de diretores através de eleição 

direta. Entretanto, o novo governante, com a alegação de que as eleições 

supostamente não permitiam avaliar a competência dos candidatos, criou uma lei 

invalidando as eleições e adotando o concurso interno para elaboração de lista 

tríplice para livre escolha do diretor. Essa nova lei instituiu o processo denominado 

de gestão democrática, através do qual o governante pode usar de artifícios para 

nomear quem bem entender, apresentando como democrático um processo que 

exclui a participação da comunidade escolar, como racional e burocrático o que é 

patrimonial, como impessoal o que pode ser dirigido para atender a uma clientela 

determinada (MENDONÇA, 2001). O que resultou em direções tomadas por 

afilhados políticos que, segundo os gestores, eram pessoas competentes, 

preocupadas com a educação, independentes politicamente do governo. Trazendo 

de volta a cena a suposta neutralidade científica bastante apregoada nos meios de 

administração educacional (BARROSO, 2004). 

As instituições públicas de ensino da rede pública de ensino do Distrito 

Federal no ano de 2008 começaram a participar de um novo projeto de Gestão 

Educacional, o Programa da Gestão Compartilhada. O Programa foi instituído pela 

lei nº 4.036, de 25 de outubro de 2007, com os seguintes objetivos:  

Art. 2º - A gestão compartilhada visa atingir aos seguintes objetivos:  
I - implementar e executar as políticas públicas de educação, 
assegurando a qualidade, a equidade e a responsabilidade social de 
todos os envolvidos;  
II - assegurar a transparência dos mecanismos administrativos, 
financeiros e pedagógicos;  
III - otimizar os esforços da coletividade para a garantia da eficiência, 
eficácia e relevância do plano de trabalho e da proposta pedagógica;  
IV - garantir a autonomia das instituições educacionais, no que lhes 
couber pela legislação vigente, na gestão pedagógica, administrativa 
e financeira, por meio do Conselho Escolar, de caráter deliberativo;  
V - assegurar o processo de avaliação institucional mediante 
mecanismos internos e externos, a transparência de resultados e a 
prestação de contas à comunidade;  
VI - assegurar mecanismos de suporte para a utilização, com 
eficiência, dos recursos descentralizados diretamente às instituições 
educacionais. 
E em fevereiro de 2012, foi instituída a lei nº 4.751, que trata do 
sistema de ensino e da gestão democrática da rede pública de 
ensino do DF.   
Art. 1º Trata do Sistema de Ensino e da gestão democrática da Rede 
Pública de Ensino do Distrito Federal;  
Art. 2º A gestão democrática da Rede Pública de Ensino do Distrito 
Federal, cuja finalidade é garantir a centralidade da escola no 
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sistema e seu caráter público quanto ao financiamento, à gestão e à 
destinação, observará os seguintes princípios:  
I – participação da comunidade escolar na definição e na 
implementação de decisões pedagógicas, administrativas e 
financeiras, por meio de órgãos colegiados, e na eleição de diretor e 
vice-diretor da unidade escolar;  
II – respeito à pluralidade, à diversidade, ao caráter laico da escola 
pública e aos direitos humanos em todas as instâncias da Rede 
Pública de Ensino do Distrito Federal;  
III – autonomia das unidades escolares, nos termos da legislação, 
nos aspectos pedagógicos, administrativos e de gestão financeira;  
IV – transparência da gestão da Rede Pública de Ensino, em todos 
os seus níveis, nos aspectos pedagógicos, administrativos e 
financeiros;  
V – garantia de qualidade social, traduzida pela busca constante do 
pleno desenvolvimento da pessoa, do preparo para o exercício da 
cidadania e da qualificação para o trabalho;  
VI – democratização das relações pedagógicas e de trabalho e 
criação de ambiente seguro e propício ao aprendizado e à 
construção do conhecimento;  
VII – valorização do profissional da educação. 
 
 
 

3.2 GESTÃO PARTICIPATIVA - A ESCOLA COMO UMA ORGANIZAÇÃO 

DEMOCRÁTICA 

 

A inquietação nacional com a democratização da gestão escolar e a 

participação coletiva na construção de uma escola moderna está presente no Brasil 

desde a década de 30, haja vista que o Manifesto dos Pioneiros da Educação de 

1932 enfatizava autonomia administrativa da escola em seus aspectos técnicos, 

administrativos e econômicos (FREITAS, 2000). Permitir que a sociedade exerça 

seu direito a informação e à participação deve fazer parte dos objetivos de um 

governo que se comprometa com a solidificação da democracia. Democratizar a 

gestão da educação requer, fundamentalmente, que a sociedade possa participar no 

processo de formulação e avaliação da política de educação e na fiscalização de 

sua execução, através de mecanismos institucionais. Esta presença se materializa 

através da incorporação de categorias e grupos sociais envolvidos de forma direta 

ou indireta no processo educativo, e que, normalmente estão excluídos das decisões 

(pais, alunos, funcionários, professores) (BERALDO & PELOZO, 2007). 

Toda organização, inclusive escolar, que almeje inserir e desenvolver prática 

de natureza participativa deve ter por base o exercício do diálogo. Um dos 
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problemas para o desenvolvimento de formas políticas de participação é a existência 

da cultura autoritária no interior das organizações (VEIGA, 1995).  

Segundo Paro (2002), a escola, assim, só será uma organização humana e 

democrática na medida em que a fonte desse autoritarismo, que ela identifica como 

sendo a administração (ou a burocracia, que é o termo que os adeptos dessa visão 

preferem utilizar), for substituída pelo espontaneísmo e pela ausência de todo tipo 

de autoridade ou hierarquia nas relações vigentes na escola. 

 A administração participativa nas escolas públicas é, então, percebida como 

sendo um meio capaz de possibilitar maior envolvimento dos profissionais na 

democratização da gestão escolar.  

De acordo com Luck, (2011) a gestão participativa se assenta no 

entendimento de que o alcance dos objetivos educacionais, em seu sentido amplo, 

depende da canalização e emprego adequado da energia dinâmica das relações 

interpessoais que ocorrem no contexto da organização escolar, em torno de 

objetivos educacionais, entendidos e assumidos por seus membros, com empenho 

coletivo em torno da sua realização. 

 A formação e o fortalecimento de uma sociedade democrática é uma 

conquista que demanda esforços de todos os setores sociais. Por uma busca 

constante e um objetivo a ser alcançado ainda pela grande maioria das nações, a 

democracia tornou-se alvo de projetos e discursos nem sempre concretizados na 

mesma medida em que são reivindicados e planejados nos programas políticos e 

institucionais. A ampliação dos espaços participativos na sociedade é um processo 

lento e exigente, que passa por avanços e retrocessos no curso da história. As 

instituições escolares e particularmente as escolas públicas são alguns desses 

espaços mais próximos e acessíveis à população, sendo, portanto um dos meios 

privilegiados de expressão das demandas e expectativas sociais. Nesse ambiente a 

proposta da gestão democrática tem peso determinante sobre as relações internas e 

externas da comunidade, desempenhando um papel extremamente importante na 

construção de uma sociedade forte e participativa. A gestão escolar democrática faz 

parte de um projeto de reivindicações dos educadores e da sociedade civil por 

maiores e melhores investimentos na qualidade da escola pública. Esses 

movimentos históricos em torno do sistema educacional foram fortalecidos a partir 

do processo que trouxe a redemocratização do país na década de 80 (ARAÚJO, 

2010).  
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A Constituição Federal de 1988 consagrou à educação os princípios da 

obrigatoriedade, da gratuidade, da liberdade e igualdade como elementos essenciais 

à concretização da proposta de “democratização da educação”, enfatizando também 

o papel da administração escolar como ação descentralizadora e aberta à 

representação dos diversos setores comunitários (BRASIL, 1988). 

 Apesar de todos os esforços concentrados para esse fim, a gestão 

participativa da escola não tem sido bem sucedida em sua efetivação. Por mais que 

os discursos e teorias enfatizem essa necessidade, as práticas rotineiras se chocam 

com os planejamentos provocando desajustes e confusões. As mudanças históricas 

requeridas pela sociedade encontram resistências em diversas situações 

vivenciadas pelas escolas no seu cotidiano. 

