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Resumo: 

O presente trabalho analisa o clima organizacional de uma escola pública municipal 

situada numa cidade mineira de médio porte. O objetivo geral desse trabalho é 

identificar as causas dos conflitos e antagonismos que geram no ambiente escolar e 

propor um projeto de intervenção para trabalhar os problemas detectados. Para tanto 

foram realizadas pesquisas bibliográfica e descritiva. A primeira possibilitou esclarecer 

conceitos sobre cultura, clima organizacional, comportamento humano, liderança e 

relacionamentos interpessoais e gestão escolar. A segunda possibilitou a coleta e análise 

de dados por meio de questionário fechado para conhecimento do clima organizacional 

da instituição educacional. Os resultados revelaram que a escola pesquisada apresenta 

um considerável número de pessoas com o comportamento assertivo e um equilíbrio 

entre comportamento passivo e agressivo.  A proposta de intervenção sugerida visa 

melhorar o relacionamento entre as pessoas e consequentemente o clima escolar. 

 

Palavras-chave: Gestão escolar. Clima organizacional. Relações pessoais. 

 

1- Introdução 

Educação se faz com interação entre pessoas e gestão escolar se faz com 

democracia. Considerando que Educação é um todo integrado: setor administrativo, 

pedagógico, financeiro e de pessoas, percebe-se que o gestor deve estar atento a todos 

os efeitos de sua gestão, portanto o relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho 

é fator decisivo no desenvolvimento de todos os envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem. A satisfação na realização da tarefa deve ser acompanhada da satisfação 

do relacionamento com outro. 

Sabendo-se que a escola é um ambiente de formação de pessoas e por esta razão 

deve ser vista para além dos prédios e sua estrutura física, é que esse estudo propõe 

debruçar sobre a problemática de uma escola a fim de analisar as causas e possíveis 

formas de solução dos problemas detectados. No caso da escola pesquisada, foram 

detectados problemas nas relações interpessoais devido intolerância à cultura do outro. 
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Uma das formas de combater o preconceito contra a cultura do outro é 

desenvolver o convívio democrático dentro da escola, pois promove o crescimento 

pessoal de todos os sujeitos na instituição, desenvolvendo o respeito e a ética.  Para isso 

é preciso conhecer  o dia a dia da escola e as reações dos agentes educacionais da 

instituição de ensino. 

Nesse sentido, a forma de conduzir os trabalhos na organização escolar e mediar 

os conflitos está estreitamente ligada à forma de gestão da escola. Segundo Lück (2011, 

p. 67) “a escola tem a cara do seu diretor”.  Dessa forma, o gestor escolar deve 

reconhecer os conflitos e encará-los positivamente para ajudar a todos dentro da escola.  

Carvalho (2001, p. 53), orienta que “primeiramente deve-se identificar as origens dos 

conflitos e em seguida desenvolver estratégias que tenham como base a comunicação, 

para que todos se entendam”.  

Tendo como base do trabalho o reconhecimento da diversidade cultural, a gestão 

democrática da escola, a gestão e mediação do conflito organizacional, e a possibilidade 

de utilizar o conflito como crescimento da organização escolar é que coloca-se aqui os 

questionamentos que envolvem a problemática na escola pública pesquisada: O que 

determina o clima dessa escola? Que natureza o clima dessa escola expressa? O que cria 

e determina o clima existente? Como as pessoas agem e reagem diante desse clima? 

Para responder a esses questionamentos propõe-se aqui uma pesquisa de clima 

organizacional. Os resultados serão analisados e servirão como indicadores para 

melhoramentos na gestão escolar.   

 

2- Dimensões da gestão escolar 

Toda a dinâmica da educação escolarizada acontece no ambiente escolar. É 

nessa instituição que as interações acontecem. E pensando que a aprendizagem se faz 

por meio das interações e que as pessoas aprendem a todo o tempo, nos diferentes 

grupos e por meio de diferentes formas, inclusive por meio de exemplos é que esse 

trabalho foca na gestão escolar e nas interações pessoais no âmbito da escola. Portanto 

faz-se necessário compreender esta dinâmica que acontece na escola, os sujeitos líderes 

e liderados e como se conduz esse processo. 

 O estudo desenvolvido busca revelar qual é o espaço que a escola pesquisada 

está construindo nas relações pessoais com os professores e alunos. 

