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A RELEVÂNCIA DA GESTÃO ESCOLAR E DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
NA DEMOCRACIA ESCOLAR. 

 

Autor, (Taynara Martins Soares Sachetti) 

 

 

RESUMO 

A gestão escolar e a coordenação pedagógica na educação são importantes ferramentas para 
mudanças de pensamento na educação da sociedade brasileira, uma característica que faz do cidadão 
um ser crítico, que pensa, que cobra, exercendo sua cidadania de forma plena em parceria com a 
unidade escolar. Porém a situação em que se encontra o modelo educacional do Brasil é um caso muito 
preocupante, uma vez que não se precisa viajar aos rincões do território nacional para encontrar 
escolas abandonadas, infraestruturas decadentes, agentes educacionais desmotivados e políticas 
públicas que em nada contribui para a eficiência pedagógica. Tal situação não é mais assustadora 
devido ao trabalho realizado por algumas unidades escolares, que com muito esforço e foco em na 
gestão e uma coordenação pedagógica significativa, conseguem fazer muita diferença neste cenário, 
buscando parcerias com a comunidade, com os comerciantes, produtores rurais e figuras públicas que 
de alguma forma possam colaborar com o processo educacional. Desta forma, o ensino-aprendizagem 
de diversas unidades escolares dependerão de uma parceria escola-comunidade para que estas 
possam concomitante com o que lhe é devido constitucionalmente, e recursos angariados na gestão, 
oferecer dentro do que lhes é possível, uma educação de qualidade, baseada no respeito, na equidade 
para que a educação infantil tenha um resultado satisfatório.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão escolar. Coordenação pedagógica. Educação. 

 
 

 

ABSTRACT 

School management and pedagogical coordination in education are important tools for thought changes 
in the education of Brazilian society, a characteristic that makes the citizen a critical being, who thinks, 
who charges, exercising his citizenship fully in partnership with the school unit . However, the situation 
in which the educational model of Brazil is found is a very worrying case, since it is not necessary to 
travel to the corners of the national territory to find abandoned schools, decadent infrastructures, 
unmotivated educational agents and public policies that do nothing to pedagogical efficiency. This 
situation is no more frightening due to the work carried out by some school units, which with great effort 
and focus on management and a significant pedagogical coordination, can make a lot of difference in 
this scenario, seeking partnerships with the community, with merchants, rural producers and public 
figures who can somehow collaborate with the educational process. In this way, the teaching-learning 
of several school units will depend on a school-community partnership so that these can concomitant 
with what is due to it constitutionally, and resources raised in the management, offer within their possible, 
a quality education, based on respect, on equity so that early childhood education has a satisfactory 
result. 
 

 

KEY WORDS: School management. Pedagogical coordination. Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação é um processo que está sempre em mudanças, e para o sucesso 

dessas evoluções a gestão escolar em parceria com a coordenação pedagógica, é o 

instrumento no qual o gestor como líder educacional poderá pôr em prática os 

objetivos almejados para que a cultura escolar seja de qualidade em todas suas 

virtudes, e o meio pelo qual a unidade escolar poderá ampliar o horizonte da 

educação, transformando a educação e suas etapas. 

Nesta pesquisa será exposto os caminhos, as facilidades e as dificuldades 

que uma gestão escolar juntamente com sua coordenação pedagógica encontrará 

para que este meio se torne o almejado fim. As variantes nacionais que visam uma 

educação de qualidade, mas que não dão suporte suficiente para tal intenção. 

Neste cenário a fusão destas gestões certamente é uma ferramenta que as 

unidades escolares por iniciativa própria e de parcerias formadas no decorrer do 

tempo, essencialmente em escolas públicas, conseguem elevar o nível do ensino-

aprendizagem de seus educandos, a motivação de seus agentes e o reconhecimento 

da comunidade. 