Diante da necessidade de propiciar espaços participativos nas instituições 

públicas que vão além de ações voluntárias de caráter cooperativo, busca-se o 

estabelecimento de um diálogo em torno da elaboração das propostas curriculares, 

da dinamização e da fiscalização de recursos e da criação de novos projetos que 

atendam as expectativas comunitárias. O ambiente escolar torna-se referência por 

ser um ambiente formador de consciência e de atitudes, que pode contribuir ou não 

para o desenvolvimento da cidadania na esfera política e social. 

A história da sociedade brasileira é marcada por períodos autoritários e por 

regimes populistas. São períodos que oscilam entre a centralização do poder e os 

programas eleitoreiros que visam mudanças conservadoras e desvinculadas de 

propostas de consolidação de direitos democráticos (LIBANEO, 2004).  

Ao pensar na democracia enquanto um processo de construção histórica e 

social, passamos a perceber o papel da educação diante dos desafios de 

consolidação dos ideais de justiça, igualdade e solidariedade. Educar para a 

democracia significa mais do que apresentar seus ideais, é preciso incorporá-los no 

dia-a-dia fazendo com que os alunos, professores, pais, a equipe pedagógica e 

administrativa vivam essa experiência de forma concreta. 

A importância da abertura escolar para a integração com a comunidade, 

envolvendo pais, os professores e os alunos também é explicitada na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação - LDB, artigo 1º: 

A educação abrange os processos formativos que desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 
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nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais (BRASIL, 1996).  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ao aproximar a perspectiva 

educacional do espaço comunitário dialoga com as possibilidades de formação 

através de instituições, de movimentos sociais e de organizações da sociedade civil, 

contribuindo assim para o entendimento de que o sistema educacional autônomo e 

democrático está diretamente vinculado à possibilidade de desenvolvimento de 

espaços participativos, assim como as manifestações sociais são frutos de 

investimentos em formação e politização dos indivíduos. 

A escola é um dos primeiros ambientes em que os indivíduos são levados a 

estabelecer relações com pessoas fora do seu universo familiar, por isso ela se 

torna um lugar não só de apreensão de conteúdos, mas também de socialização. Na 

medida em que a escola se compromete com o futuro dos seus educandos e 

promove a gestão participativa, ela se torna modelo de relacionamento social, pois 

educar para a democracia exige posicionamentos e práticas democratizantes 

(ARAÚJO, 2010).  

A participação, em seu sentido pleno, caracteriza-se por uma força de 

atuação consciente pela qual os membros de uma unidade social reconhecem e 

assumem seu poder de exercer influência na determinação da dinâmica dessa 

unidade, de sua cultura e seus resultados. Esse poder é resultante da competência 

e vontade de compreender, decidir e agir sobre questões que lhe são comuns, 

dando à unidade social vigor e direcionamento firme. 

É válido lembrar que toda pessoa tem poder de influência sobre o contexto de 

que faz parte, exercendo-o independentemente da consciência desse fato e da 

direção e intenção de sua atividade. No entanto, a falta de consciência dessa 

interferência resulta em falta de consciência do poder de participação que tem; disso 

decorrem resultados negativos para a organização e para as próprias pessoas que 

constituem o ambiente escolar. Faltas, omissões, descuidos, incompetência são 

aspectos que exercem esse poder negativo. 

Por conseguinte a participação em sentido pleno é caracterizada por efetiva 

mobilização dos esforços pessoais para superar atitudes de acomodação, alienação, 

desânimo, individualismo e estimular a construção de espírito de equipe, onde a 

ação coletiva é primordial.       
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    3.2.1 Formas de Participação 

 

Todo processo democrático supõe relações menos hierarquizadas e maior 

participação de toda comunidade escolar, diálogo, respeito, descentralização e 

práticas colegiadas de administração. Por isso, a gestão democrática é incompatível 

com práticas autoritárias, ao contrário, vincula-se a decisões participativas. 

No contexto de uma escola democrática, a participação deve ser 

compreendida como o princípio fundamental de todos os momentos de formação do 

indivíduo motivada pelos interesses do coletivo. A participação ativa dos atores na 

discussão e nas tomadas de decisão dos rumos da escola é extremamente 

necessária à democratização desse espaço de formação, ainda que desse processo 

decorram os conflitos. 

De acordo com Luck, (2011), a participação tem sido exercida sob inúmeras 

formas e nuances no contexto escolar, desde a participação como manifestação de 

vontades individualistas, algumas vezes camufladas, até a expressão de 

compromisso social e organizacional, traduzida em atuações concretas e objetivas, 

voltadas para a realização conjunta de objetivos comuns. 

 Ainda segundo Luck, são identificadas as seguintes formas de participação: 

participação como presença; participação como expressão verbal e discussão, 

participação como tomada de decisão e participação como engajamento. 

Participação por presença: Essa participação pode, muitas vezes, ocorrer por 

obrigatoriedade, por eventualidade ou por necessidade e não por intenção e vontade 

própria. Outras vezes, porém, como mera concessão. Devido à atuação passiva e 

de inércia adotada, as pessoas fazem parte, mas não são participantes ativos, pois 

não atuam conscientemente para construir a realidade de quem fazem parte. Deixa-

se de considerar que o termo em si pressupõe, além de fazer parte de, a ação 

efetiva de contribuição para o desenvolvimento da organização ou unidade social 

(escola). 

Participação como expressão verbal e discussão de ideias: É frequente 

interpretar o envolvimento de pessoas na discussão de ideias, como um indicador de 

sua participação em relação à questão em causa. O uso da liberdade de expressão 

é considerada como espaço democrático de participação. Porém, a atenta 

observação do que acontece no contexto da educação pode demonstrar um espírito 

totalmente diverso. Isso porque não é incomum perceber, que o espaço de reuniões 
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de professores, são utilizados para referendar decisões que já foram tomadas por 

parte da direção escolar. A efetiva interação participativa, para além do discurso, do 

conhecimento de como as pessoas pensam e da oportunidade de se fazerem ouvir, 

pressupõe a interação de pontos de vista, de ideias e de concepções. Isto é, só se 

torna efetiva essa discussão quando associada a um esforço de diálogo efetivo que 

permite a compreensão abrangente da realidade e das pessoas em sua construção. 

Participação como representação: A representação é considera da como forma 

significativa de participação: Nossas ideias, nossas expectativas, nossos valores, 

nossos direitos são manifestados e levados em consideração por meio de um 

representante acolhido como pessoa capaz de traduzi-los em um contexto 

organizado para esse fim. Na escola, essa forma de participação concretiza nos 

conselhos escolares, associações de pais e mestres, e outros, constituídos por 

representantes escolhidos mediante o voto. Ela se encontra explicitada no artigo 14, 

inciso II, da LDB (9394/96), constituindo-se em um princípio da gestão democrática. 

Participação como tomada de decisão: Participar implica compartilhar 

responsabilidades por decisões tomadas em conjunto como uma coletividade e o 

enfrentamento dos desafios de promoção de avanços, no sentido da melhoria 

contínua e transformações necessárias. Essa prática tem sido, no entanto, muito 

mais associada à preocupação com a solução de problemas definidos anteriormente 

pelo dirigente da escola e sobre os quais os demais membros da comunidade 

escolar deixam de ser envolvidos na análise de seu significado e desdobramentos. 

Observa-se que a prática participativa na tomada de decisões em vários 

estabelecimentos de ensino tem gerado uma situação de falsa democracia, pela 

qual tudo se decide em reuniões com o corpo docente ou não se decide pela falta de 

espaço para realizar as reuniões. Esquecendo-se do mais importante no espaço 

escolar que é o seu projeto político pedagógico. 

