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RESUMO 
O acesso ao direito de uma educação pública, gratuita e de qualidade é 
amparado legalmente pela Constituição Federal de 1988 em seu Artigo 
6°, sendo esta gerida de modo compartilhado e em regime de 
colaboração entre os entes federados. Assim, estando organizada em 
Gestão Educacional, Gestão Escolar e amplamente envolvida pela 
Gestão Democrática, no ano de 2020 tal organização passou por 
adaptações, considerando a crise sanitária da Covid-19. Nesse cenário, 
o ensino remoto e aulas virtuais surgem como alternativas às escolas, 
fortalecendo desigualdades já existentes. Nessa perspectiva, 
objetivamos investigar os principais desafios enfrentados pela gestão de 
uma escola da rede pública municipal de Teresina – PI na pandemia. 
Nesse sentido, ancorados em Vieira (2007), Dourado (2007) e Paro 
(2002) através do percurso metodológico adotado, evidenciamos 
diferentes problemáticas já presentes no cenário educacional brasileiro, 
impondo desafios à gestão escolar na busca da possibilidades de 
oferecer boas condições diante da pandemia da Covid-19. 
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ABSTRACT 
Access to the right to a public, free and quality education is legally 
supported by the Federal Constitution of 1988 in its Article 6, which is 
managed in a shared way and in a regime of collaboration between the 
federated entities. Thus, being organized in Educational Management, 
School Management and widely involved by Democratic Management, 
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in 2020 this organization underwent adaptations, considering the health 
crisis of Covid-19. In this scenario, remote teaching and virtual classes 
emerge as alternatives to schools, strengthening existing inequalities. 
From this perspective, we aim to investigate the main challenges faced 
by the management of a public school in Teresina - PI during the 
pandemic. In this sense, based on Vieira (2007), Dourado (2007) and 
Paro (2002) through the adopted methodological approach, we highlight 
different problems already present in the Brazilian educational scenario, 
imposing challenges to school management in the search for 
possibilities to offer good conditions in the face of Covid-19 pandemic. 
 
Keywords: School management. Pandemic. Case study. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 é o principal documento normativo da sociedade 

brasileira, ao passo que rege e orienta os princípios para manter a ordem e o bem-estar no 

convívio social, estabelecendo a garantia dos direitos sociais e o cumprimento dos deveres de 

cada cidadã e cidadão. A carta magna garante de forma inquestionável no seu Artigo 6° “a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição”, (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015), como 

direitos básicos que todos e todas devem ter acesso de maneira gratuita e de qualidade (BRASIL, 

1988). 

Abordaremos neste estudo, sobretudo os aspectos relacionados à garantia de um destes 

direitos, a Educação. Que além do que estabelece na Constituição Federal também está definida 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, dentre outros documentos que 

reforçam esta garantia. Isto posto, percebemos que a educação brasileira é constituída por 

diferentes condições que permeiam desde às políticas públicas, bem como os aspectos voltados 

às políticas educacionais propriamente ditas e a gestão desta em todas as esferas de nível 

nacional, estadual e municipal (VIEIRA, 2007). 

Estando organizada em regime de colaboração entre os entes federados, a gestão da 

educação brasileira é subdividida em três níveis. O primeiro deles se refere à “Gestão 

Educacional”, que está voltada ao âmbito das ofertas e garantia da educação à nível macro, 

quanto a criação e manutenção das políticas, programas e fundos para manutenção da 
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educação. Não obstante, os demais níveis são o da “Gestão Escolar” e “Gestão Democrática”, 

estão mais especificamente relacionados a gestão das instituições de ensino e manutenção das 

condições de materialização da educação, nos espaços organizados com tal finalidade (VIEIRA, 

2007, p.60). 

Vale ressaltar, que a Gestão Democrática compreende os dois primeiros níveis da gestão 

educacional, considerando a democratização da gestão da educação, seja a nível nacional ou 

local de cada instituição. Nesta perspectiva, evidenciamos que a gestão escolar é permeada por 

“várias proposições, bem como concepções e cenários complexos, articulados aos sistemas de 

ensino” (DOURADO, 2007, p.923). Deste ponto de vista, é que podemos perceber as nuances 

envoltas da gestão escolar e dos sujeitos que personificam tais questões, os gestores. Estes, 

diariamente mediam conflitos e situações de cunho político, social e econômico, buscando 

garantir o funcionamento e manutenção das instituições de ensino, de modo a oferecer uma 

educação pública, gratuita e de qualidade para todos os sujeitos da sociedade brasileira em 

suas múltiplas modalidades, seja na Educação Básica ou Educação Superior. 

