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Reusmo: O presente artigo pretende evidenciar a importância do gestor na consecução do 
projeto político-pedagógico no que tange à organização escolar. O estudo de campo foi 
desenvolvido em uma Escola Municipal de Manaus, localizada na zona norte. O objetivo da 
pesquisa foi analisar o papel do gestor nos processos de gestão pedagógica e na organização 
escolar como um todo.  
 
A pesquisa foi desenvolvida em dois momentos específicos, porém integrados; inicialmente, foi 
feito um levantamento bibliográfico sobre o tema e, em seguida, foi desenvolvida a pesquisa 
de campo através de questionários fechados com uma amostragem de 10 educadores. 
Verificou-se que, apesar da gestão democrática recomendar a participação de toda a 
comunidade educativa na proposição e implementação do projeto político-pedagógico, na 
prática, os pais e outros comunitários não têm participação efetiva neste processo. Através do 
projeto político-pedagógico possibilita o envolvimento de todos os integrantes da escola e o 
processo de tomada de decisões no funcionamento da organização escolar.  
 
Ao final, abordam-se algumas considerações tomadas com a base nos resultados obtidos, 
apontam-se possíveis encaminhamentos do projeto político-pedagógico que visa favorecer a 
real melhoria da escola e também a autonomia e o projeto político-pedagógico são processos 
indissociáveis, porque promove a competência do grupo. O estudo teve como base teórica aos 
estudos de Jose Carlos Libâneo (2001); Ilma Passos Veiga a (org.) (2004); Dora Vianna 
Manata (2004) e Moacir Alves Carneiro (1998). 
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1 Introdução  
O planejamento possibilita ao grupo articular-se com os objetivos pedagógicos para que sejam 
alcançados; as decisões a serem tomadas; as atividades pedagógicas; controle e avaliação a 
serem desenvolvidas, com a finalidade de minimizar os problemas que ocorre na escola. 
 
Através dos planos organizados o grupo de profissionais poderá desenvolver melhor suas 
competências e habilidades e mudar as estratégicas para contribuir para uma nova 
organização, além de melhorar o ensino aprendizado dos sujeitos envolvidos.  
É muito importante ressaltar que a organização escolar deve estar alicerçada em valores e 
responsabilidade social, ética e principalmente na cidadania. 
 
A organização e o desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas são muito importantes 
pelo que de fato de que criam-se as condições necessárias ao desenvolvimento do processo 
ensino-aprendizagem. Através do planejamento participativo é possível constituírem-se 
cenários sobre os quais vão ser delineadas as competências e as habilidades a serem 
asseguradas aos alunos nos diferentes componentes curriculares. 
 
A produção de mudanças de uma organização social como a escola, implica não apenas mudar 
a ação individual, mas também que essas ações individuais se articulem entre si, num quadro 
de interdependência de todos os envolvidos no processo educativo. Trata-se de mudar os 
processos de interação social dentro da escola. No caso específico dos professores, significa 
substituir uma cultura fortemente individualista e insular por uma cultura baseada na 
colaboração e no trabalho de equipe. 
 
A gestão estratégica é, assim, apesar da dificuldade de encontrar uma definição 
universalmente aceita, um processo global que visa à eficácia, integrando o planejamento 
estratégico a outros sistemas de gestão, responsabilizando ao mesmo tempo todos os gestores 
de linha pelo desenvolvimento e implementação estratégica que é um processo contínuo de 
decisão que determina o desempenho da organização, tendo em conta as oportunidades e 



ameaças com que esta se confronta no seu próprio ambiente, mas também as forças e 
fraquezas da própria organização.  
 
É importante ressaltar que o fato de uma escola ter um projeto político-pedagógico e, 
portanto, vivenciar em processo de planejamento, não garante uma transformação da escola.                
A vantagem de ter opções assumidas e conscientes, então o planejamento nos dá e um 
mapeamento dessas influências, permitindo à escola organizar ações que minimizam a ação 
delas. O próprio processo de planejamento participativo cria uma dinâmica na escola que 
permite questionar pressupostos, explicitar concepções e comprometer o grupo.  
 