Segundo Lück (2009, p. 25) “A gestão escolar constitui-se em uma estratégia de 

intervenção organizadora e mobilizadora, de caráter abrangente, orientada para 
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promover mudanças e desenvolvimento dos processos educacionais.” Para que esse 

processo se efetive, a gestão escolar perpassa por todos os setores da instituição, uma 

vez que o objetivo da escola é a formação dos alunos e desenvolvimento da equipe para 

obter bons resultados. A autora acrescenta que “Como tal, ela envolve áreas e 

dimensões que, em conjunto, tornam possível a realização desses objetivos.” Assim, 

Lück (2009) descreve 10 dimensões, e as agrupam em duas áreas, de acordo com sua 

natureza: organização e implementação:  

As dimensões de organização se apresentam em quatro dimensões: 1. 

Fundamentos e princípios da educação e da gestão escolar; 2. 

Planejamento e organização do trabalho escolar; 3. Monitoramento de 

processos e avaliação institucional; 4. Gestão de resultados 

educacionais. As dimensões de implementação são aquelas mais 

diretamente vinculadas à produção de resultados: 5. gestão 

democrática e participativa; 6.gestão de pessoas; 7.gestão pedagógica; 

8.gestão administrativa; 9.gestões da cultura escolar; 10. Gestão do 

cotidiano escolar. (LÜCK, 2009, p. 27). 

 

Lück (2009) ao descrever as dimensões da gestão escolar, explica a inter-relação 

dessas dimensões destacando a interdependência entre as mesmas e defende que uma 

ação isolada de outra, empobrece o processo de gestão.  

 

3- As relações humanas no âmbito escolar 

 

A escola, talvez seja o ambiente onde mais se trabalha com o ser humano. A 

formação de pessoas desde a infância até a idade adulta.  É um ambiente onde se 

trabalha o desenvolvimento da criança, do adolescente, do servidor e da comunidade.  

Todo o trabalho realizado no âmbito escolar tem o objetivo de melhorar a sociedade. 

Por isso é que a escola é essencialmente o lugar de relacionamento de pessoas. E ser 

gestor escolar não é burocratizar essas relações, mas sim torná-las mais humanas com as 

interações sociais. 

Conforme Lück (2009, p.n82) a “educação é processo humano de 

relacionamento interpessoal e, sobretudo, determinado pela atuação de pessoas”.  Para a 

autora são as pessoas que promovem a diferença em qualquer lugar em que atuam.  

Gadoti (2007), ao falar sobre a visão de Paulo Freire nas escolas, destaca as 

relações humanas como a principal característica que faz cada escola ter sua 

especificidade na transformação social. Segundo o autor: 

A escola é um lugar bonito, um lugar cheio de vida, seja ela uma 

escola com todas as condições de trabalho, seja ela uma escola onde 



4 

 

 

falta tudo. Mesmo faltando tudo, nela existe o essencial: gente. 

Professores e alunos, funcionários, diretores. Todos tentando fazer o 

que lhes parece melhor. Nem sempre eles têm êxito, mas estão sempre 

tentando. (...) A escola é um espaço de relações. Neste sentido, cada 

escola é única, fruto de sua história particular, de seu projeto e de seus 

agentes. Como lugar de pessoas e de relações, é também um lugar de 

representações sociais. Como instituição social ela tem contribuído 

tanto para a manutenção quanto para a transformação social. Numa 

visão transformadora ela tem um papel essencialmente crítico e 

criativo. (GADOTTI, 2007, p. 11). 

 

 Nesse sentido, a responsabilidade do gestor é enorme ao liderar essas relações. 

Sendo cada escola única, e tendo as relações como determinantes de sua cultura, a 

escola tende a ser um espaço de exercício de cidadania ou um espaço opressor.  Por 

isso, liderar é mais do que estar à frente.  Torna-se necessário conduzir o grupo 

envolvendo todos no compromisso com o objetivo do projeto da escola.  

Segundo Lück (2009, p. 83), a escola necessita de uma liderança clara e efetiva 

para se constituir em uma organização de aprendizagem. Essa liderança é feita com e 

em “estreita co-liderança com seus colaboradores”. O diretor torna-se o líder que 

mobiliza e orienta a comunidade escolar para o desenvolvimento da instituição e de 

todos os sujeitos dela. Esse desenvolvimento é fruto do esforço conjunto, das 

responsabilidades compartilhadas e da formação de uma cultura de aprendizagem. O 

sucesso dependerá da ética, da integridade e da justiça expressas no trabalho de equipe. 

