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RESUMO 

 

O objeto desta pesquisa é a prática da equipe gestora de uma escola estadual de ensino básico, 

localizada na cidade de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. A metodologia 

fundamenta-se em uma pesquisa de campo no âmbito da escola que foi o foco da observação 

participante, considerando que faço parte do corpo docente. Como instrumento de coleta de 

dados foram realizadas entrevistas estruturadas envolvendo quatro integrantes da equipe 

gestora, sendo um diretor, um vice-diretor e dois coordenadores. O objetivo geral visa analisar 

a prática da equipe gestora e seu esforço em compreender os desafios de buscar parcerias 

entre pais, alunos e funcionários que atuam no âmbito da escola analisada. Os objetivos 

específicos buscaram analisar o olhar da equipe gestora sobre sua própria prática e verificar se 

as relações dialógicas fazem parte do cotidiano escolar. Hipótese: considerando que o trabalho 

da equipe gestora é processual e histórico, pressupomos que a promoção da comunicação nas 

inter-relações entre os sujeitos da ação pedagógica está fragilizada pela não compreensão da 

dinâmica do processo que gera democracia na escola. Frente a esta afirmação é necessário 

discutir a prática da gestão, no que se refere ao modelo de organização da escola pública 

atual. Analisamos e discutimos as práticas da gestão escolar como possibilidades de avanço 

na qualidade da educação. Neste contexto, elencamos dois problemas, a saber: a prática da 

equipe gestora contempla a educação básica da escola? Do ponto de vista legal, as leis 

vigentes subsidiam as especificidades da aprendizagem escolar? Foram analisados 

documentos e determinações governamentais que concernem à escola e sustentam a prática da 

gestão: Constituição Federal de 1988; Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional de 1996 

(LDBEN); Plano Nacional da Educação 2014/2024 (PNE); Projeto político-pedagógico 

(PPP). Esta pesquisa concluiu que a equipe gestora pode avançar no que tange ao principio de 

democracia na escola, apropriando-se, de referências conceituais para identificar os entraves 

que se colocam no cotidiano das relações dialógicas. Nota-se, também, a necessidade de ações 

que organizem o trabalho coletivo e promovam aproximação com a comunidade.  

 

Palavras-chave: Gestão escolar. Prática pedagógica. Educação   dialógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The object of this research is the practice of the management team of a state elementary 

school, located in the city of Guarulhos, metropolitan region of São Paulo. The methodology 

is based on a field research within the school that was the focus of participant observation, 

considering that I am part of the teaching staff. As a data collection instrument, structured 

interviews were conducted involving four members of the management team, one director, 

one deputy director and two coordinators. The general objective is to analyze the management 

team's practice and its effort to understand the challenges of seeking partnerships between 

parents, students and employees that work within the school analyzed. The specific objectives 

are to analyze the management team's view on their own practice and to verify if the dialogic 

relations are part of the daily school life. Hypothesis: considering that the work of the 

management team is procedural and historical, we assume that the promotion of 

communication in the interrelationships between the subjects of the pedagogical action is 

weakened by the lack of understanding of the dynamics of the process that generates 

democracy in the school. Faced with this statement it is necessary to discuss the management 

practice, regarding the organizational model of the current public school. We analyze and 

discuss the practices of school management as possibilities of advancement in the quality of 

education. In this context, we list two problems, namely: does the practice of the management 

team contemplate the basic education of the school? From the legal point of view, do the 

existing laws subsidize the specificities of school learning? We analyzed government 

documents and determinations that concern the school and support the management practice: 

Federal Constitution of 1988; Law of Guidelines and Basis of National Education of 1996 

(LDBEN); National Education Plan 2014/2024 (PNE); Political-pedagogical project (PPP). 

This research concludes that the management team can advance with respect to the principle 

of democracy in the school, appropriating itself, of conceptual references to identify the 

obstacles that are placed in the quotidian of the dialogical relations. It is also noted the need 

for actions that organize collective work and promote rapprochement with the community. 

 

Key words: School management. Pedagogical practice. Dialogical education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

El objeto de esta investigación es la práctica del equipo gestor de una escuela estatal de 

enseñanza básica, ubicada en la ciudad de Guarulhos, región metropolitana de São Paulo. La 

metodología se fundamenta en una investigación de campo en el ámbito de la escuela que fue 

el foco de la observación participante, considerando que forma parte del cuerpo docente. 

Como instrumento de recolección de datos se realizaron entrevistas estructuradas 

involucrando a cuatro integrantes del equipo gestor, siendo un director, un vicerrector y dos 

coordinadores. El objetivo general busca analizar la práctica del equipo gestora y su esfuerzo 

en comprender los desafíos de buscar alianzas entre padres, alumnos y funcionarios que 

actúan en el ámbito de la escuela analizada. Los objetivos específicos buscan analizar la 

mirada del equipo gestora sobre su propia práctica y verificar si las relaciones dialógicas 

forman parte del cotidiano escolar. Hipótesis: considerando que el trabajo del equipo gestor es 

procesal e histórico, presuponemos que la promoción de la comunicación en las 

interrelaciones entre los sujetos de la acción pedagógica está debilitada por la no comprensión 

de la dinámica del proceso que genera democracia en la escuela. Frente a esta afirmación es 

necesario discutir la práctica de la gestión, en lo que se refiere al modelo de organización de 

la escuela pública actual. Analizamos y discutimos las prácticas de la gestión escolar como 

posibilidades de avance en la calidad de la educación. En este contexto, elencamos dos 

problemas, a saber: la práctica del equipo gestante contempla la educación básica de la 

escuela? Desde el punto de vista legal, las leyes vigentes subsidian las especificidades del 

aprendizaje escolar? Se analizaron documentos y determinaciones gubernamentales que 

conciernen a la escuela y sostienen la práctica de la gestión: Constitución Federal de 1988; 

Ley de Directrices y Base de la Educación Nacional de 1996 (LDBEN); Plan Nacional de 

Educación 2014/2024 (PNE); Proyecto político-pedagógico (PPP). Esta investigación 

concluye que el equipo gestor puede avanzar en lo que se refiere al principio de democracia 

en la escuela, apropiándose, de referencias conceptuales para identificar los obstáculos que se 

plantean en el cotidiano de las relaciones dialógicas. Se nota, también, la necesidad de 

acciones que organicen el trabajo colectivo y promuevan acercamiento con la comunidad. 

 

Palabras clave: Gestión de la escuela. La práctica pedagógica. La educación dialógica. 
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APRESENTAÇÃO 

 

[...] sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na 

busca, não aprendo nem ensino. Exercer a minha curiosidade de forma 

correta é um direito que tenho como gente e a que corresponde o dever de 

lutar por ele, o direito à curiosidade [...]. 

(FREIRE, 2015, p. 83). 

 

A epígrafe de Paulo Freire percorre no mesmo sentido do meu pensamento, quanto ao 

incentivo, liberdade e direito de prática da curiosidade epistemológica do educando. Refiro-

me à curiosidade como capacidade inerente do ser humano, que no âmbito escolar configura-

se como ferramenta propulsora do processo de aprendizagem, por explorar os pensamentos e 

interesses do estudante sem sobrecargas ou autoritarismo. Ao rememorar o período em que 

era aluno, percebo que na educação básica meus educadores poderiam ter avançado na 

instigação de minha curiosidade. Entretanto, entendo que eram outros tempos. 

Ao finalizar o ensino médio na escola pública, ingressei na universidade, no curso de 

Educação Física. Confesso que me inscrevi de modo inseguro, por causa da timidez. À época, 

a situação econômica minha e de minha família era difícil e o acesso à graduação mais 

complexo do que nos dias de hoje.  

No quinto semestre do curso, integrei-me no programa Escola da Família, oferecido 

pelo Governo Estadual, conveniado às universidades particulares. A proposta pedagógica do 

programa era manter as escolas estaduais abertas aos sábados e domingos. Oferecendo 

atividades à comunidade, e, em contrapartida, isentando os graduandos participantes das 

mensalidades. No sentido lato do termo, posso afirmar que vivenciei experiências no 

desenvolvimento de projetos relacionados à minha formação. 

Concomitante a esse período, fiz todos os estágios obrigatórios. E vivenciei a sensação 

de lecionar. Embora inapropriado, o professor que eu acompanhava, por vezes, deixava-me 

sozinho com os educandos em sala de aula, o que contribuiu para acabar com a minha euforia 

profissional inicial. Aprendi muito, fiquei encantado com a possibilidade de trabalhar na 

educação, conclui minha primeira graduação em licenciatura plena em Educação Física – 

conquista de muito prazer e orgulho para mim e minha família.  

Com isso, comecei a lecionar em uma Organização não Governamental (ONG), 

localizada em zona periférica da cidade de Guarulhos, região de Cumbica, com adolescentes 

entre 11 (onze) e 17 (dezessete) anos. A instituição era administrada por um padre e uma 

coordenadora, visto por mim como um modelo autoritário. A proposta da instituição consistia 

em oferecer atividades culturais e pedagógicas para crianças e adolescentes do bairro, no 
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contraturno do período escolar. Eram sujeitos carentes, no sentido mais amplo da palavra, 

principalmente em relação à situação econômica e financeira. Muitos não tinham tênis para 

frequentar as aulas práticas de recreação e esportes.   

Por não concordar com a proposta metodológica autoritária e opressora promovida 

pela coordenação, trabalhei somente um ano na instituição. As divergências entre nós 

causaram situações conflituosas. Inclusive, lembro-me de um passeio organizado pela 

instituição a um clube, que impediu a ida de três alunos, com a justificativa da indisciplina; a 

negativa em levá-los ao passeio deu-se como forma de punição. 

Em seguida, comecei a lecionar em uma escola pública estadual, localizada em bairro 

periférico, também da cidade de Guarulhos, da Diretoria de Ensino Sul. A escola tinha 17 

(dezessete) turmas de ensino fundamental II e ensino médio.  

Em 2010, na mesma escola, tive a oportunidade de trabalhar na gestão, por meio da 

função instaurada na rede estadual – professor mediador de conflitos. Nessa função, vivenciei 

experiências ricas, pois além de conhecer a rotina administrativa, tive a honra de trabalhar ao 

lado de uma vice-diretora totalmente responsável e comprometida com a aprendizagem. 