A organização e o desenvolvimento planejados das atividades didático-pedagógicas é muito 
importante, pois criam as condições necessárias mais eficientes e eficazes no processo ensino 
aprendizagem. Através dos planos constituem-se os cenários sobre os quais vão ser delineadas 
as competências e as habilidades a serem asseguradas aos alunos, diferentes disciplinas. 
 
No planejamento trabalha-se principalmente a separação da relação de mecanização do 
conhecimento que será substituído pelo raciocínio lógico, para que todos os atores da 
educação possam participar racionalmente da sociedade dentro da qual a escola está inserida. 
Neste sentido, o gestor estratégico ultrapassa o papel do mero planejador profissional, 
tornando-se o conselheiro e mediador das decisões em todos os níveis da organização com os 
seguintes objetivos: identificação dos projetos pedagógicos, o desenvolvimento estratégico da 
organização escolar e as discussões das perspectivas do gestor no projeto político – 
pedagógico. 
 
Planejamento e a organização escolar 
 
O planejamento na organização escolar é um esforço coletivo da escola como um todo, 
revendo e resignificando o ato de ensinar e de aprender em geral. Para que haja um 
planejamento eficaz é necessário que haja várias estratégicas para que as mudanças sejam 
alcançadas, dentre as quais podemos citar: ambições estratégicas, finalidades, objetivos, 
diagnóstico, opções estratégicas, decisões estratégicas, implantação organizacional e controle. 
A estratégica é um posicionamento das forças, das ações, que pressupõe um compromisso 
com a produção de um futuro com o qual a organização deve lidar; tem a ver com os valores 
que se pretendem para a organização. 
 
O papel do gestor na organização é fundamental, pois é um guardião responsável por repassar 
informações, dirigir o que fazer na escola, de acordo com as normas propostas pelo sistema de 
ensino, cumprimento pleno dessas obrigações, de modo a garantir que a escola não fuja ao 
estabelecido em hierarquia superior além de ser dinâmico, mobilizador, articulador da 
diversidade para dar-lhe consistência e em promover transformações de relações de poder, 
das práticas e da organização escolar. 
 
Na organização escolar, que se quer democrática, em que a participação é elemento inerente à 
consecução dos fins, em que se busca e se deseja praticas coletivas e individuais baseadas em 
decisões tomadas e assumidas pelo coletivo escolar, exige-se da equipe diretiva, que é parte 
desse coletivo, liderança e vontade firme para coordenar, dirigir e comandar o processo 
decisório com tal e seus desdobramentos de execução liderança e firmeza no sentido de 
encaminhar e viabilizar decisões com segurança, como elemento de competência pedagógica, 
ética e profissional para assegurar que decisões tomadas de forma participativa e respaldada 
técnica, pedagógica e teoricamente sejam efetivamente cumpridas por todos (VEIGA, 2004 p. 
45). 
 
Planejamento escolar é o planejamento global da escola, envolvendo o processo de reflexão, 
de decisões sobre a organização, o funcionamento e a proposta pedagógica da instituição. “É 
um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a 
atividade escolar e a problemática do contexto social” (LIBÂNEO, 1992, p. 221). Para 
Vasconcellos (1995, p. 53) diz-ser, 
 



O planejamento do Sistema de Educação é o de maior abrangência (entre os níveis do 
planejamento na educação escolar), correspondendo ao planejamento que é feito em nível 
nacional, estadual e municipal, incorporando as políticas educacionais. 
 
No planejamento didático deve, portanto, refletir não somente a problemática contextual - 
social, econômica, política e cultural - que envolvem a escola, mas também todos os 
segmentos que dela fazem parte os professores, os alunos, os pais, a comunidade e que 
interage no processo ensino-aprendizagem. (MANATA, 2004, p. 15). 
 