Muitas vezes a diversidade de formas de pensar e agir geram conflitos na 

organização. Segundo Carvalho (2001, p. 51) “o conflito está presente em todos os tipos 

de interação humana e assume várias formas e dimensões: de idéias, interesses, gostos, 

aspirações, gerações e muitas outras.” Para a autora os conflitos surgem porque nem 

sempre nossas percepções e vontades se convergem para o mesmo ponto, mas o conflito 

não é de todo uma situação negativa: 

Os conflitos não têm, necessariamente, uma feição negativa e 

destruidora, e a ausência de conflitos não revela, por si só, um 

ambiente sadio. No conflito nos desenvolvemos, progredimos e 

aprendemos a conviver com o que é diferente de nós. (...) o respeito às 

diferenças e o estímulo ao pensamento divergente desenvolvem a 

criatividade e podem fazer do convívio escolar um exemplo de 

convívio democrático. A intolerância ao conflito pode se transformar 

em violência ou antagonismo (CARVALHO, 2001, p.51). 

 

O gestor escolar, conforme descreve Carvalho (2001), deve reconhecer os 

conflitos e ajudar a todos, dentro da escola, e encará-los positivamente.  Carvalho 

orienta que primeiramente deve-se identificar as origens dos conflitos e em seguida 
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desenvolver estratégias que tenham como base a comunicação, para que todos se 

entendam.  É possível perceber que a gestão democrática da escola requer mudança de 

atitude na forma de fazer e desenvolver a liderança no âmbito escolar.  

Baseando-se no pressuposto de que é por meio das relações interpessoais e do 

diálogo que é possível realizar todo o trabalho, todo o processo de gestão e da dinâmica 

escolar é que o gestor necessita estar atento ao comportamento das pessoas no âmbito 

escolar.  

O presente trabalho foca nesses comportamentos interpessoais e nas reações das 

pessoas, analisando o que os leva a envolver em conflitos e como esses conflitos são 

resolvidos.   

Sobre a resolução de conflitos, Neto (2005) destaca que o gestor é quem 

identifica na organização comportamentos que geram conflitos. O autor apresenta 

alguns tipos de comportamentos que, segundo ele, foram descritos por Gillen (2001), a 

seguir;  

Os tipos de comportamento são quatro: 1) passivo – é o indivíduo que 

procura evitar o conflito, mesmo que sofra com isso; via de regra, 

apresenta voz hesitante, atitude defensiva, contato visual mínimo, e, 

geralmente, é uma pessoa é quieta; 2)agressivo – é o indivíduo que 

aspira fervorosamente vencer, mesmo à custa de outras pessoas. 

Tende a ser individualista, uma vez que está mais interessado nos 

próprios desejos do que com os dos outros. Tal comportamento 

apresenta voz alta e máximo contato; 3) assertivo – é o indivíduo que 

aspira a defender seus direitos, bem como aceita que as outras pessoas 

também os tenham. Este comportamento apresenta tom de voz 

moderado, as pessoas deste tipo de comportamento são neutras, 

possuem uma postura de prudência e segurança.(NETO, 2005,p.9) 

 

Neto (2005) diz ainda que para compreender como o conflito surgiu é preciso 

compreender também o comportamento das pessoas e o que leva tal pessoa a comportar 

dessa ou de outra maneira. Para o autor, o comportamento de uma pessoa é o resultado 

de vários fatores que se juntam: os medos que ela possui, as emoções vivenciadas, suas 

experiências adquiridas no dia-a-dia, suas crenças, as preocupações que a afligem; sua 

auto-estima, entre outros. 

 

4- Desenvolvimento e análise da pesquisa de clima organizacional  

 

A Escola investigada é uma instituição pública, mantida pelo município de 

Itabira – MG que oferece a Educação Básica nos seguintes níveis e modalidades do 
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Ensino: Educação Infantil (1° e 2° Período) e o 1º Ano do Ensino Fundamental num 

total de 209 alunos, sendo 93% de alunos do bairro e 7% de alunos das comunidades 

rurais.  