Nessa fase, experimentei sentimentos contraditórios, vivi momentos de tensões, por causa dos 

compromissos que cerceavam minha função na escola, ao mesmo tempo em que contribuí e 

aprendi muito. Inevitavelmente, fui atraído pelos processos que circundam a gestão e a 

liderança educacional. Atuei nessa mesma gestão por dois anos. Experiência que culminou no 

ingresso da minha segunda graduação – Pedagogia – na Universidade Nove de Julho 

(UNINOVE) com foco em gestão. Neste período, aprofundei-me em leituras e busca de 

conhecimentos, com o intuito de intervir na prática em gestão da escola pública.  

À época, a vivência na condição de partícipe direto da gestão proporcionou-me 

profundos questionamentos; percebi a carência de intervenções que de fato propiciassem 

mudanças no processo de educar. Surgiram inquietações, acompanhadas de vontade de 

intervir, de contribuir, de melhorar a condição de atendimento e aprendizagem dos estudantes.  

Concernente a esta experiência, iniciei pesquisas com afinco sobre a gestão na escola 

pública, integrando a prática da gestão de acordo com as leis vigentes, e a realidade em que 

convive a sociedade. A decisão de dissertar sobre o paradigma educacional, em específico 

sobre a temática gestão, deve-se ao fato de sentir-me responsável com os processos 

gestacionais da educação básica, com o tratamento histórico da gestão e com a formação 

integral de educandos.  
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INTRODUÇÃO  

 

As questões que conduzem a reflexão que baliza esta pesquisa são originárias do 

interesse em aprofundar a realidade do cotidiano escolar atual, mais especificamente a prática 

da equipe gestora, buscando verificar a origem das inquietações relativas à administração, 

gestão e organização da escola pública. Compreendo ser necessário considerar que, numa 

unidade educacional democrática, o papel do gestor é fundamental para promover e dinamizar 

a reflexão propositiva e libertadora. Penso ser necessário repensar as práticas que ali ocorrem, 

envolvendo todos os agentes do processo educacional. 

A educação brasileira, de forma geral, vivenciou mudanças relevantes no que se refere 

a sua legalidade. A conquista da Constituição Federal de 1988 assegurou possibilidades de 

mudanças na estrutura e organização curricular, no processo de gestão do ensino, na regulação 

do financiamento e na ampliação de acesso à educação básica, tal como aparece nos artigos 

205 a 214 desta lei.   

Concernente a estas mudanças, a educação básica tornou-se direito de todos os 

sujeitos, em qualquer idade, sendo a oferta responsabilidade do Estado, assim como aparece 

no artigo 205 da Constituição. Em 1996, é promulgada a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

educação (Lei n.º 9.394), que reafirma e complementa as dimensões deliberadas pela 

Constituição. Concernente a esta mesma lei, desde seu decreto vem sendo discutida e 

reformulada, gerando mudanças na educação nacional, tal como podemos ler em Brzezinski 

(2014, p. 18): “Desde 1997, essa lei tem sido alterada. A primeira mudança foi realizada por 

meio da Lei n. 9.475, de 22/7/1997, em relação ao ensino religioso, e a última mudança 

analisada nesta obra ocorreu em 4/4/2013, com a Lei n. 12.796 [...]”. 

De acordo com essas leis vigentes, é possível levantar questionamentos referentes à 

prática da gestão, no que pese o setor administrativo em geral, como, por exemplo: será que 

os pressupostos estabelecidos nas leis se adequam no ambiente da escola pesquisada; como a 

gestão propõe estas questões no dia a dia? Por certo, faz sentido que a gestão compreenda 

sobre a importância da educação como relevância social, idealizando o desenvolvimento 

humano crítico, a partir da realidade.  

Fazendo referência às leis, torna-se importante que a escola tenha uma política 

educacional que efetivamente caracterize ascensão na qualidade do ensino, ofertando 

possibilidades práticas de participação, de discussão, de trabalho coletivo e articulações que 

assegurem maiores oportunidades de intervenção no contexto cultural e social do meio que 

vive. Freire (2015, p. 93-94) complementa:  
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Quanto mais penso sobre a prática educativa, reconhecendo a 

responsabilidade que ela exige de nós, tanto mais me convenço do dever 

nosso de lutar no sentido de que ela seja realmente respeitada. O respeito que 

devemos como professores aos educandos dificilmente se cumpre, se não 

somos tratados com dignidade e decência pela administração privada ou 

pública da educação.  

 

Concernente a esta menção, e a LDB de 1996, a gestão escolar é responsável por 

planejar, executar e sustentar o modo de ser e fazer das práticas de aprendizagem. Tem por 

premissa oferecer ensino de qualidade e uma formação para a cidadania, trabalhando 

coletivamente. 

Segundo Freire (2015), a prática educativa precisa ser refletida como possibilidade de 

intervenção e mudança na sociedade. Assim, espera-se que as ações da escola sejam 

realizadas com responsabilidade, construindo conhecimentos gerados em relações recíprocas, 

para a formação humana crítica. Deste modo, o modelo dialógico torna-se fundamental. Como 

vemos em Giroux (1999), sua preocupação com práticas democráticas e com as mudanças, a 

cada geração, exige compromisso com o envolvimento de todos os cidadãos.  

Para refletir sobre a prática da gestão no cotidiano de uma escola pública de 

Guarulhos, este trabalho volta sua atenção à temática da gestão escolar com o objetivo de 

compreender a prática da equipe gestora da Escola Estadual Pedro Dias, localizada na cidade 

de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Em vista disto, o trabalho aborda a 

discussão acerca das possibilidades e dificuldades concernentes às relações cotidianas que 

condicionam o processo de gestão, bem como a organização administrativa e gestionária da 

escola.  

A Escola Estadual Pedro Dias localiza-se no Jardim Angel, bairro antigo. A maioria 

dos moradores vem da região Nordeste do país. O bairro é organizado com residências térreas 

e apartamentos, comércios, igrejas, praças, feiras livres, transporte coletivo, algumas 

pequenas empresas e pouca área verde. 

  A maioria das casas é de alvenaria, em ruas largas, asfaltadas e sinalizadas; há 

algumas linhas de ônibus que fazem a locomoção dos moradores. O nível socioeconômico é 

de grande diversidade, alguns bem carentes, outros de classe média, pois ao longo dos anos a 

infraestrutura melhorou consideravelmente, aumentando a população e as condições sociais. 

Localiza-se também no bairro uma EMEI, que envia seus alunos para a continuidade no 

ensino fundamental II e ensino médio na escola, gerando convênio.  

O nível de escolaridade das famílias é bem diversificado, alguns com nível superior, 
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outros com nível médio, fundamental, outras que frequentam o EJA, pessoas que nunca 

frequentaram a escola, e pessoas consideradas analfabetas. 

O lazer ainda se faz muito reduzido, dada a quantidade dos habitantes; conta com 

poucas áreas livres; algumas quadras poliesportivas e praças são destinadas ao lazer. A 

comunidade local sofre carências em relação à saúde pública. Em um raio de dois 

quilômetros, aproximadamente, há um hospital geral, uma unidade básica de saúde (UBS) e 

duas unidades de pronto atendimento (UPA).  

A escola localiza-se na cidade de Guarulhos. Cidade fundada em 08 de dezembro de 

1560 pelo Padre Jesuíta Manuel de Paiva. A cidade, nessa ocasião, recebeu o nome de Nossa 

Senhora da Conceição. Em 1906, a promulgação da Lei n.º 1.021 promove a mudança do 

nome para Guarulhos, em referência à tribo Guaru, que habitava a região antes de todo 

advento imobiliário. Seu crescimento econômico deu-se, inicialmente, em função da 

mineração de ouro. As minas foram descobertas em 1590 por Afonso Sardinha, localizadas 

na atual região do Bairro dos Lavras, cujas antigas denominações eram Serra de 

Jaguamimbaba, Mantiqueira e Lavras-Velhas-do-Geraldo.  

Deste então, Guarulhos cresceu muito. Atualmente, é considerada a segunda cidade 

mais populosa do estado de São Paulo. O IBGE estima em 1.324.781 habitantes em 2015. A 

cidade conta com uma Câmara Municipal de trinta e quatro vereadores. 

A Escola Estadual Pedro Dias vem procurando encaminhar melhorias nas atividades 

que delineiam o processo educativo, tendo como meta a democratização das relações 

cotidianas. Entretanto, no que pesem os esforços de todos os envolvidos, em particular a 

equipe gestora, que promove regularmente reuniões visando ao esclarecimento dos desafios 

específicos desta escola, as conquistas nesta direção são insuficientes, quando não 

inexistentes. De fato, as reuniões acontecem sem nenhum planejamento e não levam em 

conta o projeto político-pedagógico, que em tese teria as diretrizes para a escola dos temas 

que ordenariam essas reuniões. Assim, não dão conta minimamente da discussão sobre os 

conteúdos de uma escola democrática. Quando ocorrem as reuniões é para resolver os 

problemas emergentes. Num olhar superficial, o que se vê é que no discurso há uma 

diferenciação muito grande entre os envolvidos. Poucos querem conhecer melhor o seu 

trabalho, e muitos, embora reivindiquem espaços mais democráticos e autonomia, não se 

interessam por estas discussões e a equipe gestora não consegue a mobilização necessária 

para promover mudanças qualitativas nesta direção. Resta, então, verificar, mediante um 

esforço de pesquisa, quais são os reais entraves enfrentados pela equipe gestora e todo o 

coletivo desta escola. A prática da equipe gestora contempla a educação básica da escola? 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mara_Municipal_de_Guarulhos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vereador
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Do ponto de vista legal, as leis vigentes subsidiam as especificidades da aprendizagem 

escolar?  

A metodologia fundamenta-se em uma pesquisa de campo no âmbito da escola que foi 

o foco da observação participante, considerando que faço parte do corpo docente. Como 

instrumento de coleta de dados foram realizadas entrevistas estruturadas envolvendo quatro 

integrantes da equipe gestora, sendo um diretor, um vice-diretor e dois coordenadores. Para 

garantir o sigilo da escola e dos participantes da pesquisa, também por cuidados éticos, 

usamos nomes fictícios. 