É necessário do processo de mudança exige que nele seja deixado às alternativas de 
mudanças, que não seja planejamentos fechados, fixo rígido. Isso quer dizer que um 
planejamento que proponha mudança deve ser, eles mesmos, capazes de mudar suas 
estratégicas, seus programas e seus modos de operar quando a realidade o exigir, ou seja, 
deve ser um planejamento capaz de se auto-organizar durante sua execução. (ALMEIDA, 
2004, p. 83). 
 
Um dos documentos essenciais que na escola deve consubstanciar os aspectos estratégicos 
aqui referenciados é o projeto educativo ou o projeto de escola (BARROSO, 1992, p. 20), 
precisamente porque nele se definem as ambições, os fins e os objetivos, se pressupõe um 
diagnóstico e uma avaliação das estratégias, se exprime à decisão estratégica e as prioridades 
de desenvolvimento. 
 
Projeto político - pedagógico e a gestão participativa 
 
O projeto político-pedagógico é constituído de um planejamento participativo que pode dar 
clareza à escola sobre os ensinamentos. E nele que se define como se podem organizar os 
processos de ensino-aprendizagem com vistos à transformação da sociedade. 
 
Segundo Veiga (1995, p. 38) o projeto político - pedagógico delineia de forma coletiva a 
competência principal esperada do educados e de sua atuação na escola. Ao delinear essa 
competência, o projeto político-pedagógico consolida a escola como lugar central da educação 
básica numa visão descentralizada do sistema. 
 
Hoje em dia é necessário o desafio de cada escola construir o seu próprio projeto político - 
pedagógico de qualidade e administrá-lo, com a finalidade de trabalhar com a realidade da 
escola, sociais e culturas da comunidade. Desenvolver o educando, prepará-lo para o exercício 
da cidadania e o trabalho, para que, o sujeito possa a dominar conhecimento adquirido no 
decorrer na construção do projeto político-pedagógico, para fazer parte de um sistema político, 
pra participar dos processos de produção da sobrevivência cujo desenvolver - se pessoal e 
socialmente. Sob esta ótica, o projeto político-pedagógico da escola pode ser inicialmente 
entendido como um documento programático com várias idéias, experiências, conceitos, 
orientações curriculares e organizacionais de uma instituição escolar com um todo. 
 
Segundo Libâneo (2001, p.125), o projeto pedagógico “deve ser compreendido como 
instrumento e processo de organização da escola”, tendo em conta as características do 
instituído e do instituinte. Segundo Vasconcellos (1995, p.85), o projeto pedagógico é: 
 
Um instrumento teórico-metodologico que visa ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano da 
escola, só que de uma forma refletida, consciente, sistematizada, orgânica e, o que é 
essencial, participativa. É uma metodologia de trabalho que possibilita resignicar ação de todos 
os agentes da instituição. 
 
O projeto político-pedagógico é um dos principais instrumentos estratégicos de realização de 
reforma da educação escolar promovida pelo Estado Brasileiro nos anos 1990. Essa reforma, 
na qual se destaca o aspecto gerencial, é explicada por Freitas (1997, p. 44), como movimento 
orientado nos marcos das prioridades, dos objetivos e das diretrizes da reforma estatal. Sendo 
assim, a lei nº. 9.394/96, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB), o 
projeto político-pedagógico tornou-se umas tarefas dos estabelecimentos de ensino. O inciso I 
artigo 12 estabelece que: cada escola deverá “elaborar e executar sua proposta pedagógica”. 



Já no inciso VII do mesmo artigo especifica outra incumbência para os estabelecimentos de 
ensino: dar aos pais e responsáveis pelos alunos informações sobre a execução de sua 
proposta pedagógica. No artigo 14 estabelece por meio dos seus incisos, para os professores 
que: “participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 
escola.” (CARDEIRO, 1998 p.73). 
 