A comunidade escolar da instituição pesquisada é formada pelos 209 (duzentos e 

nove) alunos, 15 (quinze) professores, 02 (duas) cozinheiras, 04(quatro) auxiliares de 

serviços gerais, 04 (quatro) vigilantes e 04(quatro) monitoras de educação Infantil. A 

equipe gestora é composta por 01(uma) diretora, duas vice-diretoras e duas pedagogas. 

O objetivo da pesquisa é desenvolver um olhar crítico para os problemas 

internos da instituição e identificar as causas dos conflitos e antagonismos que geram 

desequilíbrio e negatividade no ambiente escolar, buscando caminhos para as soluções 

dos problemas. 

Por tais razões, a pesquisa desenvolvida leva o indivíduo a identificar seu tipo de 

comportamento diante de um conflito e a refletir sobre ele, traçando metas para 

melhorias do seu trabalho no grupo. A proposta de trabalhar com os conflitos internos 

do indivíduo exige um envolvimento maior da equipe gestora, principalmente na 

elaboração do Plano de Gestão de Desenvolvimento Individual (PGDI) dos servidores e 

alianças com outras instituições e especialistas que atuam com Relações Humanas (RH).  

Essa prática leva os envolvidos a se envolverem na busca de mudanças de 

comportamento conquistando relações mais saudáveis e deve implementar o Projeto 

Político Pedagógico no desenvolvimento da Cultura da paz.  

A seguir será apresentado um resumo dos dados coletados na pesquisa 

(comportamentos positivos e negativos). Das quinze questões apresentadas, no 

questionário, quatro abordam comportamentos positivos (C, E, G, K) enquanto as outras 

onze questões abordam um comportamento negativo de acordo com o apresentado na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1- Frequência dos comportamentos 

Comportamentos 

Frequência com que o comportamento 
acontece 

Raramente Às vezes Muitas vezes 

A Posso ser influenciado pelo ponto de vista de outra 
pessoa? 

14 12 01 
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Após responder às quinze questões, a pessoa deve separar as respostas em dois 

grupos: Grupo1 (A, B, D,F,H,I,J,L,M,N.O) e Grupo 2: (C,E, G,K). Em seguida é 

preciso somar os pontos de cada grupo separadamente. Após as somas feitas, subtrai o 

Grupo2 do Grupo1. O valor obtido corresponde ao comportamento conforme descrito 

por Gillen (2001): passivo (valor de 01 a 04), assertivo (valor de 05 a 10) e agressivo 

(valor acima de 11). Desta forma, cada pessoa teve a oportunidade de fazer uma 

reflexão1 orientada e traçar metas para um curto período de tempo que deverá ser 

constantemente renovada. 

 

4.1-  Análise dos dados e problemática  

                                      
1 A reflexão proposta faz parte do instrumento de pesquisa do Guia de Resolução de Conflito Interno da 

Empresa de treinamento de pessoas Dale Carneguie, disponível no endereço: 

http://www.dalecarnegie.pt/assets/240/7/ConflictResolution_pr.pdf  

B Desligo-me das pessoas com quem discordo? 17 
 

09 01 

C Dirijo-me à questão diplomaticamente, sem atacar 
o indivíduo? 

04 09 14 

D Penso que os outros tentam impor-me os seus 
pontos de vista? 

09 14 04 

E Expresso as minhas idéias e crenças com tato 
quando diferem daquelas que são expressas pelo 

outro? 

02 12 13 

F Guardo para mim a minha opinião quando discordo 
de alguém? 

11 13 03 

G Ouço os pontos de vista da outra pessoa com a 
mente aberta? 

00 08 19 

H Deixo as minhas emoções apoderarem-se de mim? 12 11 04 

I Levanto a voz para prevalecer o meu ponto de 
vista? 

22 03 02 

J Tenho tendência para menosprezar as outras 
pessoas quando mostro o meu ponto de vista? 

23 04 00 

K Procuro formas de negociar e comprometer com 
outras pessoas? 

09 07 11 

L Foi –me dito que sou muito insistente? 
 

14 08 05 

M Certifico-me que a minha opinião foi ouvida em 
qualquer controvérsia? 

10 13 04 

N Penso que o conflito em reuniões é necessário? 
 

08 17 02 

O Eu levanto o tom de voz, para expressar os meus 
pontos de vista? 