Participação como engajamento: O engajamento representa o nível mais pleno de 

participação. Sua prática envolve o estar presente, o oferecer ideias e opiniões, o 

expressar o pensamento, o analisar de forma interativa as situações, o tomar 

decisões sobre o encaminhamento de questões, com base em análises 

compartilhadas e envolver-se de forma comprometida no encaminhamento e nas 

ações necessárias e adequadas para efetivação das decisões tomadas. Em suma, a 

participação como engajamento, implica comprometimento de todos que fazem parte 

do processo educar. 
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É válido observar que essas formas de participação apresentam diferentes 

níveis de envolvimento e compromisso, que vão do compromisso apenas formal e 

distanciado ao envolvimento pleno e engajado. 

 

       3.2.2 Valores Orientadores da Ação Participativa 

 

Segundo Luck  (2011), a ação participativa depende de que sua prática seja 

realizada a partir do respeito a certos valores primordiais à gestão participativa, 

sendo eles:  ética, solidariedade, equidade e compromisso. 

A ética é representada mediante a ação orientada pelo respeito ao ser 

humano, às instituições sociais e aos elevados valores necessários ao 

desenvolvimento da sociedade com qualidade de vida, que se faz traduzir nas ações 

de cada um. De acordo com esse valor, a ação participativa é orientada pelo 

cuidado e atenção aos interesses humanos e sociais como valor. 

A solidariedade é manifestada pelo reconhecimento do valor inerente a cada 

pessoa e o sentido de que os seres humanos se desenvolvem em condições de 

troca e reciprocidade, em vista do que são necessárias redes abertas de apoio 

recíproco. 

A equidade é representada pelo reconhecimento de que pessoas e grupos em 

situações desfavoráveis necessitam de atenção e condições especiais, para igualar-

se a seus semelhantes no processo de desenvolvimento. Vale dizer que os 

benefícios da atenção distribuídos de forma diferente, de modo a possibilitar aos que 

apresentam maior dificuldade de participação, condições favoráveis para superar 

essa dificuldade. 

O compromisso se traduz na ação dos envolvidos no processo pedagógico, 

focada e identificada com objetivos, valores, princípios e estratégias de 

desenvolvimento. Pressupõe o entendimento pleno dessas questões e o empenho 

pela sua realização, traduzida em melhor aprendizagem pelos alunos. 

 Portanto, a ação participativa hábil em educação é orientada pela promoção 

solidária da participação por todos da comunidade escolar, na construção da escola 

como organização dinâmica e competente, tomando decisões em conjunto, 

orientadas pelo compromisso com valores, princípios e objetivos educacionais 

elevados, respeitando os demais participantes e aceitando a diversidade de 

posições e as características individuais. 
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    3.2.3 Autonomia da Gestão Escolar 

 

Quanto mais a escola busca instalar vivências democráticas mais amplas em 

seu interior, mais ela avança no processo de construção de sua autonomia. Fazer 

uma escola atingir bons resultados na aprendizagem dos educandos e oferecer uma 

educação de qualidade é responsabilidade complexa demais para ficar na mão de 

apenas uma pessoa. 

Segundo Ferreira (1995), a autonomia é a faculdade de se auto governar. 

Direito ou faculdade de se reger (uma nação) por leis próprias. Liberdade ou 

independência moral ou intelectual. 

No âmbito escolar, a efetivação da autonomia implica a construção coletiva e 

cotidiana de propostas educativas democráticas. Da mesma forma que o princípio 

da gestão democrática, a questão da autonomia escolar é definida, de forma clara, 

na LDB (9.394/96), em seu artigo 15. “Os sistemas de ensino assegurarão às 

unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos 

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

as normas gerais de direito financeiro público.” 

A autonomia da escola pública é definida em lei. Entretanto, tal como a gestão 

democrática, a autonomia não é construída apenas pela determinação legal, 

precisando também ser vivenciada coletivamente no dia a dia da escola. É 

fundamental que a escola assuma a tarefa de avançar de uma autonomia 

determinada pela lei para uma outra construída pela ação cotidiana de seus vários 

segmentos; é preciso construir a autonomia escolar por meio de práticas coletivas 

que contem com o compromisso de todos. Isso, segundo LUCK (2012).  

De acordo com Barroso (1996), autonomia é um conceito que exprime 

sempre um grau de relatividade: somos mais ou menos autônomos, podemos ser 

autônomos em relação a umas coisas e não ser em relação a outras. A autonomia é, 

por isso, uma maneira de gerir, orientar as diversas dependências em que os 

indivíduos e os grupos se encontram no seu meio biológico ou social de acordo com 

as suas próprias leis. 

Nessa perspectiva, a autonomia da escola construída a partir da convergência 

de diversas ações que visam ampliar os espaços de participação e decisão dos 

vários segmentos que nela atuam. 
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Para Veiga (1998), quatro dimensões devem ser consideradas para o bom 

funcionamento de uma instituição e que devem ser relacionadas e articuladas entre 

si: 

Autonomia administrativa: Evita que a escola seja submetida a uma administração 

na qual as decisões a ela referentes sejam tomadas fora dela e por pessoas que não 

conhecem a sua realidade, fazendo com que a comunidade escolar, em um 

processo centralizado, torne-se executora de projetos elaborados em gabinetes. 

Autonomia jurídica: Possibilita que as normas e orientações de funcionamento da 

escola sejam por ela mesma elaboradas, é claro, sempre de acordo com as 

legislações educacionais vigentes. 

Autonomia financeira: Pode ser total ou parcial. É total quando à escola é dada a 

responsabilidade de administrar todos os recursos a ela repassados pelo poder 

público, e é parcial quando a escola tem a incumbência de administrar apenas parte 

dos recursos, ficando o órgão central do sistema educativo responsável pela gestão 

de pessoal e pelas despesas de capital.  A LDB determina em seu artigo 12, inciso 

II, que os estabelecimentos de ensino terão a incumbência de administrar seu 

pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Mas cabe a cada sistema de ensino 

efetivar ou não a autonomia. 

Essa autonomia financeira da escola não significa o não financiamento da 

educação pública pelo Estado. 

Autonomia pedagógica: Refere-se à liberdade da escola, no conjunto das suas 

relações, deliberar sobre o ensino e a pesquisa. É condição necessária para o 

trabalho de elaboração, desenvolvimento e avaliação do projeto político pedagógico 

da escola. 

Segundo Luck (2012), só se desenvolve ou se pratica a autonomia quando se 

decide assumindo um compromisso pela efetivação do objeto da decisão e a 

responsabilidade pelos resultados produzidos pelas ações promovidas nesse 

sentido. Em suma, a autonomia, para ser efetiva, necessita ser fundamentada em 

uma concepção democrática clara e sólida, compartilhada em todos os níveis de 

gestão. 

 

     3.2.4 Instrumentos Para Uma Gestão Participativa 

  



28 

 

 

Para que se tenha uma gestão participativa, é imprescindível o 

desenvolvimento de uma nova postura da escola para com a comunidade, partindo 

da compreensão e ação da função social da escola. A gestão participativa na escola 

é de fundamental importância, pois abrange os funcionários e valoriza todos que 

fazem parte da tomada de decisões. Gestores participativos confiam poderes, 

partilham a autoridade e buscam experiências com os colegas de trabalho. A 

tomada de decisões só ocorre após todos os integrantes do grupo serem ouvidos.  

Diante do exposto, a seguir serão apresentadas ferramentas para que se 

desenvolva uma gestão participativa, são elas: conselho escolar e projeto politico – 

pedagógico.   

 

        3.2.4.1 Conselho Escolar 

 

A natureza dos conselhos escolares é bastante diversificada. A origem dos 

conselhos perde-se no tempo e confunde-se com a história político/democrática. A 

institucionalização da vida humana gregária, desde seus primórdios, foi sendo 

estabelecida por meio de mecanismos de deliberação coletiva (BRASIL, 2004). No 

Brasil o Conselho Escolar foi implantado, a partir da década de 80, em diversas 

regiões do país, com a inclusão do inciso VI, do Artigo 206, da Constituição Federal 

de 1988, que garante a organização democrática do Ensino Público. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei n. 9.394/96, estabelece os 

princípios e fins da educação nacional, e entre eles, o princípio da gestão 

democrática do ensino público (BRASIL, 2009).  