A gestão escolar que se quer sintonizada com a sociedade e que compreende a escola como 
uma instituição de formação da infância e da juventude precisa estar dotada de três 
competências básicas: 1) a capacidade para fomentar; 2) capacidade para realizar e 3) a 
capacidade para sustentar. Por isso mesmo tem que ser parte orgânica da escola, precisa se 
fazer junto com toda a escola e administrar a educação porque entende de educação. Nesse 
sentido, a administração escolar está longe de ser simplesmente a gestora de processos 
burocráticos estrategicamente planejados, mas deve se fazer presente desde a sensibilização e 
mobilização, passando pela construção coletiva até chegar à encarnação da proposta.  
 
Os agentes gestores devem se movimentar antes, durante e depois da proposta de ação 
coletiva, devem ter visão de conjunto, disposição para a escuta afetiva e capacidade de 
engajamento. Pode-se dizer que os gestores são os guardiões da convivência escolar e os 
promotores do reconhecimento educativo e uma tarefa central como essa não pode se 
entregue a estranhos, nem jamais ser terceirizada. (ALMEIDA, 2004 p. 92). 
 
O projeto político-pedagógico tem a ver com a organização do trabalho pedagógico em dois 
níveis: como organização da escola com um todo e como organização da sala de aula, 
incluindo sua relação com o contexto social imediato, procurando preserva a visão de 
totalidade. Nesta caminhada será importante ressaltar que o projeto político-pedagógico busca 
a organização do trabalho pedagógico da escola na sua globalidade.             
                                                                                             
A principal possibilidade de construção do projeto político-pedagógico passa pela relativa 
autonomia da escola, de sua capacidade de delinear sua própria identidade. Isto significa 
resgatar a escola como espaço público, lugar de debate, dialogo, fundado na reflexão coletivo. 
Portanto, é preciso entender que projeto político-pedagógico da escola dará indicações 
necessárias à organização do trabalho pedagógico, que inclui o trabalho do professor na 
dinâmica interna da sala de aula. 
 
O ponto que nos interessa reforça é que a escola não tem mais possibilidade de ser dirigida de 
cima para abaixo e na ótica do poder centralizador que dita as normas e exerce o controle 
técnico burocrático. A luta da escola é para a descentralização em busca de sua autonomia e 
qualidade (VEIGA, 2004, p.15). 
 
2 Metodologia  
 
A pesquisa foi desenvolvida numa perspectiva qualitativa por acreditar ser esta abordagem a 
mais promissora e com maior possibilidade de investigação em pesquisas realizadas na área 
da educação. Uma pesquisa com essa abordagem caracteriza-se pelo enfoque interpretativo. A 
pesquisa qualitativa observa o fato no meio natural, por isso é também denominada pesquisa 
“naturalística” (ANDRÉ, 1995, p. 17).  
 
A coleta de dados foi realizada numa Escola Municipal, localizado na zona norte de Manaus. Os 
dados foram coletados por meio de perguntas fechadas, através de um questionário, 
totalizando de 10 professores do Ensino Fundamental no turno matutino. O levantamento teve 
a finalidade de observar e verificar as condições na organização da gestão no que se refere ao 
projeto político-pedagógico. 
 
O questionário procedeu dos seguintes principais aspectos: 
 
• O perfil do gestor; 
• Construção do projeto político-pedagógico; 
• Grau da autonomia; 
• Execução do planejamento; 



• Organização escolar; 
• Participação dos alunos e dos pais do projeto político pedagógico. 
 
3 Resultados  
 
A descentralização e tomada de decisões em educação, a democratização dos processos de 
gestão da escola, estabelecidos na Constituição Nacional, e a conseqüente construção da 
autonomia da escola demandam o desenvolvimento de espírito de equipe e noção de gestão 
compartilhada. (PACIFICO, 2007, p.10).  
 