Recentemente, no ano de 2020, o mundo foi afetado por uma crise sanitária provocada 

pela pandemia do novo coronavírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde – OMS. Com 

eclosão na cidade de Wuhan, na China, a Covid-19 provoca patologias graves no sistema 

respiratório e tem alto potencial de disseminação, exigindo que todas as nações e repúblicas 

mundiais ficassem vigilantes e em alerta para o controle de tal doença. Para diminuição de sua 

proliferação, foram estabelecidos medidas e protocolos de controle social como o 

distanciamento e isolamento social, uso de máscaras e higienização constante das mãos (OMS, 

2020). Assim, rapidamente ocorreram mudanças bruscas nas formas de organização social e as 

atividades de modo geral precisaram de adaptação dentre estas a educação. Com as aulas 

presenciais suspensas, surgiram muitas limitações nas ações educacionais promovidas pelas 

escolas, acentuando ainda mais as dificuldades e desafios para os gestores, professores, alunos 

e famílias. 

No entanto, apesar do surgimento de novas tecnologias educacionais e de comunicação, 

como por exemplo plataformas virtuais e atividades online, garantir uma educação de 

qualidade, na perspectiva da gestão de modo particular, é desafiador, visto que houve um 

distanciamento entre a escola, o cotidiano das famílias dos estudantes e comunidade, o que 
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originou dificuldades que permearam à prática dos gestores e a materialização da gestão 

democrática. 

A gestão democrática é compreendida na perspectiva de (PARO, 2002, p.13), como a 

“efetiva participação de pais, educadores, alunos e funcionários da escola” na organização e 

planejamento das atividades desenvolvidas no âmbito do contexto escolar, promovendo uma 

contribuição social para todos os personagens atuantes. Porém, considerando as limitações 

impostas pela pandemia da covid-19, esta característica primordial no âmbito da gestão 

educacional passa por fragilidades e problemáticas que antes já eram pertinentes no cenário 

educacional emergiram com maior amplitude. 

É importante frisar que os abalos à gestão democrática e a educação de modo geral, no 

cenário brasileiro, muito se deve não elaboração e discussão de diretrizes e orientações aos 

sistemas educacionais à nível municipal e estadual, no que se refere à elaboração de planos de 

enfrentamento da Covid-19 no âmbito das instituições de ensino. Assim, consideramos que a 

inoperância do Ministério da Educação e Cultura (MEC), dentro do seu espaço de competência 

e ação, falhou ao não promover ações afim de mitigar os efeitos e “minimizar os impactos 

negativos da interrupção das aulas presenciais na educação brasileira, pautados pela promoção 

da equidade” (FCC, 2020, p.19), principalmente aos estudantes oriundos das escolas públicas e 

suas famílias. 

Nesta perspectiva, marcada pela omissão de responsabilidades dos órgãos federais, 

mais especificamente o MEC, houve um agravamento das desigualdades e fragilidades dos 

sistemas públicos de ensino, de modo que as redes municipais e estaduais assumiram mesmo 

que de modo fragilizado, o processo de reorganização e adaptação das atividades escolares, 

considerando as limitações impostas pelas medidas de contenção e controle da disseminação 

do novo coronavírus. Assim, as discussões levantadas por este estudo partem da questão 

norteadora: quais os principais desafios enfrentados pela gestão de uma escola da rede pública 

municipal de Teresina - PI no período da pandemia da Covid – 19? A fim de evidenciarmos as 

questões que envolvem a relação entre a Educação e a Pandemia do novo coronavírus, 

considerando os desafios enfrentados pela gestão de uma escola municipal de Teresina – PI. 

Guiado pelo objetivo geral de investigar os principais desafios enfrentados pela gestão 

de uma escola da rede pública municipal de Teresina - PI considerando a pandemia da Covid – 
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19, buscamos de modo específico revelar os desafios emergentes do isolamento social e demais 

medidas de contenção da Covid – 19 no ambiente escolar, analisar os efeitos da pandemia da 

Covid – 19 no âmbito das atividades de uma escola da rede pública municipal de Teresina – PI, 

bem como descrever as intervenções e atitudes da gestão escolar no enfrentamento das 

adversidades provocadas pela pandemia da Covid-19. 

A investigação em evidência é de suma importância, no que se refere à ampliação dos 

conhecimentos pertinentes na relação entre a “Educação” e a “Pandemia” do novo coronavírus, 

que constitui a atual realidade mundial, nacional e local. Os estudos sobre esta temática ainda 

são novos, principalmente na perspectiva em que este se segue, de modo que se faz necessário 

o aprofundamento cada vez maior neste cenário, considerando que desta maneira 

compreendamos detalhadamente os principais desafios, dificuldades e perspectivas que 

surgem em tal cenário que é marcado por um “vão” de incertezas. 