Hipótese: considerando que o trabalho da equipe gestora é processual e histórico, 

pressupomos que a promoção da comunicação nas inter-relações entre os sujeitos da ação 

pedagógica está fragilizada pela não compreensão da dinâmica do processo que gera 

democracia na escola.  Frente a esta afirmação é necessário discutir a prática da gestão, no 

que se refere ao modelo de organização da escola pública atual.  

O objetivo geral visa analisar a prática da equipe gestora e seu esforço em 

compreender os desafios de buscar parcerias entre pais, alunos e funcionários que atuam no 

âmbito da escola analisada. Os objetivos específicos visam analisar o olhar da equipe gestora 

sobre sua própria prática e verificar se as relações dialógicas fazem parte do cotidiano escolar.  

No contexto escolar, a gestão tem papel de extrema importância, considerando a 

necessidade de compartilhar com os pais os conhecimentos necessários para a formação 

humana da criança. Com a Constituição de 1988, ficou esclarecido que todos nós temos 

direito à educação e à formação integral, assim intelectuais e estudiosos da educação no país 

ressaltaram os desafios a serem superados para que essa determinação da Lei fosse cumprida. 

Pela mediação da LDB, alguns avanços foram registrados e entre eles pode-se ressaltar a 

compreensão de que o conceito de democracia estava comprometido com uma visão dualista 

do sistema escolar. Este dualismo, herança do regime colonial, compreende os direitos de 

cidadania de acordo com os valores da classe social hegemônica; assim, no período colonial, 

nem todos tinham direito à educação. A educação de qualidade estava destinada aos filhos dos 

coronéis e latifundiários e aos mais pobres era destinado o ensino dos ofícios necessários para 

manutenção da qualidade de vida. A alfabetização para todos foi relegada apenas àqueles que 

fossem desempenhar funções do setor de serviços públicos, entre os quais estava a escola.  

Romanelli (1999, p. 33) afirma: 

 

As condições objetivas que portanto favoreceram essa ação educativa foram, 

de um lado, a organização social e, de outro, o conteúdo cultural que foi 
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transportado para a Colônia, através da formação mesma dos padres da 

Companhia de Jesus. A primeira condição consistia na predominância de 

uma minoria de donos de terra e senhores de engenho sobre uma massa de 

agregados e escravos. Apenas àqueles cabia o direito à educação e, mesmo 

assim, em número restrito, porquanto deveriam estar excluídos dessa minoria 

as mulheres e os filhos primogênitos, aos quais se reserva a direção futura 

dos negócios paternos. Destarte, a escola era frequentada somente pelos 

filhos homens que não os primogênitos. Estes recebiam apenas, além de uma 

rudimentar educação escolar, a preparação para assumir a direção do clã, da 

família e dos negócios, no futuro. Era, portanto, a um limitado grupo de 

pessoas pertencentes à classe dominante que estava destinada a educação 

escolarizada.  

 

Aranha (2006, p. 45) declara que, com essa divisão, a educação foi destinada da 

seguinte forma: “[...] um tipo de ensino para o povo e outro para os filhos dos nobres e de 

altos funcionários. A grande massa era excluída da escola e submetida a uma educação 

familiar informal”.  

Romanelli (1999) afirma que a Constituição da República de 1891 efetivamente 

consagrou o sistema dual de ensino que vinha se mantendo desde o Império. Ela analisa 

 
[...] o direito de “criar instituições de ensino superior e secundário nos 

Estados” e “promover a instrução secundária no Distrito Federal”, o que, 

consequentemente, delegava aos Estados competência para promover e 

legislar sobre a educação primária. A prática, porém, acabou gerando o 

seguinte sistema: à União cabia criar e controlar a instrução superior em toda 

a Nação, bem como criar e controlar o ensino secundário acadêmico e a 

instrução em todos os níveis do Distrito Federal, e aos Estados cabia criar e 

controlar o ensino primário e o ensino profissional, que na época, 

compreendia principalmente escolas normais (de nível médio) para moças e 

escolas técnicas para rapazes. (ROMANELLI, 1999, p. 41).  

 

Segundo Romanelli (1999), essa Constituição comprova a dualidade na organização 

dos sistemas de ensino e regulariza a separação da educação, sendo escolas secundárias 

acadêmicas e escolas superiores para a classe dominante; e escola primária e profissional para  

o povo. 

Em 1930, um grupo de intelectuais promoveu intenso debate denunciando a 

precariedade da educação. Foi elaborado um documento subscrito por 25 intelectuais liberais 

entre os quais estavam Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Mario de Andrade, Cecília Meireles. 

O documento tomou o nome de Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, denunciava um 

sistema dual de ensino e propunha uma educação democrática inspirada nas premissas da 

Escola Nova muito em voga nos Estados Unidos.  

 

Mas, montada, na sua estrutura tradicional, para a classe média (burguesia), 
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enquanto a escola primária servia a classe popular, como se tivesse uma 

finalidade em si mesma à escola secundária ou do 3° grau não forma apenas 

o reduto dos interesses de classe, que criaram e mantêm o dualismo dos 

sistemas escolares. (AZEVEDO, 2010, p. 54). 

 

 

Com a chegada da industrialização e a demanda por mão de obra especializada, o 

ideário proposto pelos pioneiros foi distorcido e as escolas do país ganham uma conotação 

formalista em que se praticava uma educação assistencialista e bancária que persiste até os 

dias atuais. 

Concernente a essas ideias, a LDB n.º 9.394/96 estabelece que a gestão escolar, de 

acordo com a relevância social da escola, construa uma política de aprendizagem 

significativa, com o propósito de avançar na formação crítica dos sujeitos e conscientizar de 

que a educação somente terá sentido democrático quando o trabalho basear-se em princípios 

como a transparência, coletividade, autonomia, participação, em uma reflexão constante sobre 

a prática, como afirma Freire (2015). Esta reflexão implica em assumir eticamente as 

responsabilidades pedagógicas, administrativas e financeiras que circundam o cotidiano 

escolar. Vitor Paro (2015, p. 45-46) reflete sobre a prática deste gestor, afirmando que 

 

O dimensionamento da prática administrativa do diretor escolar se 

fundamenta, inicialmente, na necessidade de conceberem maneiras de o 

diretor contribuir para uma maior competência administrativa da escola 

fundamental. Isto é relevante por que a escola brasileira, de modo geral, não 

logra alcançar minimamente os objetivos a que se propõe. É de 

conhecimento público que, salvo exceções, as escolas fundamentais no país 

não conseguem “passar” à imensa maioria de seus frequentadores sequer os 

mínimos rendimentos de conhecimentos e informações que são objeto das 

“avaliações” externas feitas pelos sistemas de ensino. E isso ao custo de pelo 

menos oito anos de dispêndio em recursos tanto objetivos quando subjetivos. 

 

Essa abordagem retrata a importância do trabalho exercido pelo diretor e sua equipe, 

da mesma maneira que expressa a responsabilidade quanto aos objetivos e rendimentos da 

escola. No mesmo contexto, Freire (1987) discute a educação numa dimensão transformadora, 

e propõe uma prática igualitária, dialógica. Para ele, “A educação é um ato de amor, por isso, 

um ato de coragem. Não pode temer o debate. A análise da realidade. Não pode fugir à 

discussão criadora, sob pena de ser uma farsa” (FREIRE, 1987, p. 96). Diante desta reflexão, 

torna-se visível a necessidade de compromisso com a qualidade da aprendizagem e, por meio 

da práxis dialética, é preciso refletir sobre a formação proposta, sobre o atendimento e 

dinâmica de funcionalidade da instituição. 
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Ao apontar para uma prática da gestão escolar no âmbito democrático, vale ressaltar o 

compromisso e a representação a que se refere este conceito. Freire (2015) aborda com muita 

propriedade este sentido, e relata que a pedagogia precisa ser efetivada a partir do trabalho 

coletivo, respeito à dignidade humana, ética, autonomia, realidade em que convive o 

educando e na reflexão crítica sobre a prática.  

Para tanto, tratar a educação como um caminho transformador, parece ter se tornado 

um desafio imenso às equipes gestoras atuais. Principalmente pela escola de hoje, que convive 

em uma sociedade que passa por mudanças sociais, políticas e econômicas constantes. Vale 

afirmar também, que os pais muitas vezes não são presentes e sequer acompanham a vida 

escolar de seus filhos. Outro fator relevante, e que cabe grande discussão é a invasão da 

tecnologia, que leva aos sujeitos uma grande quantidade de informações o tempo todo. Diante 

destas premissas, é preciso refletir coletivamente sobre a condução do processo escolar, dado 

que não existe uma fórmula adequada; pelo contrário, a escola precisa se adequar, discutir e 

inovar constantemente. Giroux (1997, p. 31) afirma: 

 

Não estou oferecendo uma receita, mas antes reconhecendo que qualquer 

discurso, até mesmo o meu, precisa estar engajado crítica e seletivamente, de 

forma que possa ser usado em contextos específicos por aqueles que veem 

valor no mesmo para seu próprio ensino em sala de aula e luta social [...]. 

 

À vista disso, o modelo de organização e o funcionamento da escola torna-se 

questionável, já que, quando a escola idealiza formar para a cidadania, cabe a conscientização 

principalmente da gestão e de todos que circundam este espaço, quanto à necessidade de 

construção de uma política pautada na reflexão crítica sobre a prática, na superação dos 

desafios e nas responsabilidades encontradas nas delegações de suas funções, como a 

organização pedagógica, planejamento, mediação de conflitos, incentivo, formação dos 

profissionais, entre outros. 

É impossível negar a importância do trabalho da equipe gestora, frente à educação. 