Cabe ressaltar, portanto, que, com a denominação de gestão, o que se preconiza é uma nova 
ótica de direção, voltada para a transformação das instituições  e de seus processos, como 
meio para a  melhoria das condições de funcionamento do sistema de ensino e de suas 
instituições. Lembrando ainda, que apenas mudar denominações, em si, nada significa. É 
necessário que a nova forma de representação denote originalidade e efetiva atuação. 
(PACIFICO, 2007, p.10).  
 
Com essa visão apresento tabelas abaixo, com resultados finais da analise da pesquisa 
realizada numa Escola Municipal, localizado na zona norte de Manaus, sobre o perfil do gestor 
da escola estudada. 
 
 

 
 
 
As perguntas do questionário referente ao perfil do gestor da escola.  Indicam do total de 
professores (10), 30% dizem ser o gestor indiferente, ou seja, nem é democrático e nem é 
autoritário e quando que 70% dos professores dizem ser um gestor democrático.  
 
Para Pacifico (2007, p.5) a gestão democrática nas escolas requer, pois, participação coletiva 
viabilizando os procedimentos de gestão, capazes de propiciar o comprometimento dos 
envolvidos; decidir e implementar as idéias acordadas; estabelecer procedimentos 
institucionais adequados à igualdade de participação; articular interesses coletivos, de forma a 
melhorar o projeto pedagógico; estabelecer mecanismos de controle das ações efetivadas e 
desenvolver um processo de comunicação claro e aberto entre as comunidades escolar e local. 
A gestão democrática do ensino e da escola assegura o direito de todos à educação, fortalece a 
escola como instituição, e contribui para a redução das desigualdades sociais, éticos e 
culturais. 
 
 

 
 
Observa-se no quadro 2, que, segundo as opiniões de 80% dos professores há, sim, o projeto 
político-pedagógico e quando 10% dizem que não possuem o projeto político-pedagógico e 
10% dizem que não sabe na existência do projeto político-pedagógico. Subentende-se que há, 
por parte de algum (20%) desinteresse por conhecer o projeto político -pedagógico de escola 
ou ainda, que há falta de comunicação por parte da gestão ao não divulgar devidamente o 
referido projeto político- pedagógico.  
 
 



O projeto político-pedagógico é o fruto da interação entre os objetivos e prioridades 
estabelecidas pela coletividade, que estabelece, através da reflexão, as ações necessárias à 
construção de uma nova realidade. É, antes de tudo, um trabalho que exige comprometimento 
de todos os envolvidos no processo educativo: professores, equipe técnica, alunos, seus pais e 
a comunidade como um todo. 
 
O projeto político – pedagógico busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um 
sentido explicito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto 
pedagógico da escola é, também, um projeto político por ter intimamente articulado ao 
compromisso sócio – políticos com os interesses reais e coletivos da população majoritária.  
 
 

 

Observa-se que na tabela, 90% dos professores relatam que o grau de autonomia é parcial e 
10% relatam ser total e 0% nenhum. 
 
Segundo Godotti (1997, p.55) a autonomia e a participação - pressupostos do projeto político-
pedagógico na escola não se limitam à mera declaração de princípios consignados em algum 
documento. Sua presença precisa ser sentida no conselho de escola ou colegiado, também na 
escolha de um livro didático, no planejamento do ensino, na organização eventos culturais, de 
atividades civis, esportes, recreativos. Não bastam apenas reuniões. 
 
A necessidade de conquista a autonomia, para estabelecer uma identidade própria da escola, 
na separação dos problemas da comunidade a que pertence e conhece bem, mais do que o 
próprio sistema de ensino. A autonomia, porém, não deve ser confundido com apologia a um 
trabalho isolado, marcado por uma liberdade ilimitada, que transforme a escola numa ilha de 
procedimentos sem fundamentação nas considerações legais de todo o sistema de ensino, 
perdendo, assim a perspectiva sociedade com um todo.  
 
A autonomia implica também a responsabilidade e também comprometimento com as 
instituições que representam à comunidade (conselhos de escola, associações de pais e 
mestres, grêmios estudantis, entre outras), para que haja participação e compromisso de 
todos envolvidos. 
 