Destacamos que a grande parte das lacunas e cenários obscuros da educação pública 

brasileira em tempos de pandemia, se deve à não adoção da Educação com uma estratégia nas 

políticas nacionais de desenvolvimento do país, nem antes da pandemia ou até mesmo no seu 

enfretamento. Assim, muitos alunos e suas famílias sofreram com a profunda desigualdade, 

impostas pela pandemia do novo coronavírus. Nesta direção, este estudo se propõe a ampliar 

o entendimento da relação supracitada, de modo a contribuir com a sociedade em geral à nível 

local, regional e nacional na superação dos impactos promovidos pela pandemia do novo 

coronavírus, principalmente no âmbito educacional, constatando e revelando as nuances 

confrontadas pela gestão da escolar neste contexto. Portanto, espera-se a partir desta 

investigação a socialização e ampliação das discussões em torno da universalização de uma 

educação pública, gratuita e de qualidade, mesmo em um contexto marcado por crise sanitária 

em torno de uma pandemia com tamanha letalidade. 

 

2 PERCURSO METODOLÓGICO: a pesquisa qualitativa em evidência 

 

Esta investigação se caracteriza como uma pesquisa de natureza qualitativa, na qual se 

apresenta destacada nos estudos voltados para compreensão dos fenômenos relativamente 

oriundos das Ciências Humanas, considerando que nesta perspectiva, as preocupações estão 
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voltadas para o entendimento dos fenômenos e as relações que nele e por ele são estabelecidas 

(MINAYO, 2003). Nesse sentido, há um aprofundamento na concepção dos fatos e nas relações 

estabelecidas em determinado grupo social, instituições, trajetórias, dentre outras. A 

compreensão nessa perspectiva, não se volta para mera representação numérica dos fatos, mas 

o entendimento das motivações, ações e consequências que estão implicadas em tal fenômeno. 

Desta forma, considerando a especificidade da natureza investigativa deste estudo, o 

tipo de pesquisa a ser realizada será o Estudo de Caso, na perspectiva de Triviños (1987), ao 

afirmar que “entre os tipos de pesquisa qualitativa característicos, talvez o Estudo de Caso seja 

um dos mais relevantes” (p. 133). No âmbito da pesquisa educacional, este tipo de pesquisa 

ganha ainda mais destaque, já que consiste na análise de uma unidade de modo aprofundado, 

ou seja, o objeto de estudo se constitui em uma uniformidade a ser investigada e compreendida 

considerando suas especificidades e complexidades (TRIVIÑOS, 1987). 

O procedimento de recolha de dados utilizado foi a Entrevista Semiestruturada com uma 

gestora de uma escola da rede municipal de ensino de Teresina-PI. A entrevista semiestruturada 

auxilia para construção de uma compreensão mais ampla do fenômeno estudado e clareza na 

compreensão dos fatos que estão permeados no mesmo. Assim, a aplicação de perguntas 

contextualizadas e passíveis de ampliação e/ou adequações no momento da entrevista 

propriamente dita, proporcionam ao pesquisador estimular e provocar o sujeito entrevistado 

para além do que está no roteiro pré-elaborado, de modo a se alcançar as respostas esperadas 

diante da situação investigada (MANZINI, 1991).  

 

3 EDUCAÇÃO VS PANDEMIA DA COVID-19: os desafios da gestão de uma escola no município 

de Teresina-PI 

 

O estudo em evidência, contou com a participação de uma das gestoras de uma escola 

da rede municipal de Teresina – PI. Esta possui formação superior e especialização na área de 

gestão educacional e empresarial. Atua na escola há 16 anos, sendo destes, 12 anos nas 

atividades de docência e há 4 anos desenvolve seu trabalho de gestora como diretora adjunta. 

Considerando estes aspectos, pautados nos objetivos deste estudo, buscando de modo 

geral compreender a relação entre a educação e a pandemia da covid-19. Sobre este fator, 
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nossa interlocutora afirma que pandemia significa para a educação uma grande barreira para 

a aprendizagem escolar, significa também um desafio para a prática do ensino. Esta 

compreensão, reforça a ideia que o processo educativo é marcado por influências internas e 

externas, de modo que com a pandemia da covid -19 e a alternativa do ensino remoto foi 

marcado pelo fato das inúmeras disparidades existentes na sociedade que produziu desigual 

condições de enfrentamento da Covid 19.  