Assim, será possível entender partes deste processo tão complexo em um 

território tão extenso como o do Brasil. Entender que a gestão e a coordenação escolar 

tem a capacidade de renovar a educação, mas que mesmo com um grande líder à 

frente da gestão de uma unidade, políticas públicas mal aplicadas tornam o objetivo 

educacional em muitos municípios um verdadeiro descaso com a sociedade. 

 

A RELEVÂNCIA DA GESTÃO ESCOLAR E DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

NA DEMOCRACIA ESCOLAR. 

 

A gestão nos ambientes escolares é um instrumento que está intrinsicamente 

ligada ao sucesso da instituição, uma vez que por meio dela, o gestor terá condições 

de organizar um ambiente pacífico e harmônico, no qual todo o quadro pertencente à 

escola, do professor ao porteiro que todos os dias recebe os discentes, buscarão de 

forma uníssona o mesmo objetivo que é a educação. E neste sentido, a educação 

torna-se a base desse processo. 
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A liderança democrático-participativa na educação infantil é uma ferramenta 

que cada vez mais se faz necessária na contemporaneidade, no qual em parceria com 

a coordenação pedagógica terá todos os subsídios para que a escola possa cumprir 

de forma complexa a sua função educativa. Atualmente a exigência desta 

essencialidade decorre do trabalho pedagógico e do contexto histórico no qual a 

educação se realiza. 

Nos dias atuais a educação merece um olhar muito atento e cuidadoso de 

todos os setores de que com ela se relaciona, vive-se em um período contraditório, 

em que as escolas enfrentam muitas barreiras para uma melhor aplicação 

pedagógica, as mais diversas formas de valores nada educacionais batem à porta do 

educador diariamente impondo-se à educação. Segundo Lauro Carlos Wittmann e 

Sandra Regina Klippel: 

 

No contexto sócio histórico de hoje, é de fundamental importância a 
consolidação das atividades teóricas e práticas na educação. Em 
especial, é fundamental que os profissionais dessa área, aqueles que 
pensam e fazem a educação de cada dia, mantenham e fundamentem 
as críticas e reinventem utopias com bases na construção do novo 
processo de emancipação sócio antropológica. Este processo exigido 
em tempos de profundas e aceleradas mudanças demanda 
compartilhamento e corresponsabilidade. Portanto, a gestão 
democrática é essencial para que a escola cumpra sua função 
educativa e pedagógica. (WITTMAN, 2012: PAG 49). 
 

O compartilhamento da equipe gestora é resultado do ambiente democrático 

que no qual atua a escola, e por sua vez, favorece e amplia o ambiente em um 

processo de progressiva democratização. Este compartilhamento exige parcerias, 

equipes e o conjunto da escola trabalhando em relacionamento profissional e pessoal 

sob regras de colaboração, corresponsabilidade e solidariedade fortalecendo 

concretamente a educação. 

Estas características são essenciais para que todo o corpo da funcionalidade 

da unidade escolar, corrobore para a manutenção da gestão e da coordenação, 

agregada com alto rendimento pedagógico, social e também afetivo, pois a qualidade 

no ensino-aprendizagem do educando terá grande diferença quando este e seu 

educador tiver uma excelente relação sócio-afetiva. Relacionamento que tem sua 

construção erguida precipuamente na educação e na reciprocidade. 
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A escola democraticamente gerida representa um grande passo social 

concomitante com o ensino-aprendizagem, pois a direção democrático-participativa 

vai além dos muros da escola. O horizonte neste processo e bastante longo e repleto 

de possibilidades para a unidade escolar, haja vista que que fazem parte do convívio 

e participam ativamente desta democracia, a comunidade, os conselhos e diversas 

outras representações da sociedade no qual a escola está inserida. Quadro no qual a 

coordenadora pedagógica terá um amplo campo de trabalho em sua unidade escolar. 