 
 
Em relação do planejamento, observa-se que, 85% dos professores dizem que há sim 
execução do planejamento escolar e que 15% dizem que, não há planejamento escolar e 0% 
não sabe. 
 
Para Antunes (2001 p.230.) o processo que, tomando como referência o conhecimento de uma 
realidade, define os propósitos de um empreendimento que visa modificar essa realidade, os 
meios para alcançá-los e acompanhar e ou executar as decisões e avaliar seus resultados. 
Processo que, tomando como referência o conhecimento de uma realidade, define os 
propósitos de um empreendimento que visa modificar essa realidade, os meios para alcançá-
los e acompanhar e ou executar as decisões e avaliar seus resultados. 
 



 
  

 
 
No quadro 5, observa-se que 70% do professores dizem que na escola possui bom em relação 
à organização e quando que 20% dizem ser ótimo e 10% dizem ser regular.     
 
Organizar significa dispor de forma ordenada, dar uma estrutura, planejar uma ação e prover 
as condições necessárias para realizá-la. Assim, a organização escolar refere-se aos princípios 
e procedimentos relacionados à ação de planejar o trabalho da escola, racionalizar o uso de 
recursos (materiais, financeiros, intelectuais) e coordenar e avaliar o trabalho das pessoas, 
tendo em vista a consecução de objetivos.  
 
As organizações são unidades sociais (e, portanto, constituídas de pessoas, que trabalham 
juntas) que existem para alcançar determinados objetivos. Os objetivos podem ser os lucros, 
as transações comerciais, o ensino, a prestação de serviços publicas, a caridade, o lazer, etc. 
Nossas vidas estão intimamente ligadas às organizações, porque tudo o que fazemos é feito 
dentro de organizações (Chiavenato, 1989, p. 3). 
 

 

Observou-se que 100% de professores dizem que a comunidade não participa no projeto 
político pedagógico na escola estudada. É de direito dos pais participarem neste projeto. 
 
4 Conclusão 
 
A análise da pesquisa realizada na escola permitiu confirmar algumas proposições sobre o 
gestor no projeto político-pedagógico que podem resultar em melhoria das escolas e na real 
aprendizagem dos alunos. Para tanto, concebe-se o projeto político-pedagógico com um 
processo em que não se desvincula as ações de elaboração, acompanhamento e a avaliação. 
Ao iniciar um processo de reflexão sobre a escola e a necessidade de seu redimensionamento, 
os professores precisam estar motivados e preparados para construir a nova proposta. 
 
A participação dos professores, dos alunos e principalmente da comunidade em amplo debate 
sobre a escola, certamente garantira o compromisso em execuções, das ações planejadas. 
Através da pesquisa foram levantados, com os seguintes aspectos: 
 
•Gestor democrático; 
•Construção do Projeto político-pedagógico; 
•Execução do planejamento das atividades pedagógicas; 
•Organização eficiência na escola; 
•Autonomia em parcial dos envolvidos; 
•Mais infelizmente, a comunidade em sim, não estão participando no projeto político-
pedagógico nesta escola, isto que dizer que o gestor tem que tomar alguma providência, pois 
é do direito dos pais também saber da identidade da escola onde os seus filhos estão 
estudando. 
 
O gestor da escola precisa ter um perfil democrático, buscando a envolver as pessoas com os 
conflitos e com as soluções dos mesmos. Observa-se que a escola precisa caminhar com o 
auxilio de uma gestão compartilhada, promovendo a interação entre as pessoas e a criação de 
um vínculo entre escola e comunidade. 



Com uma liderança segurar, competente e criativo incentiva a participação e unifica as ações 
dos professores, favorecendo o crescimento do grupo e da escola com um todo. Esse trabalho 
implica obviamente capacidade de desenvolver a competência técnica, política e humana dos 
professores na construção de projeto da escola. 
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