Geralmente estas dificuldades, estão relacionadas com a baixa renda dos estudantes e 

suas famílias, visto que na maioria das vezes não há o acesso, ou acesso de qualidade para o 

acompanhamento das atividades do cotidiano escolar, refletindo diretamente no 

desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, fazendo com que haja uma formação fragilizada 

deles. 

A falta de acesso aos meios de aprendizagem, tem relação direta com as desigualdades 

sociais e a má distribuição de renda que assola o Brasil e que ganhou impulso nos últimos anos 

com a pandemia. Ressaltamos que a desigualdade social incide diretamente sobre à 

desigualdade educacional, ao passo que “as condições para interagir com propostas alterativas 

de atividades a serem realizadas em casa foi drasticamente desigual”, possibilitando assim que 

as consequências desta realidade assumam diferentes proporções a longo prazo (FCC, 2020, p. 

19). 

Nessa perspectiva, podemos afirmar que a comunicação afetada entre a família e escola 

contribuiu para o “enfraquecimento” dos princípios da gestão democrática. Essa afirmação, 

tem por base o relato da gestora ao afirmar que nem todos tem acesso as tecnologias 

necessárias impossibilitando a democratização da gestão. Na perspectiva de Paro (2002), é 

essencial que haja efetiva participação da comunidade escolar, incluindo a família e 

representantes da comunidade local como um todo, compartilhando os processos de 

planejamento, participação, execução e avaliação das atividades a serem desenvolvidas. Assim, 

com o comprometimento dos diálogos e comunicação entre esta composição, há o 

comprometimento direto de uma gestão compartilhada. 

A partir deste cenário, surgem as aulas de forma remota que no geral ocorreram na 

escola em evidência, a partir de aulas nas plataformas digitais, com o desenvolvimento de 

atividades semanais impressas e entregues na escola e a comunicação mais viável através do 
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WhatsApp. Segundo a gestora, o “ensino remoto a princípio não foi bem acolhido, nem pelos 

professores, nem pelas famílias” considerando as dificuldades evidenciadas até este momento, 

porém o mesmo ocorreu, contando com o suporte do sistema municipal de educação de 

Teresina, que disponibilizou plataformas e materiais para a escola realizar seus trabalhos. 

Assim, um dos principais prejuízos está relacionado com a aprendizagem dos estudantes 

e a relação família-escola, visto que esta “foi afetada de forma negativa, pois a articulação ficou 

dependente das tecnologias que é algo que nem todos tem acesso”, reitera a interlocutora. 

Destacamos que a unidade entre família e escola é essencial, visto que tal relação auxilia na 

promoção de um bom desempenho escolar e social dos alunos, como sugere o Artigo 1° da LDB 

9.394/96, quanto aos processos formativos serem desenvolvidos “na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisas, nos movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.” (BRASIL, 1996) 

Isto posto, podemos desvelar a partir dos relatos da gestora que os principais desafios 

enfrentados pela gestão da escola, foi em primeiro plano as dificuldades relacionadas ao 

estabelecimento de comunicação e contato constante entre a escola, a família e por sua vez 

com os estudantes, que ficaram em dado momento alheios ao ambiente escolar propriamente 

dito. Como consequência deste fato, a gestora nos afirmou que houve um aumento 

considerável nos índices de evasão escolar, um fator alarmante, quando somado ainda ao fator 

“rendimento escolar” que também sofreu quedas bruscas. 

Vale ressaltar, que estes dados são resultado de uma inexistente política de 

enfrentamento à convid-19, a começar pela União representada pelo MEC, no que se refere à 

organização e manutenção das condições necessárias para uma oferta e materialização de um 

ensino de qualidade, considerando tal cenário adverso. Reforçamos, que esta orientação e 

direcionamento é imprescindível ao destacarmos as diferentes características territoriais, 

etapas de ensino, infraestrutura dos sistemas de educação, perfil do público atendido, dentre 

outros desafios que permeiam o cenário educacional brasileiro, que é vasto (FCC, 2020).  

Frente a estes desafios, a escola promoveu intervenções a fim de amenizar os efeitos da 

pandemia da covid-19 sob o ensino, considerando ainda as especificidades do processo de 

ensino-aprendizagem na perspectiva remota. A interlocutora afirmou que a escola realizou uma 

“busca ativa aos alunos através de mensagens, ligações e até mesmo visita as casas procuramos 
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trazer os alunos com pouca / nenhuma participação para a realização das atividades e 

participação das aulas”. 