Diante disso, espera-se que esta gestão conduza sua escola num modelo democrático, 

“igualitário”, como é estabelecido constitucionalmente e podemos observar na LDB de 1996, 

em seus artigos 2º e 14.  As diversidades regionais e culturais de lugar são respeitadas, dada a 

garantia de autonomia dos sistemas de educação nas adequações necessárias. Esta dimensão 

democrática escolar, estabelecida de forma legal, indicada pelo Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova (1932), por estudiosos da educação como Giroux (1999-1997), Freire (1987-

2015), dentre outros, remete a escola para uma prática reflexiva crítica constante, 
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relacionando sua aprendizagem à história e realidade de seus cidadãos. 
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CAPÍTULO 1 – A GESTÃO DA ESCOLA DE ACORDO COM A LEGALIDADE 

 

Neste capítulo, arrolamos discussão acerca da literatura pela qual perpassam as 

determinações legais a respeito da política de gestão escolar pública. De forma oficial, a 

responsabilidade pela formação e sistematização da aprendizagem dá-se no âmbito 

educacional, de acordo com as definições do poder público, ou seja, como prevê a 

Constituição Federal de 1988 e a LDB de 1996. Baseados nos pressupostos legais, 

pretendemos levantar elementos importantes para refletir sobre a prática gestora da escola. 

Desta maneira, a organização da educação brasileira é fundada no federalismo, que 

garante a educação como direito de todos, assegurado na educação básica o acesso, 

permanência e formação na rede pública, incumbido ao Estado e da família o dever de oferta, 

sob regime de responsabilidade social. A Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu 

artigo 205, estabelece:  

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988). 

 

Portanto, é incumbência do poder público e seus representantes oferecer o serviço 

educacional, e às famílias são estabelecidas obrigações na tarefa de educar seus filhos. Essas 

medidas justificam-se, considerando que a educação é uma dimensão fundamental da 

cidadania, indispensável à vida. Em consonância a estes pressupostos, a mesma Constituição, 

no artigo 206, estabelece princípios nos quais o ensino deve ser baseado: 

 

I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 

e o saber; 

III - Pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; 

IV - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 

da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público 

de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda   

Constitucional  nº 53, de 2006) 

VI - Gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade. 

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 

escolar pública, nos termos de lei federal. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 53, de 2006) 

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores 

considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
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para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 53, de 2006). (BRASIL, 1988). 

  

A leitura destes princípios pressupõe a Constituição como ente colaborador da família, 

através da oferta, incentivo e promoção de uma escola para todos, teoricamente integradora. 

Este termo indica a intenção do Estado em reconhecer e responsabilizar-se na tarefa de 

promover a formação básica. Mas, bem como sabemos, somente estabelecer e ter a intenção, 

não garante na prática uma formação efetivamente crítico-transformadora.  

Vale ressaltar que a Constituição, em seu artigo 206, inciso VI, remete de forma direta 

à gestão escolar pública, num modelo democrático: “gestão democrática do ensino público, na 

forma da lei”. Assim, fica incumbido ao gestor escolar, assim como a sua equipe, assumir e 

gerir sua escola de forma constitucional, ou seja, adequar democraticamente a política de sua 

escola de acordo com os interesses e necessidades da comunidade escolar. 

Estas proposições de incentivo, propostas na Constituição Federal de 1998 e na Lei de 

Diretrizes e Bases de 1996, nutrem outros documentos, como o Sistema Nacional de 

Educação, o Plano Nacional de Educação, Pareceres e Resoluções dos conselhos de 

Educação; vinculam-se à educação básica atual, acompanham e propõem medidas para a 

organização e administração das escolas públicas.  

A Lei de Diretrizes e Bases, desde sua primeira sanção, em 1961 (Lei n.º 4.024), até a 

última, em 1996 (Lei n.º 9.394), prevê e propõe os fundamentos, estruturas e normatizações 

do sistema educacional brasileiro, sendo considerada a lei orgânica e geral da educação. 

Oferece novas oportunidades, trazendo uma série de definições políticas que visam orientar o 

sistema educacional e provocam mudanças significativas na educação básica do país.  

O atendimento da LDB de 1996 implica nos processos formativos que se desenvolvem 

na vida familiar, convivência humana, trabalho, instituições de ensino, movimentos sociais, 

manifestações culturais e organizações da sociedade civil, articulando a educação escolar ao 

mundo do trabalho e à vida social. Ademais, propõe princípios, como o respeito à liberdade, à 

tolerância, além da vinculação da educação escolar com a prática social e da valorização da 

experiência extraescolar, como aparece em seu artigo 3º, reafirmando e complementando o 

artigo 206 da Constituição Federal: 

 
I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

III - Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV - Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
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V - Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 

legislação dos sistemas de ensino; 

IX - Garantia de padrão de qualidade; 

X - Valorização da experiência extraescolar; 

XI - Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

XII - Consideração com a diversidade étnico-racial. (Incluído pela Lei nº 

12.796, de 2013). (BRASIL, 1996). 

 

A LDB de 1996 reafirma e complementa estes princípios propostos na Constituição 

Federal. Determina os princípios da educação e os deveres dos Estados com relação à 

educação escolar pública, definindo as responsabilidades, em regime de colaboração, entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, dividindo a educação brasileira em dois 

níveis: educação básica e ensino superior. 

A partir dos princípios supracitados, faz sentido que a escola, bem como sua gestão, 

faça devida interpretação e crie uma política pedagógica e administrativa garantindo a 

efetivação destas determinações. Os mesmos princípios da LDB também fazem referência 

direta à gestão, quanto à sua prática no ensino público, como aparece na menção acima, artigo 

3º, repetindo a Constituição: “gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 

legislação dos sistemas de ensino”. Com base nesta afirmativa, fica claro que a gestão escolar, 

por determinação legal, deve ser pautada pelo método democrático. De acordo com a 

configuração legal de gestão democrática, como trata as leis, Romão e Padilha (2012, p. 108) 

relatam: 

 

Uma reflexão sobre a gestão democrática da escola – a partir da 

compreensão dos professores e dos demais sujeitos nela envolvidos –, 

relacionada à escolha e à atuação do dirigente escolar, pode contribuir para a 

superação de conflitos, para a melhoria do trabalho, para as relações 

intraescolares e, fundamentalmente, para a qualidade do ensino.  

 

Esta democratização escolar em questão, afirmada por Romão e Padilha, já é 

estabelecida legalmente. É gerada como possibilidade de avanço na convivência, nas inter-

relações, na organização, ou seja, em todos os segmentos da escola. Tocante a essas ideias, 

Giroux (1999, p. 108) afirma: 

 
Este debate levanta questões novas e importantes com relação às implicações 

sociais e políticas de se encarar o currículo como uma narrativa 

historicamente especifica e a pedagogia como uma forma de política 

cultural. O que deve ser perguntado sobre essas narrativas específicas é se 

elas estimulam ou silenciam as diferentes habilidades humanas que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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permitem aos alunos falar a partir de suas experiências, focalizarem-se na 

história a agirem de modo a criar formas sociais liberatórias que expandam 

as possibilidades de vida pública democrática [...].  

 

De acordo com esta menção, é possível questionar a escola sobre sua política de 

organização e discutir o tipo de pedagogia proposta. Todavia, essa compreensão é ínfima e a 

efetivação desta prática requer interpretação e envolvimento integral entre todos os sujeitos 

que ocupam a escola, tais como: equipe gestora, professores, educandos, pais, comunidade e 

funcionários em geral. Guardadas as devidas diferenças entre o sistema educacional de 

Portugal e do Brasil, Licínio Lima (2011) contribui para o esclarecimento sobre algumas 

questões da gestão democrática no Brasil, isto por dois motivos, o primeiro é que ele tem 

como uma das suas principais referências Paulo Freire, e o segundo motivo é que ele 

pesquisou as diferenças das políticas públicas entre estes dois países.   

 

A gestão democrática das escolas, constitucionalmente consagrada, embora 

garantindo importantes princípios de democraticidade e de participação, a 

eleição de certos órgãos e uma gestão escolar de tipo colegial, sobretudo no 

caso dos professores, não foi, contudo, institucionalizada de forma a permitir 

uma ruptura com o paradigma de centralização política e administrativa na 

educação, nem a conferir maior autonomia às escolas. (LIMA, 2011, p. 177). 

  

De acordo com este ponto de vista, é condicional que o gestor, assim como sua equipe, 

gere mecanismos para que esta política seja construída e praticada. Em consonância a esta 

proposta, Giroux (1997) menciona que os educadores em geral precisam se posicionar 

referente à luta deste modelo nas escolas públicas, bem como defender a legitimação de uma 

política nesta dinâmica. Segundo ele, 

 

Finalmente, os educadores precisam definir as escolas como esferas 

públicas nas quais a dinâmica de engajamento popular e política 

democrática possam ser cultivadas como parte da luta por um estado 

democrático radical. Isto é, os educadores radicais precisam legitimar as 

escolas como esferas públicas democráticas, como lugares que forneçam um 

serviço público essencial na construção de cidadãos ativos, a fim de defender 

sua cidadania crítica. (GIROUX, 1997, p. 209, grifo do autor). 

 

Todavia, essa democratização referida vem sendo discutida ao longo dos anos na 

sociedade, mas somente ganha força nas escolas públicas brasileiras a partir de 1980, 

tornando-se legal na Constituição Federal. Posto isto, é importante que essas proposições 

vinculem-se à realidade da sociedade, provocando consequências positivas de avanço na 

organização da instituição, tal como na formação de seus sujeitos. 
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Com base nas discrições legais citadas, é possível idealizar uma política de gestão que 

valoriza a escola e a comunidade em geral, oferecendo responsabilidade na qualidade de 

atendimento e desenvolvimento dos sujeitos. Os itens supramencionados esclarecem as 

escolas sobre as possibilidades de atualização, para que possam conviver em um cenário 

moderno e avançar no atendimento, em especial aquelas que convivem em um cenário 

distorcido. Em contraste, deve-se ressaltar aqui que a comunidade escolar em geral torna-se 

também comprometida com a formação escolar; logo, é fundamental sua participação. 

  No propósito de ofertar uma formação progressista como direito estabelecido na LDB 

de 1996, a gestão torna-se a responsável oficial em organizar e gerenciar a implementação 

deste processo. Desafio este que, na prática, é dificultado pela burocracia existente no sistema, 

quantidade de atribuições e falta de suporte de órgãos superiores. Além disso, é incumbido à 

gestão propor as normas comuns e as do seu próprio plano de ensino, como podemos ver na 

LDB, no seu artigo 12: 

 

I - Elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

II - Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

IV - Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

V - Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

VI - Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 

integração da sociedade com a escola; 

VII - Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o 

caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, 

bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; (Redação 

dada pela Lei nº 12.013, de 2009) 

VIII – Notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da 

Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos 

alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento do 

percentual permitido em lei. (Incluído pela Lei nº 10.287, de 2001). 