A expressão da democracia na escola pode ser idealizada pela organização 

do coletivo com representatividade por meio das instâncias colegiadas. O trabalho 

das Associações de Pais, Mestres e Funcionários e dos Grêmios Estudantis, não 

somente sugere as possibilidades de consolidação do fortalecimento da 

comunidade, mas também a garantia de espaços de discussão e de tomada de 

decisões no âmbito pedagógico, estrutural e financeiro. Esse processo de 

participação da comunidade organizada nos segmentos de gestão se consolida nos 

Conselhos Escolares (BRASIL, 2009).  

O Conselho Escolar é o órgão máximo de gestão no interior da escola. É por 

ele que passam discussões importantes como a construção do Projeto Político-

Pedagógico, da Proposta Pedagógica Curricular, do Plano de Ação da escola e do 



29 

 

 

Regimento Escolar. É essencial garantir que todas as instâncias da escola tenham 

representatividade no Conselho Escolar. E isso implica em tornar a escola pública 

mais democrática e participativa, legitimando-a como espaço de socialização do 

conhecimento. Esse é o maior princípio sobre o qual se entende a função social da 

escola pública que é a democratização do conhecimento. Logo, o Conselho Escolar 

tem a possibilidade de conhecer as esferas legais da educação, de analisar as 

diferentes concepções pedagógicas, de debater as diretrizes da mantenedora da 

escola, de aprofundar as políticas públicas da educação e, assim, participar do 

processo de tomada de decisões (BRASIL, 2009). 

Para a construção de uma escola democrática é fundamental que se fortaleça 

o exercício da Cidadania. Entre os mecanismos de participação presentes no interior 

da escola encontra-se o Conselho Escolar enquanto organismo colegiado, campo 

pedagógico de aprendizado das noções de direitos e deveres; base da compreensão 

e desenvolvimento do conceito de cidadão consciente. É fator determinante para 

uma efetiva atuação do Conselho Escolar que esse seja participativo e transparente 

em suas ações e procedimentos, alertando cada conselheiro para sua real função e 

o exercício dessa de forma responsável (BRASIL, 2006). 

 

        3.2.4.2 Projeto Politico – Pedagógico   

 

De acordo com Vasconcelos (2002), o Projeto Politico Pedagógico (PPP) 

consiste no plano global da instituição. Pode ser percebido como a sistematização, 

não definitiva, de um processo de planejamento participativo, que se aperfeiçoa e se 

concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se 

quer realizar. É um instrumento teórico-pedagógico para a intervenção e mudança 

da realidade. É um elemento de organização e integração da atividade prática da 

instituição neste processo de transformação. É o PPP que vai articular, no interior da 

escola, a tensa vivência da descentralização e assim permitir o diálogo consistente e 

fecundo com a comunidade ou com os órgãos dirigentes. 

Apesar de se constituir enquanto exigência normativa, o Projeto Político 

Pedagógico é antes de tudo um instrumento ideológico, político, que visa, 

especialmente, a gestão dos resultados de aprendizagem, através da projeção, da 

organização, e acompanhamento de todo o universo escolar (BRASIL, 2012). 
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Para Libâneo (2004), O PPP pode ser comparado, de maneira análoga, a 

uma árvore. Ou seja, plantamos uma semente que brota, cria e fortalece suas 

raízes, produz sombra, flores e frutos que dão origem a outras árvores, frutos. 

Contudo, para mantê-la viva, não basta regá-la, adubá-la e podá-la apenas uma vez.  

A LDB (Lei nº 9394/96), em seus em seus artigos 12, 13 e 14, institui a 

orientação legal de confiar à escola a responsabilidade de elaborar, executar e 

avaliar seu projeto pedagógico. A legislação define normas de gestão democrática 

do ensino público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades e 

conforme os seguintes princípios estabelecidos pelo Art.14:  

I - participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola;  

II. participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 

equivalentes. 

 A participação dos professores e especialistas na elaboração do PPP 

promove uma dimensão democrática na escola e nessa perspectiva, as decisões 

não centralizadas no Gestor cedem lugar a um processo de fortalecimento da função 

social e dialética da escola por meio de um trabalho coletivo entre todos os 

segmentos participantes e a comunidade escolar (BRASIL, 2012). 

De acordo com Veiga (2002), o projeto político – pedagógico é a organização 

do trabalho pedagógico, da sala de aula ao portão da escola. O PPP não pode ser 

copiado de uma instituição de ensino para outra; o documento precisa ser construído 

pelos segmentos que compõem cada escola, devendo ser objetivo, com linguagem 

clara, pois deve ser executado diariamente, e não ficar “engavetado”. O PPP busca 

o rumo para a escola. É o projeto político pedagógico que confere identidade à 

escola, devendo mostrar-se democrático, abrangente, flexível e duradouro. A 

mesma autora acrescenta sete principios norteadores da construção do projeto 

político – pedagógico, que são: 

Relação entre a escola e a comunidade: Refere-se às diferenças na qualidade do 

trabalho de escolas que contam com a participação da comunidade e de outras que 

planejam, executam e avaliam suas ações sem levar em consideração essa 

participação. 

Gestão democrática: A gestão democrática entende que todos os envolvidos no 

trabalho escolar devem participar da definição de seus rumos. Assim, a escola não 
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pode centrar seu trabalho na figura dos gestores, mas abrir-se à participação de 

todos nas decisões de seu projeto político – pedagógico. 

Democratização do acesso e da permanência do aluno na escola, com 

sucesso: Sabe-se que um número considerável de alunos ingressam na escola não 

tem conseguido nela permanecer com êxito. Portanto, não basta ampliar o acesso 

do aluno à escola, pois nosso grande problema não é mais o crescimento do número 

de matrículas, mas a permanência bem – sucedida do aluno numa escola de 

qualidade. 

Autonomia: Refere-se à capacidade de a escola autogovernar-se, dentro de certos 

limites definidos pelas legislações e pelos órgãos do sistema educacional, ajudando 

os diversos atores a estabelecer, com responsabilidade, os caminhos que a 

instituição escolhe percorrer. 

Organização curricular: Revela forma como a escola pode trabalhar com os 

conhecimentos produzidos historicamente e com aqueles gerados em suas práticas 

cotidianas, sejam de natureza pedagógica, cultural, política ou científica. 

Qualidade de ensino: Relaciona-se à qualidade social do ensino que a escola deve 

ofertar aos diversos grupos que a buscam, visando assegurar uma aprendizagem 

voltada para as necessidades e o sucesso do aluno. 

Valorização dos profissionais da educação: Defesa de uma adequada formação 

dos profissionais da educação em dois níveis: formação inicial, destinada a oferecer 

ao futuro profissional as condições básicas a seu ingresso na profissão e uma visão 

geral de sua atuação no magistério; formação continuada para os professores em 

exercício, visando ajudar no aperfeiçoamento de sua própria prática. 

Para Oyafuso & Maia (1998), o PPP é um componente do plano escolar que 

define o que ensinar e o que aprender, tomando-o como eixo central desse plano, 

uma vez que, tem como objetivo principal o processo ensino-aprendizagem. 

 

3.3 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - UM ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO 

COLETIVA DO CONHECIMENTO 

 

      3.3.1  O Coordenador Pedagógico 

 

O reconhecimento da coordenação pedagógica como um cargo na estrutura 

funcional e administrativa da escola como parte de sua organização formal é 
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recente. A partir do momento em que se desenvolveram os sistemas escolares, 

mesmo sem a instituição do cargo de coordenador pedagógico, as atribuições 

inerentes a esse profissional já vinham sendo exercidas com outras nomenclaturas 

(ANDRADE & ANJOS, 2006). 

O coordenador pedagógico além de ser o articulador do projeto pedagógico, é 

também agente formador do corpo docente e transformador do ambiente escolar.  