A postura adotada pela gestão da escola, na figura da interlocutora desta pesquisa, 

revela a capacidade da gestão escolar na mediação de conflitos, frente aos desafios que são 

traçados no âmbito de cada instituição de ensino. Assim, o gestor tem o papel fundamental de 

lidar com valores e críticas que envolvem as ações da escola, visando a mobilização de todo 

corpo profissional “com o intuito de convergir os esforços para atingir os objetivos que devem 

ser comuns, a educação” (CROTI; et al, 2014). 

Nessa perspectiva, diante dos desafios já relatados por nossa interlocutora, a escola, 

figurada especialmente no papel da gestão, precisou “refazer planejamentos e mudar toda a 

estratégia de trabalho além de termos que nos adaptarmos ao uso das tecnologias diariamente 

como principal forma de comunicado, assim inúmeros projetos e planos tiveram que serem 

adaptados”. Dessa forma, pudemos constatar que os efeitos da pandemia da covid-19 no 

âmbito educacional são inúmeros, sendo a grande maioria destes ainda presentes e com 

perspectivas de superação à longo prazo. Dentre os quais coexistem, a escola da rede pública 

municipal de Teresina que foi objeto deste estudo, os maiores desafios estão na perspectiva da 

interação entre a escola, a família e os alunos nos ambientes de diálogo e aprendizagem, 

considerando às múltiplas questões sociais e econômicas que também tiveram reflexos da 

pandemia do novo coronavírus. 

De modo geral, em tempos marcados por uma elevação constante do custo de vida e 

falta de acesso à itens básicos de sobrevivência como alimentação, higiene e saúde, a 

manutenção do acesso à educação, passa a ser um desafio para as famílias que nem ao menos 

possuem condições de sobrevivência adequada. É evidente que a pandemia impôs uma 

realidade que recaiu de modo diferente sobre as famílias do Brasil, acentuando ainda mais 

índices que já eram inimagináveis à um país com tamanho potencial e riquezas.  

Assim, ressaltamos que todos estes agravantes corroboraram para o esvaziamento dos 

ambientes virtuais de aprendizagem utilizados no ensino remoto, o que consequentemente 

provocou bruscas quedas nos índices de alfabetização e aprendizagem dos educandos. A falta 

da proximidade e do diálogo, afetou ainda os princípios da gestão democrática, por quanto são 

de suma importância para constituição das instituições de ensino público e o contexto no qual 



 

ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2002 

as mesmas estão inseridas. Desta maneira, é possível percebermos que a gestão da escola em 

evidência, buscou se adaptar às condições impostas pelas condições sanitárias mundiais, 

procurando atender na medida do possível as especificidades dos seus alunos, a fim de 

amenizar suas limitações, dificuldades de acesso, permanência e oferta de um ensino de 

qualidade. Apesar disto, os efeitos negativos e desafios são evidentes e partem de diferentes 

perspectivas que na maioria das vezes são alheias ao ambiente escolar, principalmente ao que 

se refere aos aspectos sociais, políticos e econômicos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho teve como objetivo geral de investigar os principais desafios e dificuldades 

enfrentadas pela gestão de uma escola da rede pública municipal de Teresina - PI no âmbito da 

pandemia da Covid – 19, a partir da questão norteadora: quais foram os principais desafios 

enfrentados pela gestão de uma escola da rede pública municipal de Teresina - PI no período 

da pandemia da Covid – 19?, a fim de que pudéssemos observar a relação direta entre a 

educação e a pandemia da covid-19, ressaltando seus efeitos a partir da análise da gestão 

escolar. 

Desse modo, a partir do percurso metodológico apontado, pudemos depreender que os 

efeitos da pandemia no cenário educacional são inúmeros, no entanto os mais corriqueiros 

estão relacionados às dificuldades nas condições de acesso e comunicação, a fragilização do 

processo de ensino-aprendizagem e a evasão escolar, resultantes de uma frágil política de 

enfrentamento à pandemia da covid-19 no âmbito educacional, de modo que os estados e 

municípios tiveram de planejar, ofertar e gerir suas propostas de modo independente e sem as 

condições mínimas para tal feito. 

Portanto, diante destes fatores a gestão da escola abordada, buscou se reinventar 

mediante a crise sanitária, com o intuito de atender as limitações dos seus alunos, a fim de 

amenizar as dificuldades de acesso, permanência e oferta de um ensino de qualidade. No 

entanto, os efeitos negativos e desafios são evidentes e partem de diferentes perspectivas que 

na maioria das vezes são alheias ao ambiente escolar, principalmente no que se refere aos 

aspectos sociais, políticos e econômicos. 
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