(BRASIL, 1996). 

 

Diante desta legislação citada, torna-se possível questionar e discutir as práticas da 

escola, principalmente no que se refere à qualidade de aprendizagem proposta para a 

formação dos sujeitos. Vistas a necessidade e as possibilidades acerca desta mesma gestão, na 

interpretação e implementação de uma prática no modelo das leis que a regem.  

Dado que a Lei 9.394/96, de forma geral, em seu art. 15, possibilita que a gestão 

escolar faça adequações para melhoria da formação, neste segmento, faz-se necessário que a 

gestão reformule a escola para um contexto democrático, pressupondo um projeto político-

pedagógico articulado à realidade dos educandos, associados a conteúdos culturais. 

Essa prática da gestão em âmbito democrático coaduna-se com um modelo inovador, 

autônomo, coletivo, que implica diretamente nas relações educacionais, pois coloca no cerne 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12013.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12013.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10287.htm
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das discussões, na ruptura de práticas tradicionais. Bem como podemos observar no art. 14 da 

LDB: 

 

[...] Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 

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

conforme os seguintes princípios: 

I -Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; 

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

equivalentes. (BRASIL, 1996). 

 

Ainda de acordo com a LDB de 1996, a abordagem do modelo democrático na escola 

pública é um direito social. E caracteriza-se na efetivação da participação de toda comunidade 

escolar nos processos da escola, tal como na organização, planejamento, construção do 

projeto político-pedagógico, trabalho coletivo e nas tomadas de decisões no dia a dia. Essa 

política remete aos educandos, profissionais e comunidade maiores possibilidades de 

manifestações na atuação nas suas atribuições e de intervenção e discussão do processo 

educacional. 

Segundo Lima (2011, p. 77), 

 

A “participação organizada”, na escola, exigiu, pelo menos do ponto de vista 

formal, a organização da escola para a participação, ou seja, a criação de 

estruturas e de órgãos em que essa participação se passaria a realizar, 

configurando, desta feita, uma “situação democrática” que não pode deixar 

de ser levada em consideração quando se pretende estudar na escola no 

período pós-25 de abril de 1974. Sobretudo a participação de professores e 

de alunos na organização e na administração dos estabelecimentos de ensino 

arrasta consigo uma tradição de luta e de oposição ao regime autoritário 

anterior, vindo a conhecer um contexto propício com a Revolução, sendo 

então reclamada em novos termos, praticada mesmo antes de consagrada e 

de decretada e, neste sentido, conquistada. Consubstanciada na ideia e 

designação de “gestão democrática das escolas”, a participação de 

professores e alunos está radicada num quadro de valores que, embora 

jamais tenha sido consensual, entronca na própria ideia de democracia [...].  

 

Na medida em que recorremos à gestão, quanto ao mecanismo que trata a participação 

como um conceito efetivo na prática escolar, vale citar o artigo 12 da LDB que, em seu inciso 

VI, estabelece integração entre família e escola (“articular-se com as famílias e a comunidade, 

criando processos de integração da sociedade com a escola”). Em seguida, o inciso VII do 

mesmo artigo trata essa participação na condição de assiduidade e rendimentos dos 

educandos, dado que a escola precisa estar em contato com os pais e exigir que os mesmos 

tomem providências quanto à vida escolar de seus filhos. 
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Assegurar a participação da toda comunidade escolar, como política de formação, 

correlaciona-se a uma prática democrática, e essa realidade vincula-se a ações coletivas, 

cooperativas e autônomas de forma simultânea, que compreendem a relevância social muito 

mais significativa do que o exercício particular, caminhando para uma percepção crítica da 

realidade.  

Nesta mesma direção, a promulgação das legislações educacionais vigentes aponta 

para dispositivos legais inseridos como princípios de incumbência da escola, como a 

autonomia, liberdade, participação, coletividade, entre outros, emergindo mudanças e, 

consequentemente, gerando perspectivas de ascensão na organização escolar, qualidade da 

aprendizagem e formação. Todavia, a prática destas questões precisa ser garantida pela escola, 

tal como por seus representantes.  

Segundo o artigo 22 da LDB de 1996, “A educação básica tem por finalidades 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. 

Evidentemente, quando a LDB não estabelece a gestão no âmbito democrático, por 

mera minudência normativa, têm-se, em outros momentos da história da educação no Brasil, 

reflexões, estudos e propostas nesta direção. Exemplo disto é o documento assinado por 

vários intelectuais, liderados por Artur Ramos, chamado de Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova no ano de 1932. Nele, idealiza-se a reconstrução da educação, na concepção 

de Escola Nova, articulado à escola e à vida social do sujeito. Do mesmo modo, propõe-se 

não servir às classes burguesas, mas aos interesses dos educandos, contrapondo-se e 

criticando a escola tradicional, suas reformas parciais e arbitrárias. Por fim, cobra do Estado 

um plano que atenda a todos com qualidade, sem interesses isolados e desigualdades.   

 

A diversidade de conceitos da vida provém, em parte, das diferenças de 

classes e, em parte, da variedade de conteúdo na noção de “qualidade 

socialmente útil”, conforme o ângulo visual de cada uma das classes ou 

grupos sociais. A educação nova que, certamente pragmática, se propõe ao 

fim de servir não aos interesses de classes, mas aos interesses do individuo, e 

que se funda sobre o princípio da vinculação da escola com o meio social, 

tem seu ideal condicionado pela vida atual, mas profundamente humano, de 

solidariedade, de serviço social e cooperação. A sua escola tradicional, 

instalada para uma concepção burguesa, vinha mantendo o indivíduo na sua 

autonomia isolada e estéril, resultante da doutrina do individualismo 

libertário, que teve, aliás, seu papel na formação das democracias e sem cujo 

assalto não se teriam quebrado os quadros rígidos da vida social. A escola 

socializada, reconstituída sobre a base da atividade e da produção, em que se 

considera o trabalho como a melhor maneira de estudar a realidade em geral 

(aquisição ativa da cultura) e a melhor maneira de estudar o trabalho em si 

mesmo, como fundamento da sociedade humana, se organizou para remontar 
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a corrente e restabelecer, entre os homens, o espírito de disciplina, 

solidariedade e cooperação, por uma profunda obra social que ultrapassa 

largamente o quadro estreito dos interesses de classes. (AZEVEDO, 2010, p. 

40-41). 

 

Nota-se, portanto, que movimentos para promover a educação voltada ao auxílio na 

construção do sujeito, enquanto ser inacabado, vem no bojo do processo de modernização 

econômica, porém só adquiriu contornos mais democráticos em decorrência da mobilização 

dos profissionais da educação, filósofos e sociólogos atuantes em movimentos sociais. 

Relata Monlevade (2014, p. 346): 

 

Vamos nos engajar nesta luta, como fizeram Anísio Teixeira, Paulo Freire, 

Darcy Ribeiro e Florestan Fernandes. Campos de batalhas não faltam! O que 

aqui se escreveu foi um esforço de clarear conceitos e caminhos: mas as 

ações cabem a todos nós, que acreditamos e militamos na educação.  

 

Contudo, há muito por fazer para que de fato seja compreendida, plenamente, a função 

de educadores e gestores nos moldes democráticos. A Unesco publicou, em 2002, a obra com 

o sugestivo título Uma Gestão mais autônoma das escolas, resultante do estudo do professor 

Ibtisam Abu-Duhou da Universidade de Melbourne, na Austrália. Tal estudo retrata práticas 

de gestão autônoma de escolas de diversos países do mundo como Austrália, Estados Unidos 

da América, Inglaterra, Nova Zelândia, Canadá, entre outros (ABU-DUHOU, 2002). Na 

versão editada no Brasil, o autor destaca a tendência brasileira para essa prática e a 

importância das leis para sua garantia. 

 

A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 1996, 

consagrou a gestão autônoma das escolas como um dos princípios mais 

relevantes de reestruturação do ensino público. A importância atribuída, na 

legislação, à autonomia de gestão administrativa, financeira e pedagógica, 

não somente dos sistemas como também dos estabelecimentos de ensino, foi 

promovida graças às discussões empreendidas, desde o processo de Gestão 

Autônoma redemocratização, instaurado em 1985, no sentido da definição de 

regras claras nas relações entre as instâncias de poder de um país federativo 

como o Brasil. (ABU-DUHOU, 2002, p. 11). 

 

Neste sentido, a gestão tem a autonomia como um princípio que dá margem para 

direcionamento e organização da escola, pressupondo que o projeto político-pedagógico 

(PPP) seja articulado com a realidade dos educandos e associados a conteúdos culturais. A 

prática da escolarização, desse modo, coaduna-se com o modelo democrático e implica nas 

relações educacionais, pois colocam no cerne das discussões rupturas descentralizadoras do 
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poder. Isso ocorre, principalmente, quando são debatidas as ações de trabalho coletivo, 

participação, equidade, diálogo, transparência na organização e funcionalismo da escola. 

 

A discussão sobre a forma de se tomar decisões, individual ou 

coletivamente, implica algumas considerações: 

Por mais iluminada que seja a descoberta de uma verdade ou por mais 

consistente e oportuna que seja uma tomada de decisão individual, se não 

socializada, ela corre o risco de morrer com quem a descobriu ou ter 

dificuldade de ser implementada na prática. (ROMÃO, 2012, p. 25). 

 

Portanto, espera-se que a gestão escolar efetivamente trate as questões de sua realidade 

com eficácia, promovendo a organização, mobilização e articulação a fim de oferecer aos seus 

sujeitos condições e liberdade de aprender, ensinar e pesquisar, bem como propõe a LDB de 

1996, em seu artigo 3°, inciso II: “[...] liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 

cultura, o pensamento, a arte e o saber”. Assim, cabe a esta gestão garantir o funcionalismo da 

instituição escolar, confirmando os direitos e deveres legais. 

Contudo, vale afirmar que, a partir da Constituição Federal de 1998 e da LDB de 

1996, a gestão democrática na educação é um direito de todos e dever do poder público, bem 

como de seus representantes na escola pública. Essa gestão democrática é compreendida 

como um método político, onde os atuantes na escola precisam gerar e organizar seus 

processos, discutindo os problemas, planejando, acompanhando e avaliando. Giroux (1997, p. 