De acordo com Augusto (2006), o coordenador pedagógico, bem antes de 

ganhar esse status, já povoava o imaginário da escola sob as mais estranhas 

caricaturas. Às vezes atuava como fiscal, ou seja, alguém que conferia o que ocorria 

em sala de aula e normatizava o que podia ou não ser feito. Não era bem aceito na 

sala dos professores como alguém confiável para compartilhar experiências. Sem 

um campo específico de atuação, responde às emergências, apaga focos de 

incêndios e apazigua os ânimos de toda comunidade escolar.  

Segundo Pires (2004), a função primeira do coordenador pedagógico é 

planejar e acompanhar a execução de todo o processo didático – pedagógico da 

instituição, a tarefa de importância primordial e de inegável responsabilidade e que 

encerra todas as possibilidades como também os limites de atuação desse 

profissional. Quanto mais esse profissional se voltar para as ações que justificam e 

configuram a sua especificidade, maior também será o seu espaço de atuação. Em 

contrapartida, o distanciamento dessas atribuições seja por qual motivo for, irá 

aumentar a discordância e o desconhecimento quanto às suas funções e ao seu 

papel na instituição escolar em que atua.  

Para Rios (2011), o que caracteriza a função do coordenador pedagógico, sob 

o ponto de vista ético, é o seu envolvimento com a construção coletiva do projeto 

político-pedagógico da escola e o compromisso com a formação continuada dos 

professores – elemento importante para atingir o objetivo de socializar a cultura e, 

nos processos de ensino e aprendizagem, promover a convivência solidária na 

instituição e intervir na construção da humanidade e da sociedade que queremos. 

O coordenador pedagógico, em resumo, tem a responsabilidade de coordenar 

todas as atividades escolares, incluindo os educandos e o corpo docente (OLIVEIRA 

& GUIMARÃES, 2013).  

Uma vez que o coordenador pedagógico tem a função precípua de ser um 

articulador entre todos os atores que compõem a escola, cabe o entendimento de 

que ele atua num espaço de mediação e de interação entre todos. Assim, o 
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entrosamento é essencial para a busca de rumos coletivos que efetivamente 

coordenem o trabalho pedagógico pelo diálogo e compartilhamento de decisões.  Há 

um consenso de que o papel do coordenador pedagógico é desenvolver e articular 

ações pedagógicas que viabilizem a qualidade no desempenho do processo ensino-

aprendizagem. Entretanto, o caráter articulador remete ao diálogo, trocas e 

interações entre o coordenador pedagógico e os demais atores da escola, sobretudo 

os professores. Sobressai-se, dessa forma, o caráter de orientador das práticas do 

professor, supervisionando, auxiliando e estimulando a adotar novas estratégias e 

metodologias de ensino que auxiliem no processo ensino-aprendizagem. No 

entanto, o coordenador pedagógico esforça-se por unir, desafiar e fabricar, com fios 

separados e heterogêneos, um tecido escolar, comunitário e social, coerente e 

unido, em meios de conflitos, oposições, negociações e acordos. Assim, a atuação 

do coordenador pedagógico transcende os limites da orientação ao professor diante 

da complexidade do processo de ensino e de aprendizagem. O próprio ambiente 

escolar é uma mescla de culturas diferentes, de realidades econômicas, sociais, 

políticas, relações grupais, características individuais, relações interpessoais e de 

poder, elementos esses que se transformam em variáveis muito presentes no 

cotidiano da escola (ANDRADE & ANJOS, 2006).  

Compete ao coordenador pedagógico, juntamente com todos os outros 

educadores, exercer o “ofício de coordenar para educar” também aqui no sentido de 

possibilitar trocas e dinâmicas da própria essência da aprendizagem: aprender a 

aprender e junto com, essência do que se concebe como formação continuada de 

educadores. Não se trata de imaginar que cabe ao coordenador sozinho realizar 

tantas tarefas, mas de compreender que esse, estando a serviço do grupo no 

encaminhamento dos objetivos de buscar a superação dos problemas 

diagnosticados, possa promover a dinâmica coletiva necessária para o diálogo 

(LIMA & SANTOS, 2007). 

 

     3.3.2 A importância do Coordenador Pedagógico para a Qualidade da 

educação 

 

Promover uma educação de qualidade que garanta a aprendizagem de todos 

os alunos como verdadeiro sentido da escola é uma tarefa complexa que envolve 

comprometimento e parceria. Assim, o coordenador pedagógico se constitui em um 
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profissional de extrema relevância para garantir articulação e efetividade nas ações 

educativas, uma vez que tem a responsabilidade, junto à gestão escolar, de 

promover, no chão da escola, um ambiente articulado e favorável para que os 

processos de ensino e aprendizagem sejam efetivos (SALVADOR, 2012). 

O coordenador pedagógico é essencial no ambiente escolar, pois é por meio dele 

que ocorre a integração dos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, 

estabelecendo relações interpessoais de forma saudável. Ele tem um papel 

fundamental na valorização da formação do professor, pois desenvolve certas 

habilidades capazes de lidar com as diferenças, tendo como objetivo ajudar 

efetivamente na construção de uma educação de qualidade. 

O coordenador pedagógico é o agente articulador, formador e transformador 

das instituições escolares, capaz de contribuir grandemente para o sucesso das 

entidades de ensino. Por meio do desenvolvimento de um trabalho coletivo pautado 

na ação-reflexão-ação, acredita-se que as barreiras que dificultam um ensino de 

qualidade para todos os alunos, possam ser rompidas (OLIVEIRA & GUIMARÃES, 

2013). 

É fundamental que se reconheça a importância do coordenador na gestão 

escolar. Uma vez que, é ele o líder da aprendizagem, o responsável por obter bons 

resultados com o trabalho de formação dos professores, e cada unidade de ensino 

precisa ter ao menos um profissional.   

 
      3.3.3 A coordenação pedagógica no Distrito Federal 

 

De acordo com a diretriz do projeto político pedagógico da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal (2012), o golpe de 1964 trouxe consigo a interrupção 

do desenvolvimento de muitas promessas de democratização social e política, 

inclusive da educação escolar e popular no Brasil. O regime militar, por sua forma 

política de se instalar e de ser, acabou por instaurar, dentro do campo educacional, 

comandos autoritários de mandamentos legais, os quais, por sua vez, se baseavam 

mais no direito da força do que na força do direito. O movimento contra o regime 

militar e sua derrubada contou com ampla participação da população, no qual a 

classe de professores esteve presente. 

Ainda de acordo com a diretriz no Distrito Federal a comunidade escolar 

acumula uma longa história de luta em prol da gestão democrática. Entre as várias 
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questões a serem revistas no processo de gestão democrática encontra-se a 

Coordenação pedagógica como um espaço de aprendizagem e reflexão coletiva. A 

trajetória histórica da Coordenação pedagógica foi resultado da organização, 

mobilização e luta de uma categoria. A Coordenação Pedagógica tem centralidade 

na gestão democrática, por ser um espaço no tempo importante para a construção 

do diálogo entre a escola e a comunidade. Essa construção será facilitada se 

entendermos que a coordenação não é exclusiva dos professores e coordenadores, 

mas também, de toda equipe gestora. Pois, todos os segmentos da unidade escolar 

são atores nesse processo de unir escola e comunidade no que diz respeito ao 

trabalho desenvolvido.  

A Secretaria de Educação do Distrito Federal organizou a coordenação 

pedagógica da seguinte forma: o tempo de três horas diárias é distribuído na 

semana, em turnos, de modo a possibilitar a formação continuada, a coordenação 

coletiva e a coordenação individual. Outra grande conquista é a destinação de um 

momento para coordenação individual fora do ambiente da escola, pois abre 

diferentes possibilidades de formação, em espaços variados e viabiliza contatos com 

outras redes de informação (Projeto político-pedagógico – Professor Carlos Mota, 

2012). 