Esta participação externa na gestão escolar é um fator de suma importância 

no ambiente educacional, pois a participação destas partes nos processos de 

decisões da escola, implica harmonia no caminho pedagógico e de projetos 

interdisciplinares ao qual a gestão objetiva, uma vez que a unidade escolar infere em 

todo espaço geográfico de suas proximidades. Segundo Maria Auxiliadora Seabra 

Rezende: 

Em uma gestão participativa, a escola constrói sua autonomia por 
meio de parcerias com órgãos colegiados, instituições públicas e 
privadas, comerciantes locais e demais segmentos sociais, 
valorizando a importância da gestão democrática. Estas parcerias têm 
resultados satisfatórios no ensino- aprendizagem e na manutenção e 
preservação da escola como patrimônio público. (REZENDE, 2008: 
PAG 09). 

Esta união entre escola e comunidade, corrobora de forma demasiada para o 

recrudescimento do processo de inserção do discente no campo social, levando-o ao 

processo de formação das crianças além do pedagógico, onde a escola travará a 

árdua batalha para vencer os ideais mercadológicos e propor uma educação 

emancipadora, colocando-o em contato direto com a música, a arte, o esporte, 

atividades lúdicas e interdisciplinares. 

O sucesso destas parcerias contribui com vantagens que são benéficas tanto 

para a escola pedagogicamente, quanto também para a sociedade, pois neste 

processo além do alto ganho no rendimento escolar, a instituição pode abrir suas 

portas aos finais de semana à comunidade, o que evita, depressões, pichações, 

vandalismo, roubo e violência. Características que vão ao encontro das ideias da 

Doutora Maria Auxiliadora. 

Neste sentido o comando participativo da escola põe em prática a parceria da 

gestão administrativa com a gestão pedagógica, uma vez que que o caráter 
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burocrático do cotidiano escolar tende-se a se tornar rotineiro, o que leva a perca da 

dinamicidade. Portanto é preciso combater tal tendência à acomodação e usar-se da 

criatividade para manter uma gestão gestão sempre em harmonia com as parcerias 

da escola. Segundo Lauro Carlos Wittmann e Sandra Regina Klippel: 

Não podemos nos enganar como o “já resolvido”, pois a prática 
pedagógica e a organização do trabalho escolar são produtos de 
construção histórica e estão em permanente processo de 
reinstauração. Entretanto, tendem, também, a se naturalizar quando 
assumidas como certas. Na tendência de assumirmos algo como 
certo, não reconhecemos a pulsão instituinte do histórico da 
construção da relação. (WITTMAN, 2012: PAG 78). 

Nesse contexto o autoritarismo é um problema que assola diversas escolas 

pelo território nacional e necessariamente deve ser combatido, pois tal situação 

interfere diariamente na coordenação pedagógica e também em outros setores 

fundamentais para o sucesso da unidade educacional.  

Em um ambiente educacional, uma determinação autoritária, caracteriza-se 

por um sistema imposto, no qual as decisões não são compartilhadas entre todos os 

envolvidos no processo educacional, o que vai de encontro à ideia da gestão 

democrática, que na atualidade é modelo aplicado na educação nacional. 

Este tipo de gestão exclui a participação de parceiros de suma importância 

para a unidade escolar, descaracterizando totalmente a gestão democrática e 

prejudicando o processo de ensino aprendizagem do educando, pois a coordenação 

pedagógica será privada de sua atuação. Suas decisões não são compartilhadas com 

os envolvidos no processo educacional: a comunidade - onde está localizada a escola 

– os professores, funcionário e até mesmo em alguns momentos o poder público. 

Por outro lado a gestão democrática, compartilhada, trabalha de forma 

antagônica ao autoritarismo. Mas esta característica deve ser muito bem 

compreendida, porque ao avaliar o significado intrínseco da palavra, em todo o 

processo inclui-se o governo ao qual a escola está ligada, pois a exclusão só seria 

possível no sistema anárquico. Segundo Lauro Carlos Wittmann e Sandra Regina 

Klippel: 

A auto gestão pode ser uma fórmula preconizada pela filosofia, ou 
talvez melhor dizer peala utopia, de correntes políticas no aspecto 
filosófico. Poder-se-ia até definir como um recurso de comunicação 
demagógico, pois o que observamos na prática em muitas sociedades, 
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tanto capitalistas como comunistas e/ou socialistas, é o controle 
determinante do Estado e do capital, na primeira, e o do Estado e do 
partido incluindo o capital na segunda, havendo autogestão em 
ambas. (WITTMAN, 2012: PAG 84). 