206, grifo do autor) afirma: 

 
[...] primeiramente, é importante reconhecer que a noção de democracia 

não pode basear-se em qualquer noção a-histórica e transcendente da 

verdade ou autoridade. A democracia é um lugar de luta informado pelas 

concepções ideológicas competitivas de poder, política e comunidade. Este é 

um reconhecimento importante porque ajuda a redefinir o papel do cidadão 

como agente ativo no questionamento, definição e modelamento de sua 

relação com a esfera política e a sociedade mais ampla.  

  

Esse processo somente será sustentado se a política da escola propuser uma formação 

educacional crítica, considerando a comunidade como um partícipe ativo nos processos da 

escola. Nesta direção, faz sentido à efetivação de princípios como participação, coletividade, 

tomada de decisão em conjunto, diálogo, autonomia, alteridade, reconhecimento e respeito às 

diversidades e interesses da comunidade escolar. Neste sentido, Freire (1997, p. 89) 

complementa: 

 

É preciso e até urgente que a escola vá se tornando um espaço acolhedor e 

multiplicador de certos gostos democráticos como o de ouvir os outros, não, 
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por favor, mas por dever, o de respeitá-los, o da tolerância, o do acatamento 

às decisões tomadas pela maioria a que não falte, contudo o direito de quem 

diverge de exprimir a sua contrariedade. O gosto da pergunta, da crítica, do 

debate. O gosto do respeito à coisa pública, que entre nós vem sendo tratada 

como coisa privada, mas como coisa privada que se despreza.  

 

Percebe-se, na afirmação de Freire, que este é um processo por meio do qual o coletivo 

da escola estabelece uma relação de mútuo aprendizado; mais que isto, é um processo que tem 

sua gênese nesta relação, que, se construída de fato, expande-se entre todos que convivem e 

cercam o ambiente escolar. Em consonância a esta descrição, a LDB de 1996 volta a fazer 

referência quanto à gestão democrática no artigo 14: “Os sistemas de ensino definirão as 

normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 

peculiaridades [...]”.  

Deste modo, nota-se que a gestão da escola pública é pretensamente democrática, visto 

que esta democracia é concebida como princípio, a partir da Constituição Federal e da LDB 

de 1996. Na proposição deste modelo democrático, Giroux (1997, p, 210) afirma que:  

 

[...] As condições para democratizar as escolas no interesse do 

fortalecimento de professores e estudantes, devem começar nas escolas e 

faculdades de educação através de uma reconstituição dos programas de 

formação de professores da maneira como sugerimos [...]. 

  

Assim, fica claro que a gestão escolar, em parceria com a comunidade e profissionais 

da educação, precisa agir, tomar partido e dimensionar sua escola na forma da lei.  

Diante desta discussão, surge a seguinte provocação: essas convicções condizem com 

a realidade da escola de nossa pesquisa? De acordo com essa perspectiva deve assemelhar a 

realidade, adequada de acordo com a realidade da sociedade. Nesse sentido, Lima (2011, p. 

177) afirma: 

 

A gestão democrática das escolas, constitucionalmente consagrada, embora 

garantindo importantes princípios de democraticidade e de participação, a 

eleição de certos órgãos e uma gestão escolar de tipo colegial, sobretudo no 

caso dos professores, não foi, contudo institucionalizada de forma a permitir 

uma ruptura com o paradigma de centralização política e administrativa na 

educação, nem a conferir maior autonomia às escolas.  

 

Assim, há que se considerar que a escola construa uma política de aprendizagem 

democrática, que não se restringe ao vínculo direto do planejamento escolar, organizado em 

concepções contraditórias que reafirmam a centralização de poder, tal como regras 

particulares e atendimento de interesses próprios. Para que a escola atenda às perspectivas e 

necessidades de sua sociedade, é importante pensar no trabalho participativo e em conjunto, 
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considerando que todos assumam suas responsabilidades. Isso disseminará a liberdade na 

participação das ações diárias, nas tomadas de decisões, com o objetivo de tornar natural a 

política de regência do processo. Assim como relata Giroux (1997, p. 206): 

 

Essencial para uma política e pedagogia da cidadania crítica é a necessidade 

de reconstruir uma linguagem visionária e filosofia pública que coloquem a 

igualdade, liberdade e existência humana no centro das noções de 

democracia e cidadania [...]. 

 

Posto isto, é possível ver, e até mesmo exigir, que a escola seja o lugar dialógico, do 

planejamento, dos projetos, do pensar e executar juntos, de participação, de disseminar a 

cultura, lugar da inter-relação e do cingir. É, ainda, lugar do falar e ouvir, de decidir juntos. 

Segundo Lima (2011, p. 178), 

 

O poder de decisão sobre a construção de projetos educativos e escolares, 

sobre o currículo e a avaliação, sobre a gestão dos recursos, por vezes, 

mesmo sobre as mais elementares regras processuais, manteve-se 

essencialmente inalterado. A educação e a pedagogia permaneceriam 

subjugadas à administração, à produção normativa supra 

organizacionalmente determinada e a regras hiper racionalizados de alcance 

universal.  

 

Diante dessas discussões, observa-se que, na prática do gestor, assim como de sua 

equipe, num modelo verdadeiramente democrático, há articulações de múltiplas facetas, dada 

a complexidade e a dinâmica que envolvem o sistema educacional. Assim, a escola precisa 

posicionar-se e assegurar iniciativas que se fundamentam, por meio da articulação entre 

instituição e sociedade. Em uníssono, devem suscitar reflexões coletivas, para discutir as 

ações de acordo com os objetivos e necessidades do sujeito aprendente. Freire (2015. p. 28) 

reflete: “O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, 

reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão”. 

A escola, a partir da instância democrática proposta nas leis, torna-se responsável por 

propor uma aprendizagem integral, a fim de tornar o sujeito participativo, crítico e atuante, 

por meio de uma formação emancipatória. Do mesmo modo, faz sentido compreender e 

valorizar o princípio da autonomia, na medida em que sua prática demonstra investimento, 

liberdade e ampliação de ação, contrapondo-se à vivência arraigada nos moldes tradicionais 

ou comodistas vinculados à hierarquização superior.  

A democratização no âmbito da gestão, que se discute no presente trabalho, é 

considerada real quando alicerçada nos direitos e deveres estabelecidos e no exercício pleno 

de cada um deles, bem como quando corrobora com os interesses e necessidades dos sujeitos. 
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A construção deste modelo caracteriza-se em um contexto em que o vínculo constante entre a 

cultura dos sujeitos e a escola se dá de modo intrínseco. 

Dentro dessa concepção, a democratização enfatiza o desenvolvimento da autonomia, 

pautando-se em um cingir ativo e espontâneo dos sujeitos no seu próprio processo de 

formação. A prática nesse percurso pretensamente fortalece as aprendizagens significativas, 

melhora a qualidade do ensino, do diálogo, da liberdade e, como consequência, pressupõe 

melhora nos índices de rendimento e desempenho da escola.  

Inerente à prática desta gestão democrática estabelecida na LDB de 1996, é a 

autonomia que é assegurada às instituições na organização educacional: autonomia 

administrativa – requer que a escola, de forma coletiva, administre seus processos; autonomia 

jurídica – possibilita que a escola discuta coletivamente suas normas de funcionamento; 

autonomia financeira – a escola pode administrar seus recursos, assim como aparece na LDB, 

no artigo 12, inciso II “administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros”; 

autonomia pedagógica – que se refere à liberdade de a escola, junto com sua comunidade 

escolar, dimensionar a aprendizagem. Tal como aparece no artigo 15: “Os sistemas de ensino 

assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos 

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

gerais de direito financeiro público”. 

No contexto dessas discussões, é possível idealizar a escola em um âmbito 

democrático, principalmente quando a comunidade escolar conscientiza-se da função social 

da escola. “Essa ênfase na democracia como valor que se vê, ainda, contemplada no artigo 6°, 

põe a educação como primeiro dos direitos sociais, a que remete agora a educação para o 

âmbito  coletivo.” (CURY, 2014, p. 53). Cabe ao sistema público garantir o funcionamento da 

instituição, nessas condições, para reafirmar os deveres e direitos já estabelecidos nos 

pressupostos legais. 

 

1.1 GESTÃO EDUCACIONAL E POLÍTICAS DE GOVERNO EM EDUCAÇÃO 

 

No que tange à questão da gestão na educação básica, não há como sustentar 

argumentos sem antes refletirmos, mesmo que de forma sintética, acerca dos principais temas 

e lutas sociais que fomentaram as conquistas alcançadas pela mobilização dos profissionais 

que lutaram e continuam em luta por uma educação de qualidade em âmbito nacional. Para 

abordagem desta questão, procuramos relacionar a este contexto elementos referentes ao 

Sistema Nacional de Educação (SNE) e a o Plano Nacional de Educação (PNE). De antemão, 
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até chegar ao evidente momento destes dois planos, vale recorrermos a uma abordagem 

histórica, de forma sucinta, sobre as lutas que deram forma à educação, tal como a 

concebemos hoje. Nisso, tem-se como primeira referência o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação, escrito e assinado em 1932 por grandes nomes do cenário nacional, entre os quais 

podemos destacar: Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Mario de 

Andrade, Cecília Meireles, entre muitos outros.   

Naquele momento, o manifesto opunha-se contra as desigualdades ocasionadas pela 

centralização e monopólio da educação, até então vigente, e, desse modo, lutava pela garantia 

de uma escola de qualidade para todos. Este documento instigava o Estado, como órgão que 

precisava estabelecer uma política educacional, considerando as mudanças sociais; inclusive, 

enunciava princípios que deveriam constituir-se como base para um sistema educacional 

tendo como principais características a função essencialmente pública da educação, escola 

única, laicidade, gratuidade, obrigatoriedade e coeducação. Esta proposta de renovação da 

educação nacional posicionava-se contrária à educação daquela época. Em face desta questão, 

no texto do Manifesto, que foi redigido por Fernando de Azevedo em 1932, lê-se:  

 

Entendemos, por isso, que a educação deve ser universal, isto é, tem de ser 

organizada e ampliada de maneira que seja possível ministrá-la a todos sem 

distinções de qualquer ordem; obrigatória e gratuita em todos os graus; 

integral, no sentido de que, destinando-se a contribuir para a formação da 

personalidade da criança, do adolescente e do jovem, deve assegurar a todos 

o maior desenvolvimento de suas capacidades físicas, morais, intelectuais e 

artísticas. Fundada no espírito de liberdade e no respeito da pessoa humana, 

procurará por todas as formas criar na escola as condições de uma disciplina 

consciente, despertar e fortalecer o amor à pátria, o sentimento democrático, 

a consciência de responsabilidade profissional e cívica, a amizade e a união 

entre os povos. (AZEVEDO, 2010, p. 90). 