14 10 03 

 TOTAL 169 150 86 

 
 
 
Fonte: Dados de pesquisa - janeiro 2014 

 

Fonte: Dados de pesquisa – janeiro 2014 

 

http://www.dalecarnegie.pt/assets/240/7/ConflictResolution_pr.pdf
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Os dados coletados no questionário são apresentados em forma quantitativa para 

análise de cada item, conforme gráfico 1 e 2.  O gráfico 1 apresenta a quantitativo dos 

comportamentos positivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa – janeiro 2014 

 

É possível observar que no grupo, a maioria das pessoas respondeu que ouve os 

pontos de vista dos demais com a mente aberta, assim como mais da metade das pessoas 

desse grupo se diz dirigir ao outro diplomaticamente para discutir as questões do dia a 

dia. Quanto a expressar as ideias com tato, há um equilíbrio entre as respostas muitas 

vezes e às vezes, o que não se torna negativo, pois um número muito pequeno revela 

que raramente tem esse tato ao expressar suas ideias.  Já a questão que envolve 

comprometimento com o outro demonstra certa preocupação, pois um número muito 

grande apresenta resistência quanto a esse comportamento.  

 

Gráfico 2 – Comportamentos Negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa – Janeiro 2014 

 

Gráfico 1 – Comportamentos positivos 
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As respostas às questões sobre comportamentos negativos apresentam resultados 

que não são freqüentes nas reações dos servidores.  Observa que a maioria dos 

entrevistados respondeu que “às vezes” apresentam os comportamentos negativos, mas 

nas questões  “D” “ F”  o número de servidores que revelaram comportar-se de tal 

maneira  “às vezes” é maior do que aqueles que responderam “raramente”. Isso torna-se 

fator negativo na instituição. Já os comportamentos revelados nas respostas das questões 

“M” e “N” promovem o equilíbrio nas relações. 

A análise das respostas revela o perfil obtido de cada servidor. Tal perfil é 

apresentado na tabela 2. 

 

Tabela 2- Tipos de comportamentos revelados por meio da Entrevista 

Fonte: Dados de pesquisa – Janeiro 2014 

 

O comportamento passivo foi revelado nas respostas relacionadas a guardar a 

opinião quando discorda, ser muito influenciado pelas opiniões dos outros, não se 

certificar que sua opinião foi ouvida e pensa que conflitos não são necessários.  

Revelou-se assertivamente os servidores que demonstram comportamento 

equilibrado quando dirigem ao outro diplomaticamente sabendo ouvir, não alterando a 

voz ao dar suas opiniões, reconhecendo a necessidade do conflito, porém de forma não 

antagônica, expressando ideias e crenças com tato, ouvindo o ponto de vista dos outros 

com a mente aberta, não menosprezando quem tem opiniões contrárias e procurando 

muitas vezes negociar e comprometer com as outras pessoas.  

O comportamento agressivo está presente nas respostas em que raramente dirige 

ao outro diplomaticamente, não consegue expressar as ideias com tato na maioria das 

vezes, desliga-se das pessoas com quem discorda, está sempre pensando que o outro 

quer lhe impor as opiniões, não têm controle das emoções, levanta a voz para prevalecer 

o seu ponto de vista, menospreza a opinião do outro e se classifica como insistente.  

O percentual de cada tipo de comportamento pode ser analisado conforme dados 

no gráfico 3. 

 

 Comportamento 

Passivo 

Comportamento 

Assertivo 

Comportament

o Agressivo 

Quantidade de 

servidores 

entrevistados  na escola 

06 16 5 

Total de servidores 

entrevistados 
27 



10 

 

 

Gráfico 3 – Tipos de Comportamento revelados na pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa – Janeiro 2014 

 

A escola pesquisada apresentou um considerável número de pessoas com o 

comportamento assertivo e um certo equilíbrio entre comportamento passivo e 

agressivo.  Embora tanto o comportamento negativo quanto o agressivo impeça o 

crescimento do grupo, o presente projeto, busca realizar uma intervenção no 

comportamento agressivo.  Tal intervenção propõe formas de amenizar as tensões no 

local de trabalho e proporcionar um clima mais agradável e satisfatório. 