A Coordenação Pedagógica na Secretária de Educação do Distrito Federal se 

estrutura em três níveis: local, intermediário e central. A coordenação no nível local 

acontece na unidade escolar e assume um papel importante na elaboração, na 

implementação, no acompanhamento e avaliação do projeto político pedagógico, e 

na proposição de ações educativas que busquem melhoria na qualidade do trabalho 

pedagógico. Já a coordenação a nível intermediário, acontece nas regionais, e 

apresenta sua importância no processo de debate, implantação e implementação do 

projeto político pedagógico da secretaria de educação e das escolas, uma vez que 

ela realiza a articulação entre as políticas propostas pela Coordenação Central e as 

ações desenvolvidas pelas Coordenações Locais. Para complementar a ação dos 

coordenadores locais e intermediários, a Secretaria de Educação do Distrito Federal 

conta com os coordenadores pedagógicos centrais que tem por prioridade a 

coordenação, o estudo e a elaboração de documentos orientadores destinados à 

rede pública de ensino, a elaboração de políticas públicas que busquem a 

qualificação da ação pedagógica na rede, a articulação de ações de formação 

contínua e a articulação entre os níveis de coordenação pedagógica. Assim, os três 
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níveis de coordenação pedagógica não devem ser vistos de forma hierarquizada, 

mas como complementares, dentro de uma perspectiva de articulação entre os 

diferentes níveis como forma de dar significado à coordenação pedagógica, 

possibilitando a ela uma direção de formação e de construção da prática docente 

reflexiva e compromissada com a transformação da realidade, na busca pela 

construção de uma educação de qualidade comprometida com a formação integral 

do educando (Projeto político-pedagógico – Professor Carlos Mota, 2012). 

 

3.4 O LABORATÓRIO DE INFORMATICA EDUCATIVA 

 

A inclusão do computador na educação gerou e ainda gera uma espécie de 

revolução nas teorias sobre a relação ensino-aprendizagem existentes 

anteriormente. Tendo em vista que as inovações tecnológicas e consequentes 

modificações socioculturais demandam indivíduos que saibam pensar, que sejam 

críticos e capazes de adaptar às transformações da sociedade, é indispensável que 

a escola disponha de recursos tecnológicos capazes de atender os alunos de acordo 

com as requisições pedagógicas necessárias à atualidade. E é nesse contexto que 

nasce a informática educativa (SOUZA, 2010). 

A informática educativa caracteriza-se pelo uso da informática como suporte 

para o educador, como uma ferramenta a mais em sua sala de aula, no qual o 

educador pode utilizar esses recursos colocados a sua disposição. Nesse nível, o 

computador é explorado pelo educador especialista em sua potencialidade e 

capacidade, tornando possível simular, praticar ou vivenciar situações, podendo até 

sugerir conjecturas abstratas, essenciais a compreensão de um conhecimento ou 

modelo de conhecimento que se está construindo (BORGES, 1999).  

A informática educativa consiste na inserção do computador no processo de 

ensino-aprendizagem dos conteúdos curriculares de todos os níveis e modalidades 

da educação. Os conteúdos de uma determinada disciplina são desenvolvidos por 

intermédio do computador, para que o educador e o aluno possam aprender juntos 

(SOUZA, 2010). 

A utilização de computadores na prática educativa iniciou-se na década de 

50, sendo realizadas aprendizagens de acordo com os modelos da época. Surgiu 

assim, o ensino assistido onde à informação é a unidade fundamental do ensino, o 

aluno aprende o que lhe é transmitido por meio do computador. Com o avanço 
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tecnológico e o aparecimento da inteligência artificial, as primeiras máquinas a 

ensinar, criaram-se os ambientes interativos de aprendizagem, onde o aprendizado 

é compreendido como a construção individual do conhecimento a partir de 

atividades de exploração e experimentação, por meio de ambientes de 

programação. Com o aparecimento das primeiras redes de computadores, surge a 

internet no início dos anos 90. Vinda para permitir a troca de informações, lazer, 

interatividade e comunicação entre o mundo globalizado (SOUZA, 2010). 

Para a implantação dos recursos tecnológicos ocorra de maneira eficaz na 

educação são necessários quatro ingredientes básicos: o computador, o software 

educativo, o educador capacitado para usar o computador como meio educacional e 

o aluno, sendo que nenhum se sobressai ao outro. O autor acentua que, “o 

computador não é mais o instrumento que ensina o aprendiz, mas a ferramenta com 

a qual o aluno desenvolve algo e, assim, o aprendizado advém pelo fato de estar 

executando uma tarefa por intermédio do computador”. Sendo assim, o aluno torna-

se um sujeito ativo no processo ensino-aprendizagem. O aprender com isso, é mais 

motivador, interessante. Quando a informática é aplicada a educação, pode 

contribuir para a construção de uma educação libertadora, onde a aprendizagem se 

torna significativa (VALENTE, 1993). 

Com os avanços tecnológicos nos mais diversos setores da sociedade, torna-

se cada vez mais indispensável introduzir e manter o uso de novas tecnologias no 

ambiente escolar. A utilização de computadores na educação sugere uma nova 

relação entre educadores e alunos, pois com o advento dessa tecnologia o educador 

é desafiado a um novo estilo de comportamento em sala de aula. A relação 

educador/aluno terá de ajustar-se a uma estratégia que privilegia a administração do 

conhecimento, preparando-a para uma nova pedagogia. E essa nova estratégia 

incluirá, essencialmente a utilização competente dos recursos tecnológicos e a 

preparação para uma nova aprendizagem onde o educador precisará preparar-se 

para assumir metas instrucionais e novas formas de avaliação do conhecimento do 

aluno. Deste modo, o uso da tecnologia no ensino questiona a capacidade do 

educador para conseguir definir, não só como e quando usar a tecnologia, mas 

também por que e para quê. A esse propósito, é oportuno repensar todo processo 

de ensino-aprendizagem numa perspectiva de equiparar técnicas de planejamento 

aos recursos tecnológicos, assim, como seus desafios e suas implicações na prática 

docente (LIED, 2014). 
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4  METODOLOGIA 

 

O presente trabalho consistiu em um levantamento bibliográfico sobre o tema 

em questão, seguido de uma pesquisa de caráter qualitativo. Para Goldenberg 

(1997), a pesquisa qualitativa não se atenta à representatividade numérica, mas sim, 

ao aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização e etc. 

Segundo Richardson (1989), a metodologia difere da quantitativa, à medida que não 

aplica um instrumental estatístico como base na análise de um problema, ou seja, 

não almeja medir ou numerar categorias.  

Para Triviños (2006), a pesquisa qualitativa não precisa apoiar-se na 

informação estatística. Isso não significa que seja especulativa. Ela tem um tipo de 

objetividade e de validade conceitual, que contribuem decisivamente para o 

desenvolvimento do pensamento científico. O mesmo recomenda que o foco de 

pesquisa esteja vinculado ao âmbito cultural do pesquisador e/ou à prática cotidiana 

que ele executa como profissional. De acordo Chizzotti (2000), a pesquisa qualitativa 

trata com distinções técnicas como: observação, experiências pessoais, entrevistas 

e outros, na descoberta de tudo que pode ser detectado e que esteja em oculto. Faz 

suposições da utilização de diferentes métodos, onde há participação direta de todos 

o que é de grande valia. 

Na pesquisa qualitativa, seguem-se as mesmas etapas da pesquisa 

quantitativa, ou seja, escolhe-se um assunto ou problema e há uma coleta e análise 

de informações, porém Triviños (2006) faz algumas diferenciações: 

 

A coleta e a análise de dados não são divisões estanques. Às vezes, as 
informações coletadas podem gerar novas buscas de dados; as hipóteses 
colocadas podem ser deixadas de lado e surgir outras, no achado de novas 
informações, que solicitam encontrar outros caminhos; o “relatório final” da 
pesquisa vai se constituindo através do desenvolvimento de todo o estudo 
do caso e não é exclusivamente resultado de uma análise última dos dados 
(TRIVIÑOS, 2006, pag. 131). 

 

As ferramentas para a coleta de dados para este trabalho foram o 

questionário e a entrevista semiestruturada. Para Gil (2006), o questionário aberto é 

como uma técnica de investigação composta por um número mais ou menos 

elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas etc. Ainda de acordo com o autor a construção do questionário deve 
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evidenciar os objetivos da pesquisa por meios de perguntas claras e objetivas. O 

questionário que foi elaborado para esta pesquisa foi estruturado com perguntas 

específicas, relacionadas ao tema e formuladas de maneira que não houvesse 

interpretações equivocadas.  