 

Denominada de Escola Nova, ou educação nova, a proposta que se apresenta no texto 

foi considerada opositora à escola existente, concebida como tradicional. A escola nova é um 

modelo que remete para uma política educacional única, integradora, caracterizando-se de 

forma mais humana. O texto aponta para uma educação democrática, inclusiva, relevante a 

todos, que se preocupa com a qualidade da aprendizagem, pois, para os autores, aquele 

momento, trazia necessidade de renovação e também a esperança de mudanças sociais para a 

reconstrução de um novo país descolado de sua tradição colonial. 

Assim, este documento se torna uma das primeiras referências na política educacional 

brasileira, na medida em que o próprio Manifesto sugere a reconstrução educacional no 

Brasil, passo este que situa e acena para a necessidade de um modelo de sistema educacional 



35 

 

integrador, humano, e com alusão ao contexto social, no que tange às escolas. Desde então 

acontecem muitas discussões com a finalidade de promover um Sistema de Educação 

Nacional permanente, que atenda à realidade e necessidades do contexto moderno. De acordo 

com Saviani (2014), “[...] o sistema não é um dado natural, mas é sempre um produto da ação 

humana [...]”, oriundo da luta coletiva dos profissionais da educação. No dizer de Abicalil 

(2014, p. 293), ganha destaque o Conselho Nacional de Educação (CONAE) que se constituiu 

como um marco importante, em que se correlacionam “[...] forças na construção de políticas 

públicas em âmbito nacional [...]”. Outra conquista advinda desta discussão se deu a partir da 

 

[...] vitória substantiva, no Supremo Tribunal Federal (STF), em torno da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) sobre Lei n. 11.738, de 2008, 

que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) do magistério 

público de educação básica, é passo seguro para fazer frente aos contornos 

da cláusula pétrea da autonomia federativa, visto as exigências de 

normatização nacional vinculante em torno dos objetivos da República, dos 

princípios da educação nacional, das ações distintivas de ação setorial 

prioritária e de seus efeitos em cada ente federativo [...]. (ABICALIL, 2014, 

p. 293). 

 

Não foram poucos os motivos pelos quais se desencadearam essas lutas. Basta 

observar o surgimento de pesquisas sobre financiamentos em educação, previsões e ilações no 

que tange ao repasse da ampliação do Produto Interno Bruto (PIB), bem como a melhoria na 

distribuição da renda de bens e serviços sociais a um maior contingente da classe desabonada. 

Tais incursões soam aqui como conquistas coletivas. 

Conquistas e lutas devem-se a um processo que perpassa por diversas instituições que 

compõem o cenário nacional, como sistemas de ensino, sindicatos, judiciário, associações e 

sociedade civil. Dessa apresentação de intensas discussões entre os diversos atores sociais, na 

mesma direção, aparecem os debates sobre a construção do Sistema Nacional da Educação, 

que preza pelo benefício de uma educação pública acessível a todos os brasileiros, composto 

de padrão de qualidade, de forma, que se possa atender a uma unidade, sem suprimir as 

variedades, ou seja, respeitando a identidade das pessoas, que habitam nos múltiplos estados 

da União. Faz-se necessário também que o SNE atenda aos princípios constitucionais, como 

acesso, permanência e formação com qualidade. 

Os interessados por um sistema de tamanha envergadura são, de fato, os profissionais 

da educação e a sociedade diversificada culturalmente, mas que almeja uma educação que 

trabalhe e respeite as diferenças que compõem a vida nacional. Enquanto os primeiros lutam 

para o fortalecimento do plano de carreira, o segundo concorre para uma educação básica, 

como direito público universal e subjetivo.   
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A fundação do SNE, ancorada à doutrina federativa, preconiza a incumbência de que 

cada ente da federação responsável, como União, Distrito Federal, Estados e Municípios, deve 

construir e organizar seus sistemas educacionais em regime de colaboração. Resultante desta 

colaboração é que surge a política de municipalização, que nas palavras de Abicalil (2014, p. 

295), trata-se de “[...] um modus operandi do sistema que o torne factível e dentro de uma 

dinâmica que assegure a realização dos valores contidos no art. 24, uma política de caráter 

nacional [...]”.  Nisto observamos a compatibilização da autonomia no âmbito municipal, com 

base em atribuições comuns, o que antes só ocorria no sistema nacional. 

Em pé de igualdade, faz-se presente no texto da Constituição Federal de 1988, art. 

211: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de 

colaboração seus sistemas de ensino”. E nos incisos 1°, 2°, 3°, 4° e 5° estabelece: 

 
1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 

financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria 

educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir 

equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do 

ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, 

de 1996) 

2º- Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na 

educação infantil. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 

1996) 

3º - Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino 

fundamental e médio. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 

4º - Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a 

assegurar a universalização do ensino obrigatório. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 

5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). (BRASIL, 1988). 

 

Permeando alguns aportes conceituais, Saviani (2014), com a finalidade de escrever as 

bases do SNE, promove reflexões sobre as mudanças na sociedade vigente, desde a ascensão 

da burguesia até o momento em que vigia as atribuições de uma escola formadora de todos os 

cidadãos. No entanto, em virtude do fracasso estabelecido nesta formação, o autor vê a 

necessidade de uma educação mais sistematizada, visto que “[...] não pode haver sistema 

educacional sem educação sistematizada, embora seja possível esta sem aquele [...]”. 

(SAVIANI, 2014, p. 12).  

Vale ressaltar que os entes responsáveis pela constituição e manutenção do SNE 

precisam garantir os direitos constitucionais, como o direito à educação, padrão mínimo de 

qualidade, formação básica, entre outros. De acordo com Saviani (2014, p. 52), “[...] a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
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federação postula o sistema nacional que, no campo da educação representa a união dos vários 

serviços educacionais que se desenvolvem no âmbito territorial dos diversos entes federativos 

que compõem a federação”.  

Muito provavelmente por influência do “Manifesto dos Pioneiros de Educação nova” 

de 1932, a legislação educacional, Constituição Federal de 1934 faz referência ao PNE, 

quando seu contexto indica para a necessidade de avanços na educação. O artigo 5°, inciso 

XIV, faz referência direta à educação, estabelecendo que incumbe à União elaborar e “[...] 

traçar as diretrizes da educação nacional [...]”. Da mesma forma, o artigo 150 atribui como 

competência da União a definição do Plano Nacional da Educação (PNE): “[...] fixar o plano 

nacional de educação, compreensivo do ensino de todos os graus e ramos, comuns e 

especializados; e coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo o território do País [...]”. 

O atual PNE, Lei n.º 13.005, promulgado em 25 de junho de 2014, está referido no 

artigo 214 da Constituição Federal de 1988, que determina uma série de princípios e 

orientações aos Estados, Distrito Federal e Municípios, de modo a organizar e reorganizar o 

processo educacional. Essas orientações são estabelecidas a partir de princípios, diretrizes, 

metas e estratégias de ação, no que concerne à prática escolar. Como podemos ler no artigo 

214, 

 

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o 

objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de 

colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 

implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino 

em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas 

dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam 

a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 

I - Erradicação do analfabetismo; 

II  - Universalização do atendimento escolar; 

III - melhoria da qualidade do ensino; 

IV - Formação para o trabalho; 

V - Promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

VI -Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação 

como proporção do produto interno bruto. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 59, de 2009). (BRASIL, 1988). 

  

A regulamentação do PNE foi determinada apenas com a LDB de 1996, que incumbiu 

a União de colaborar com os Estados e Municípios, na elaboração do plano, como aparece no 

art. 9º, inciso I: “A União incumbir-se-á de: I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em 

colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; [...]”. Da mesma forma foi 

aprovada a Lei n.º 10.172, de 2001, que propõe as seguintes determinações: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
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Art. 1o Fica aprovado o Plano Nacional de Educação, constante do 

documento anexo, com duração de dez anos. 

Art. 2o A partir da vigência desta Lei, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios deverão, com base no Plano Nacional de Educação, elaborar 

planos decenais correspondentes. 

Art. 3o A União, em articulação com os Estados, o Distrito Federal, os 

municípios e a sociedade civil, procederá a avaliações periódicas da 

implementação do Plano Nacional de Educação. 

§ 1o O Poder Legislativo, por intermédio das Comissões de Educação, 

Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados e da Comissão de Educação 

do Senado Federal, acompanhará a execução do Plano Nacional de 

Educação. 

§ 2o A primeira avaliação realizar-se-á no quarto ano de vigência desta Lei, 

cabendo ao Congresso Nacional aprovar as medidas legais decorrentes, com 

vistas à correção de deficiências e distorções. 

Art. 4o A União instituirá o Sistema Nacional de Avaliação e estabelecerá os 

mecanismos necessários ao acompanhamento das metas constantes do Plano 

Nacional de Educação. 

Art. 5o Os planos plurianuais da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios serão elaborados de modo a dar suporte às metas constantes 

do Plano Nacional de Educação e dos respectivos planos decenais. 

Art. 6o Os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios empenhar-se-ão na divulgação deste Plano e da progressiva 

realização de seus objetivos e metas, para que a sociedade o conheça 

amplamente e acompanhe sua implementação. (BRASIL, 2001). 

 

Assim, o Plano Nacional da Educação tornou-se referência no âmbito da educação 

nacional, indicando princípios, diretrizes, metas, prioridades e estratégias nas práticas 

educacionais, mesmo que, ainda necessite de ajustes frente às contradições que o permeiam  

tal como O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que  foi visto no Brasil como 

movimento inovador nos anos de 1920 e 1930. O documento Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova antecipou a necessidade de um plano e aponta ideias neste sentido. Abicalil 

(2014, p. 298) complementa relatando que, “À luz do novo ordenamento constitucional, o 

SNE é derivação do PNE [...]”. 