 

5- Trabalhando conflitos internos na escola 

 

Os comportamentos revelados na pesquisa de clima organizacional, revelam 

reações que geram conflitos na instituição escolar. Tais comportamentos têm gerado um 

clima negativo na escola não se caracterizando como comportamento modelo a ser 

seguido pelos alunos. O que preocupa é que os alunos aprendem por exemplos, e, sendo 

assim, leva de seu tempo escolar muito mais do que vivenciou do que o que leu. E mais, 

na condição de educadores, só se pode ensinar aquilo que se sabe. Caso não souber lidar 

com os conflitos, como ensinar as crianças, ávidas por aprender que têm o professor 

como seu mentor?  

A partir da pesquisa bibliográfica e dos dados analisados na pesquisa descritiva 

propões-se aqui um trabalho de intervenção diretamente com cada servidor num 

primeiro momento, e, posteriormente com o grupo.  

 Após responder as questões do questionário, cada pessoa traçou seu perfil que 

foi revelado conforme soma dos pontos das respostas, como sendo “passivo”, 
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“assertivo” ou “agressivo”.  Em seguida os servidores tiveram a oportunidade de fazer 

uma reflexão sobre cada comportamento diante das diversas situações com as quais se 

deparam no dia a dia do seu trabalho.  Essas reflexões podem ser escritas para melhor 

orientação no seu plano individual de intervenção no comportamento.  Nesta etapa são 

analisados os conflitos de papéis, processo de conflitos, conflitos interpessoais, conflitos 

de direção e conflitos externos e então são traçadas estratégias para reduzir o conflito.  

O próximo passo será criar o Plano de Resolução do Conflito.  Para isso é 

preciso identificar o seu maior conflito, quando ele acontece , com quais pessoas e em 

que circunstâncias, traçar um plano e definir os resultados esperados. As pessoas não 

irão resolver tal conflito sozinhas, é necessário que se defina um parceiro de 

responsabilidade. Nessa etapa há um comprometimento consigo mesmo e com o grupo, 

além de ter uma pessoa para ser seu apoio diário. 

A proposta de trabalho em grupo envolve parceria com instâncias superiores e 

outras  instituições para realização de palestras e dinâmicas de grupo, na própria escola 

ou juntamente com outras escolas. 

Espera-se que o trabalho de intervenção possa trazer resultados positivos, no que 

tange a desenvolver um clima harmonioso na instituição escolar e que o trabalho 

pedagógico desenvolvido vise o crescimento do grupo assim como dos alunos e 

comunidade.  Nesse sentido a escola cumprirá seu papel de formação de pessoas para o 

pleno exercício da cidadania. 

 

Considerações finais 

 

A partir da análise das entrevistas, a escola pesquisada apresentou um 

considerável número de pessoas com o comportamento assertivo e um equilíbrio entre 

comportamento passivo e agressivo. A presença desses dois últimos comportamentos 

revela impasses no desenvolvimento do grupo, uma vez que foi possível perceber que 

na escola pesquisada há dificuldades de ouvir pontos de vista diferentes. O 

comportamento passivo revelou a presença de pessoas que não expressam suas idéias no 

grupo e o comportamento agressivo revelou presença de pessoas que se alteram ao 

expor seus pontos de vista e que ignoram o ponto de vista do outro. Embora o número 

de pessoas com comportamento assertivo seja maior, há que se preocupar com a 

quantidade de comportamentos agressivos e passivos, pois são esses que geram o clima 

negativo no ambiente de trabalho. 
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Partindo da concepção de gestão escolar democrática e de liderança na escola foi 

possível entender que a dinâmica escolar é resultado da gestão que é realizada na 

instituição. Entende-se que o gestor escolar precisa ser dinâmico e que seu trabalho deve 

abranger as dimensões da gestão escolar que são: gestão de resultados, gestão 

participativa, gestão pedagógica, gestão administrativa e também gestão de pessoas e 

gestão de clima e cultura escolar. Nessa perspectiva o gestor busca o desenvolvimento 

da escola assim como da comunidade local.  

A proposta de intervenção sugerida visa melhorar o relacionamento entre as 

pessoas da instituição pesquisada, mas é preciso muito mais do que trabalho técnico. As 

relações pessoais são fruto de ações do cotidiano. Nesse sentido como é possível fazer o 

dia a dia para obter um clima organizacional que contribua para o crescimento do 

grupo? Esse é o constante desafio da comunidade escolar.  
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