Segundo Chizzotti (2000), uma entrevista bem feita pode permitir o tratamento 

de assuntos de natureza complexa e de escolhas nitidamente individuais. Ou seja, 

pode-se conseguir uma maior intimidade e aproximação do pesquisado com o 

pesquisador, não permitindo que o investigador seja neutro. Mas, que consiga 

ganhar espaço e confiança a ponto de entrar e sair do assunto sem que ninguém 

sinta sua privacidade violada. 

É um instrumento de grande importância na pesquisa qualitativa, porque é 

possível analisar o entrevistado em vários aspectos: respostas, gestos, sinais, 

entonações, enfim, tudo que puder captar para verificar a veracidade do que se diz. 

A pesquisa de campo foi realizada Laboratório de Informática Educativa do 

Centro de Ensino Especial 01 do Gama – DF, com a aplicação de questionário 

padronizado (anexo). Aplicado com o propósito de alcançar os objetivos propostos e 

averiguar o comprometimento da equipe do Laboratório de Informática Educativa no 

que se refere à coordenação pedagógica.  

Após a coleta dos dados os mesmos foram organizados e em seguida 

analisados. Para Mozzato & Grzybovski (2011), a análise do discurso é uma técnica 

de análise que explora as relações entre discurso e realidade, constatando como os 

textos são feitos, carregando significados por meio dos processos sociais. A análise 

do discurso consiste em uma vertente da análise da conversa. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção serão apresentados os dados obtidos a partir da aplicação do 

questionário e durante a realização da entrevista com os professores e com a 

coordenadora pedagógica do Laboratório de Informática Educativa - (LIED) do 

Centro de Ensino Especial 01 do Gama – DF. 

O questionário foi aplicado com o intuito de coletar dados sobre a atuação dos 

coordenadores pedagógicos na escola. Assim como afirma Gil (2010), dentre as 

vantagens do questionário pode-se destacar a possibilidade das pessoas 

responderem no momento em que julgam mais convenientes, e como limitação, 

dentre outras, não se conhecer a ocasião em que o questionário foi respondido, o 

que pode ser relevante na avaliação da qualidade das respostas.  

 

QUESTIONÁRIO PROFESSORES 

 

De acordo com os docentes, elementos como, o comprometimento; a 

constante troca de informação entre os mesmos; a coordenação pedagógica e o 

conhecimento da prática a ser desenvolvida, presentes no espaço/ tempo da 

coordenação pedagógica, são fatores que contribuem positivamente para a 

eficiência do trabalho dentro da escola.  

 
“O comprometimento dos professores, coordenadora e direção.”  
(P. C.). 
 
“Conhecimento da prática a ser trabalhada; pensar no coletivo; 
pensar como esta prática irá atingir o meu aluno; compromisso com a 
minha prática pedagógica; buscar conhecimentos que venha 
acrescentar algo a mais em minha prática como educadora.” (P. C). 
 

 

Dentre as características, pessoais e do grupo, que os docentes consideram 

relevantes para a prática de uma educação de qualidade, os mesmos citam o 

comprometimento, o envolvimento profissional, a cooperação de grupo a diversidade 

e a multidisciplinaridade, uma vez que, na escola existem profissionais com 

formações diversas como, por exemplo, pedagogia, letras, ciências da computação, 

matemática e biologia. E a grande maioria com especialização na área de 

tecnologias aplicada à educação. 
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“Comprometimento, troca de experiências, formação acadêmica 
diversificada de cada professor que faz parte do processo de ensinar 
no LIED (tem desde o pedagogo ao gestor de redes).” (A. M.). 
 
“Uma das características mais presente é o da cooperação de grupo. 
As ações aqui propostas são desenvolvidas com empenho, 
seriedade e comprometimento. Quanto aos recursos pessoais, a 
formação acadêmica, pois esta é fundamental para exercer a relação 
com o nosso trabalho. Ponto de partida para o desenvolvimento do 
trabalho no ambiente do LIED.” (R. A.). 
 
 
“A diversidade. As nossas diferenças, ao invés de nos afastarem, nos 
aproximam, pois no complementam. A equipe de professores do 
LIED é multidisciplinar. Há profissionais com formação em várias 
áreas, como pedagogia, letras, ciências da computação, matemática 
e biologia. Todos são especialistas e a grande maioria tem 
especialização na área de tecnologias aplicada à educação. Os 
profissionais também têm perfis complementares. Parte da equipe 
possui um bom conhecimento técnico, o que dá uma certa autonomia 
e segurança na manutenção dos equipamentos e desenvolvimento e 
programação das atividades que envolvem conhecimentos técnicos 
bem específicos, como linguagem de programação ou novas 
tecnologias. A outra parte da equipe, por ter um perfil mais 
pedagógico auxilia no planejamento das atividades e no esboço 
destas. O fato da equipe ser multidisciplinar favorece um maior 
desenvolvimento das atividades de forma mais pedagógica.”(A). 
 

A coordenação pedagógica do Laboratório de Informática Educativa - LIED 

segue dia e horário pré-estabelecido pela Secretaria de Educação, e ocorre às 

quartas-feiras. É importante que estas reuniões sejam eficientes e bem planejadas. 

Nelas deve ser discutido o planejamento coletivo, onde os professores podem trocar 

experiências e idéias para desenvolver as melhores estratégias visando o alcançar 

melhores resultados dentro de sala de aula e para a escola. Sempre respeitando as 

limitações e potencialidades do aluno.  

 

“Nossa coordenação pedagógica segue dia e horário pré 
determinado pela Secretaria de Educação, que acontece às quartas-
feiras. Discutimos e elaboramos o planejamento semanal, buscando 
novas alternativas de atividades, respeitando as potencialidades e 
limites dos nossos alunos e adequando-as à realidade da demanda 
específica, analisando suas características e necessidades.” (A. M.). 

 

E por fim quando questionados sobre o tempo reservado à coordenação 

pedagógica, os mesmos o consideram de extrema relevância, uma vez que, no LIED 
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é durante a coordenação que são definidos e produzidos softwares e atividades 

educativos para melhor auxiliar na aprendizagem dos alunos.  

 

“Sim. O tempo destinado a coordenação pedagógica no LIED tem 
sido fundamental para que os projetos alcancem os objetivos 
propostos. Pois, nestes momentos de coordenação são definidos 
programas, softwares que poderão ser utilizados. É um momento que 
serve para a criação de atividades, para depois ser implementadas e 
desenvolvidas em software estabelecido. É um momento de troca de 
experiências, de pesquisa, de capacitação e qualificação pessoal. A 
extinção deste momento da coordenação pedagógica será um 
retrocesso na educação. O que se faz necessário é o 
direcionamento, a condução planejada e organizada deste período 
de coordenação pedagógica.” (P. C.). 
 
 “Sim. Pois, é neste espaço de tempo que desenvolvemos nossas 
atividades. Aqui no LIED, usamos este tempo para produzirmos 
softwares educativos para melhor auxiliar na aprendizagem dos 
alunos.” (R. A.). 

 

 

ENTREVISTA COM A COORDENADORA PEDAGÓGICA 

 

O coordenador pedagógico, cuja função está localizada na escola, está ligado 

aos alunos e a escola de maneira física, emocional e epistemológica.  E de acordo 

com a coordenadora entrevistada é a figura que irá fazer a ponte entre a teoria, a 

prática pedagógica e as relações interpessoais a serem estabelecidas na escola. 

Cabe ao mesmo o papel de articular as ações coletivas propostas no Projeto Político 

Pedagógico visando melhorias na qualidade de ensino. E sua função é 

caracterizada, pela possibilidade de se dispor a ser pesquisador e estudioso sem as 

veste da vaidade, ser líder nato, porém com a característica essencial para trabalho 

coletivo e por fim compreender que a educação é feita por muitas mãos, por 

diversos métodos e metodologias e especialmente pela variedade estabelecida na 

instituição educacional, por ser a escola um seleiro de cultura social, econômica e 

cultural. 