Todavia, uma unidade escolar com alto nível no processo de coordenação 

pedagógica do ensino-aprendizagem, uma parceria altamente fortificada com sua 

comunidade, com total comprometimento do corpo docente e não docente, não se faz 

da noite para o dia. O processo e longo e trabalhado. E o resultado deste trabalho 

também identificará o perfil do gestor, no qual ficará explícito se ele é um gerente ou 

um líder.  

Gerenciar e liderar uma unidade escolar – apesar de que ambas têm muitas 

características semelhantes – são caminhos diferentes, são posturas diferentes, são 

atitudes diferentes. Para muitos autores é improvável que a primeira funcione sem a 

segunda e vice-versa, mas é majoritário o entendimento de que o gerente tem foco 

em sistemas e estruturas, administra, é o clássico bom soldado, segue as regras, e 

que o líder tem foco em pessoas, inova, inspira é original, autêntico. 

Na gestão escolar de unidades públicas, as atitudes diferenciadas de um líder 

pesam muito sobre o futuro da unidade, para que o modelo de ensino não o traia e 

impeça a prática educadora emancipativa, a gestão pública necessariamente tem que 

ser democrática em todas suas áreas tanto na de sistema quanto na institucional. 

Todavia, com grande atenção nas escolas que oferecem educação básica, porque é 

uma área decisiva, importante e privilegiada do exercício da gestão pública na 

educação. 

Liderar na gestão escolar é um grande desafio para um profissional, cada 

escola é diferente uma da outra, cada uma tem a suas especificidades, cada 

funcionário é único. Assim, não existe uma “receita” pronta para a liderança, pois do 

líder é exigido muita paciência e persistência para aprender e descobrir novos 

caminhos, como também para o coordenador pedagógico, fatores que bem 

desenvolvidos transforma a educação. Cada situação dentro de um ambiente escolar 

exige um tipo de liderança, e é nesta necessidade que o líder compreenderá aquilo 

que seus seguidores precisam naquele determinado momento.  

Segundo John P. kotter: 
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Há pessoas que nascem líderes e há outras que aprendem a 
desenvolver a sua capacidade de liderança ao longo de décadas. Se 
levarmos em conta aquelas com algum potencial de liderança, o 
verdadeiro desafio será desenvolver esse potencial...Mas uma das 
características que diferenciam os grandes líderes das outras pessoas 
é que, qualquer que seja o potencial inicial, eles continuam a 
desenvolvê-lo. (KOTTER, 1997: PAG 28). 

Tanto na educação básica quanto em outras etapas, a liderança é algo 

literalmente humano. Espera-se dos líderes uma alta capacidade de relacionamento 

interpessoal dentro do ambiente escolar e não apenas que tenham conhecimentos 

puramente técnicos em relação ao trabalho a ser feito. Desta forma, a educação dos 

discentes ganham demasiadamente em qualidade. Uma grande qualidade do líder na 

gestão escolar é saber ouvir seus liderados, ter uma escuta aguçada para 

compreender as necessidades de cada indivíduo e propor a solução de que cada um 

precisa no seu determinado momento, o que fará com que sua equipe de profissionais 

estejam sempre motivados e participando de forma ativa e contundente do futuro da 

escola. Transformando as crianças inseridas em seu dia a dia.  