Para a coordenadora entrevistada, para que o profissional consiga ocupar a 

função de coordenador pedagógico é essencial que o mesmo disponha de 

características como, maturidade, capacidade de liderança e disposição. 

O trabalho da coordenação pedagógica é bastante promissor tanto para a 

equipe docente quanto para os alunos. Afinal a possibilidade da diversidade de 
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ideias só contribui com o processo de ensino aprendizagem. Ainda de acordo com a 

coordenadora pedagógica, todo professor pode desempenhar a função de 

coordenação. Entretanto, se a escola possuir em sua coordenação um professor 

coordenador de formação acadêmica, este terá muito mais a contribuir, uma vez 

que, quando se estuda para ser coordenador é possível aprofundar questões 

importantes que irão influenciar diretamente no processo de ensino aprendizagem.  

 

“Creio que todo professor possa exercer a função, porém quando se 
estuda para ser coordenador é possível aprofundar questões 
importantes que influenciam no processo de ensino aprendizagem 
como: o currículo, a avaliação, os projetos educativos e a própria 
postura do professor quando se torna coordenador a qual vem sendo 
muito deturpada. Para tanto, a escola que possui em sua 
coordenação um professor coordenador de formação acadêmica tem 
muito mais a contribuir, tendo em vista o direcionamento da função 
de maneira concreta cientifica e não só como prática de apoio.” (C). 

 

Para a mesma, a legislação pode interferir diretamente na atuação do 

coordenador pedagógico, uma vez que, não há uma regra que diz que o 

coordenador tem que ter uma formação especifica. Geralmente é eleito aquele que 

vai liberar da coordenação, que não vai exigir estudos e nem a participação do 

grupo. Por isso, seria interessante que na modulação se colocasse a possibilidade 

de que o coordenador tivesse a formação em Coordenação Pedagógica e que essa 

mesma modulação garantisse a permanência dessa figura independente de haver 

carências ou não nas escolas. Talvez assim, muitos quadros de lideranças negativas 

nas escolas se modificariam e a educação seria algo mais pensado. 

Como já mencionado anteriormente, no LIED, a reuniões de coordenação 

pedagógica são realizadas às quartas-feiras. Sendo espaços, que de acordo com a 

coordenadora pedagógica, deveriam ser, extremamente, valorizados e aproveitados 

por todos.  

No LIED o que faz a diferença é que todos os professores são especialistas 

em Informática Educativa. Além disso, o LIED tem seu projeto de funcionamento, 

aprovado pela SEDF (Secretaria de Educação do Distrito Federal), com ênfase na 

educação colaborativa, lúdica e significativa buscando a plena formação do aluno.   

É notável o empenho e esforço da coordenadora pedagógica do Laboratório 

de Informática Educativa - (LIED) do Centro de Ensino Especial 01 do Gama – DF 

no exercício de sua função, para as quais se faz imprescindível um compromisso 
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técnico e político com a Educação. A atuação do coordenador pedagógico não 

decorre meramente de suas expectativas e concepções, ou seja, as determinações 

legais e as normas expressas pelos órgãos responsáveis se interpenetram tanto na 

forma de atuar quanto na formação da autoimagem que vai se formando acerca da 

função.  As condições concretas de trabalho, a partir das necessidades da instituição 

também se articulam nesse processo, e assim, determinam limites e possibilidades 

de atuação e de construção da identidade profissional.  

Ser coordenador pedagógico pressupõe um profissional afinado com suas 

atribuições, capaz de refletir de forma critica sobre o seu fazer. É criar condições 

para uma reflexão planejada, qualificada e organizada visando atender as 

necessidades dos envolvidos. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A democratização do ensino inicia-se a partir da gestão democrática nas 

instituições educacionais que com o processo de autonomia passam a ter uma maior 

ligação com os profissionais da educação possibilitando o desenvolvimento do 

trabalho pedagógico.  A gestão democrática, o trabalho coletivo e as relações 

interpessoais são dimensões que caracterizam a função de coordenação 

pedagógica como atividade docente, diferenciando-a da regência de sala. 

A coordenação pedagógica é uma função de gestão educacional, que tem a 

função de mediação e articulação coletiva dos projetos e práticas educacionais 

desenvolvidos na escola. Assim, a gestão democrática pode se compreendida como 

o eixo norteador do trabalho de coordenação pedagógica, sendo inteiramente 

necessária para a possibilidade de construção de um trabalho coletivo, baseado na 

participação efetiva de todos os envolvidos. Unificando o planejamento, a execução 

e a avaliação.  

Verificou-se na escola que o coordenador pedagógico desempenha um 

importante papel na gestão da escola em questão, na maioria das vezes excedendo 

o campo pedagógico.  Podendo atuar de maneira decisiva no desenvolvimento de 

uma gestão democrática. 

Observou-se também a complexidade do trabalho de coordenação, que é 

carregado de desafios e contradições. O cotidiano da coordenação pedagógica 

acompanha a própria dinâmica da escola, acumulando atividades e sendo marcado 

por imprevistos.  Ou seja, muitas vezes o coordenador se vê levado a desenvolver 

múltiplas atividades a fim de atender as muitas necessidades e imprevistos do 

cotidiano escolar.  

Em síntese, o presente estudo buscou compreender as influências da 

coordenação pedagógica articulada ao ambiente do Laboratório de Informática 

Educativa do Centro de Ensino Especial 01 do Gama – DF. Assim, conclui-se que a 

unidade de ensino investigada pode ser considerada um local privilegiado, uma vez 

que, nela ocorrem discussões voltadas ao planejamento do processo de ensino e 

aprendizagem, de atividades que serão desenvolvidas dentro do LIED, 

preocupando-se sempre com a limitação e necessidade de cada aluno. Além de ser 

um espaço onde a democracia prevalece e a gestão democrática consente a 

participação de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 
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APÊNDICES 
 



 

 

 

 
Curso de Especialização em Coordenação Pedagógica 
 
Prezada Coordenadora Pedagógica, 
 

Estou concluindo o curso de Especialista em Coordenação Pedagógica e por 

isso estou realizando a presente pesquisa. Assim, necessito de sua atenção e 

colaboração para a realização desta entrevista. Com ela pretendo verificar na sua 

visão como coordenadora pedagógica como é caracterizada a coordenação 

pedagógica no seu espaço/tempo no ambiente do Laboratório de Informática 

Educativa (LIED). Desde já agradeço pela colaboração. Os dados obtidos serão 

utilizados para o fim desta pesquisa. 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA: 
1. Para você o que significa ser Coordenador Pedagógico? 
2. Esse significado mudou no decorrer da sua prática pedagógica como 

Coordenadora Pedagógica? 
3. Como Coordenador o que caracteriza em sua opinião a função de 

coordenador pedagógico? 
4. Em sua opinião, a atividade de Coordenação pedagógica, poderia ser 

exercida por qualquer profissional que tenha experiência como docente? 
5. O que você julga ser fundamental para um profissional ocupar essa função de 

coordenador pedagógico? 
6. A sua formação acadêmica, em sua opinião como profissional, lhe dá suporte 

para o exercício da função de coordenadora pedagógica? 
7. Você se lembra por quantas legislações diferentes sobre coordenação 

pedagógica você passou? Quais foram 
8. De que forma você acredita que a legislação interfere na ação do 

Coordenador Pedagógico? 
9. Como é realizada aqui no ambiente do LIED a formação continuada com os 

professores que você coordena? 
10. Esse espaço no tempo da coordenação pedagógica, em sua opinião é 

importante para a qualidade da educação? 
11. Os resultados obtidos com os alunos atendidos aqui no LIED, em sua opinião 

são eficientes e de qualidade? 
12. Em sua opinião o que faz a diferença na equipe de professores do LIED, para 

alcançar os objetivos traçados no planejamento pedagógico destinado aos 
alunos atendidos por vocês.  



 

 

 

 

 