Em qualquer organização escolar moderna é a equipe e não o indivíduo o 

fator principal no sucesso do ensino-aprendizagem, e é nesse contexto que as 

coordenações junto com as gestão faz grande diferença. O grupo complementa as 

habilidades do indivíduo desenvolvida pelo docente, refletindo diretamente no 

educando. O coletivo tem uma complexidade natural em seu desenvolvimento que 

exige interação. Cada um assume responsabilidade por si próprio e pelo outro. Na 

gestão democrática educacional, esta estrutura de participação gera aumento de 

produtividade, por meio das relações de troca e cooperação mútuas. 

As práticas na gestão compartilhada, inerente ao próprio movimento 

pedagógico-didático, são funções de todos os agentes envolvidos e demandam 

compartilhamento. Desta forma elas não serão responsabilidades somente de um 

mais do conjunto de agentes. 

A relação pedagógica não comporta denominações e omissões, 

desqualificações e estranhamentos. A liderança na gestão e na mediação pedagógica, 

implica valorização e respeito de todos os envolvidos, implica diálogo, implica assumir 

o coletivo. Para Marta Dematos: 
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Para coroar o trabalho em equipe deve ser estabelecida a 
responsabilidade mútua, os integrantes alcançam o espírito de equipe 
e sabem que o “sucesso será de todos, assim como o fracasso”. Nesse 
estágio é exigido das pessoas um comportamento de colaboração, de 
doação e de amplo compromisso. A confiança entre os membros deve 
ser bastante elevada, porque todos esperam que cada um faça a sua 
parte e também fará o que for preciso para ajudar o outro, para que 
todos cumpram suas atividades e os resultados sejam alcançados. 
(DAMATOS, 2014: PAG 33). 

A colocação de Marta Dematos, demonstra o quanto a união da equipe 

escolar, diante de um gestão democrática, na qual um líder está à frente, o caminho 

percorrido pela escola se torna fácil e prazeroso, e estas características refletem 

diretamente nos discentes, que automaticamente demostrarão grande alegria e 

satisfação em fazer parte daquele grupo. 

Porém, tendo o país dimensões continentais, após o líder formado sua equipe 

de trabalho, e o grupo planejado as metas educacionais e sociais da instituição 

escolar, aplicar e obter o resultado almejado, não é uma tarefa fácil, por mais que a 

escola busque através de uma democracia a participação ativa da sociedade e de 

seus coordenadores e agentes, há regiões em que até mesmo a condição social da 

comunidade não lhe dá condições para tal interação e desenvolvimento da educação. 

Portanto, nesses casos fica a expectativa de que uma gestão bem 

estruturada, com o essencial auxílio das coordenações, consigam apesar de toda as 

dificuldades alcançar metas que transformem os educados de forma significativa, 

transformando assim, na medida do possível o país. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desta forma, intende-se que a má qualidade da educação brasileira, ofertada 

pela rede pública é uma realidade em boa parte do País, mas que a utopia de um 

ensino de qualidade, onde haja comunicação e esforços em conjunto da unidade 

escolar e da sociedade, por meio da gestão compartilhada se tornou realidade para 

algumas escolas. 

O esforço para a melhoria da educação, vai ser sempre buscado pelos 

agentes de cada unidade, organizados por uma gestão democrática de excelência, 
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dentro do que lhes é possível, contando na medida do que lhes é ofertada e quando 

é, o apoio mais concentrado do poder público.  

O trabalho realizado pelas gestões de pequenas unidades, no qual seus 

projetos sociais, interdisciplinares, por mais simplórios que sejam, mostram um grande 

resultado no processo de ensino-aprendizagem, na formação do educando, na 

educação emancipadora, é fator de motivação para muitas outras que querem trilhar 

seu caminho, mas se sente de mãos atadas. 

Assim, espera-se que as falácias dos governantes, tomem tom de verdade e 

seriedade, e que novas políticas públicas sejam realmente estudadas e que sejam 

aplicadas em todo o território nacional, possibilitando a toda e qualquer unidade 

escolar que ponha em prática a principal característica capaz de mudar o mundo, a 

educação. 
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