O PNE vigente é estabelecido a partir de vinte metas. Vigora desde 2014. Postula 

mudanças e transformações fundamentadas no cenário escolar. As diretrizes, metas e 

estratégias para a política educacional do plano estabelecem quatro dimensões: a primeira 

refere-se às metas estruturantes para a garantia do direito à educação básica com qualidade, 

acesso e permanência na escola, bem como a universalização e ampliação das oportunidades 

de aprendizagem. Concerne, à segunda, as metas que visam à diminuição das desigualdades e 

reconhecimento da diversidade. A terceira remete à valorização dos profissionais da 

educação; essa dimensão associa-se estrategicamente para que as demais sejam cumpridas. A 

quarta e última dimensão dirige-se ao ensino superior.  
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A necessidade inerente de revisitar o plano de dez em dez anos, implica no 

comprometimento com a qualidade social da educação, para que sejam feitas novas 

discussões, adequações e atualização ao contexto moderno em que se inserem as escolas. Por 

outro lado, a parda de reflexões e discussão com os membros da comunidade escolar em seu 

processo construtivo é o que nos faz afirmar parte de sua ineficiência.  

Segundo Abicalil (2014, p. 314). 

 

As décadas de educação saltaram da condição de disposições transitórias da 

LDB para sua vinculação constitucional aos Planos Nacionais de Educação 

de duração decenal, vinculantes dos Planos Plurianuais em todos os níveis da 

administração pública e ordenadores do Sistema Nacional de Educação.  

 

Na prática, as proposições aparentemente “corretas” do plano são totalmente 

questionáveis.  

Saviani (2014, p. 6) complementa essas ideias e afirma a importância de compreensão 

do Plano: 

 

Resultado de imposição constitucional reiterada pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, o Plano Nacional de Educação emerge como 

principal instrumento de desenvolvimento da educação brasileira. É, pois, de 

fundamental importância compreender seu significado, alcance e limites no 

atual contexto brasileiro em articulação com a ainda pouco clara questão do 

sistema nacional de educação que deverá ser instituído, por lei específica, 

dois anos após a entrada em vigor do PNE [...]. 

 

Na realidade, o PNE propõe que a comunidade escolar se envolva em suas propostas 

para superar o modelo fragmentado de gestão.  

 

Gestores, profissionais da escola, estudantes, pais e a sociedade em geral 

devem se preparar para a tarefa de elaboração dos planos de educação. 

Todos precisam ter em mente que é urgente superar a visão fragmentada de 

gestão da própria rede ou sistema de ensino. (BRASIL, 2014).  

 

A partir disso, podemos questionar quanto à efetividade desta participação na 

elaboração dos Planos.  

O mesmo documento estabelece prazos para o cumprimento das vinte metas. Cada 

uma tem um prazo diferente e todas devem ser cumpridas durante a vigência do plano. Diante 

dessa discussão, podemos citar a meta sete, que se articula com o objetivo de nosso trabalho, 

quando se refere à qualidade do ensino, medida pelo Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB), bem como ao fluxo escolar: “[...] fomentar a qualidade básica em todas as 

etapas e modalidades, com a melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir 
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as seguintes médias nacionais para o IDEB: [...]” (BRASIL, 2014, p. 34). 

Seguem, na tabela 1, as médias nacionais do IDB do ensino fundamental e médio: 

   Tabela 1 – Médias nacionais do IDEB de 2012 a 2015 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo pesquisador 

 

Essas proposições, assim como outras observadas no PNE de 2014, por si só, não 

garantem, na prática, melhoria da qualidade da aprendizagem e ascensão dos índices da 

escola. Faz-se necessário, discussões, trabalho coletivo, envolvimento dos profissionais e da 

comunidade escolar, bem como adequações ao contexto social, no que pese uma formação 

emancipatória.  

Dourado (2010) evidencia que o PNE, desde sua elaboração, propõe grandes desafios 

para avanço na educação, mas não assegura dispositivos de financiamento e organização, 

principalmente interna. Por ser um plano formal (estático), esbarra na considerável 

diversidade presente na sociedade. 

Dourado (2010, p. 9) analisa que, 

 

O PNE, apesar de apresentar metas de amplo alcance, indicando grandes 

desafios para a melhoria da educação nacional, configurou-se como plano 

formal, marcado pela ausência de mecanismos concretos de financiamento. 

Outro aspecto a ser realçado refere-se à dinâmica global de planejamento 

adotada, em que não se efetivou a organicidade para dar concretude às metas 

do PNE, na medida em que o Plano não foi levado em conta no processo de 

elaboração do Plano Plurianual (PPA) e de suas revisões. Esse cenário é 

revelador de um dos seus grandes limites estruturais.  

 

Perante essas manifestações, torna-se importante a conscientização da necessidade de 

discussões coletivas, mapeamentos e adequações no que se refere à construção e 

implementação do PNE, na medida em que as metas e desafios propostos na sua instauração 

precisam condizer com a realidade social em que convive a escola. O envolvimento da 

comunidade escolar em geral com o plano justifica-se na aproximação do documento com 

seus sujeitos, acompanhando as mudanças e transformando a política institucional.  

IDEB 2015 2017 2019 2021 

EF iniciais 5,2 5,5 5,7 6,0 

EF finais 4,7 5,0 5,2 5,5 

EM 4,3 4,7 5,2 6,0 
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CAPÍTULO 2 – AS RELAÇÕES POLÍTICAS NA GESTÃO ESCOLAR NO COTIANO 

DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO DIAS 

 

Entende-se que a primeira função social da escola é planejar e propor o aprendizado. E 

é a partir dessa concepção que a instituição deve ser organizada. De acordo com as mudanças 

de nossa sociedade, a linguagem pedagógica precisa ser refletida, para que não fuja do 

contexto social dos sujeitos na escola. Assim, faz sentido que a gestão escolar esteja atenta e 

crie experiências e inovações funcionais, produtivas e significativas no propósito de formar 

criticamente.  

Para Giroux (1999, p. 177), 

 
Quando se discute a linguagem, deve-se considerar o público a que está 

dirigindo. Há um público? Qual é o relacionamento entre os intelectuais e a 

esfera pública? Há um padrão de linguagem universalizado que se torna um 

referente para todos os outros? Como se começa a formular essa pergunta de 

maneira a permanecer consciente da possibilidade de, por um lado, criar um 

“gueto”, mas também reconhecer diferentes públicos em diferentes 

contextos? Você deve considerar esses múltiplos públicos e suas múltiplas 

estratégias políticas. Acho essa questão muito importante.  

 

Giroux (1999) demonstra compromisso moral com as práticas da escola, discute e 

preocupa-se com o envolvimento dos cidadãos, refletindo sobre a vinculação entre educação e 

vida política. Da mesma forma, espera-se que a gestão escolar atue com este mesmo sentido, 

provocando, na formação de seus sujeitos, a efetiva participação e a vinculação entre a escola 

e sua sociedade. 

Logo, governar uma instituição escolar aparenta ser um desafio de intensa 

complexidade, por vezes, dicotômico, dada a diversidade humana que reverbera nesse 

ambiente e a necessidade de atender todos com equidade. Assim, a função gestora delineia-se 

por buscar soluções para os percalços diários.  

Freire (1987) retrata que, para liderar, precisa confiar, crer na capacidade das massas 

em buscar sua libertação, e desconfiar apenas do opressor, do sujeito controlador. Assim é 

possível idealizar que a gestão proponha trabalho coletivo, participação, uma relação 

recíproca, para que os sujeitos sejam ativos na sua formação. “Por isto mesmo, esta liderança, 

não pode ser ingênua, tem de estar atenta quanto a estas possibilidades” (FREIRE, 1987, p. 

168). 

Em função disto, a prática gestora não se limita apenas a uma gestão que dita regras, 

dá ordens, ou, somente, assina papéis. Ao contrário, assim como estabelece os princípios do 
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artigo 3° da LDB, ser gestor nos dias atuais requer um perfil de líder democrático, que 

considera a importância do trabalho de todos, refletindo criticamente, a todo o momento, a 

política de organização pedagógica e administrativa da escola.  

Na mesma medida, o diretor responde e é o primeiro a ser cobrado pela qualidade da 

educação proposta e por resultados. Dado que seu papel exige grande esforço, já que a 

quantidade de atribuições que o cerca cotidianamente – dentre elas, oferecer acessibilidade, 

recursos financeiros e administrativos, organização e planejamento da aprendizagem, 

interação com a comunidade – é de sua responsabilidade. Esse gestor é antes de tudo um 

professor, porém, por vezes vem de uma formação que não é específica da função, e não 

ocupa integralmente o universo histórico, crítico e político, dentro da cultura educacional.  

Nesse sentido, Giroux (1997, p. 196) analisa que,  

 

A formação dos professores raramente ocupou um espaço crítico, quer 

público quer político, dentro de uma cultura contemporânea, no qual o 

significado do social poderia ser recuperado e recolocado de forma que as 

histórias culturais, narrativas pessoais e vontade coletiva de professores e 

alunos tivessem a oportunidade de se unir em torno do desenvolvimento de 

uma esfera contrapública democrática.   

  

Concernente a isso, o próprio gestor, por vezes, reconhece que governar uma 

instituição escolar não é tarefa simples; são muitos os pilares que formam o modelo de 

condução da escola pública e exige disposição e competência para construir uma política que 

atenda a todos. De acordo com Romão e Padilha (2012, p. 106), é comum ouvir de alguns 

dirigentes escolares a seguinte afirmação: “[...] os professores precisariam passar um mês, 

uma semana ou mesmo um dia na direção para entender melhor como é difícil administrar 

sozinho essa escola”.   

Liderar a formação do ser humano é, sobretudo, uma grande responsabilidade social. 

Exige desprendimento e modelos atitudinais que compartilham essa responsabilidade com os 

demais membros que atuam na escola, para que possam, com liberdade, exercer suas 

respectivas funções. Quanto a isso, Giroux (1997, p. 218) afirma:  

 

Para que as escolas sejam vistas como locais ativos de interação e luta, nos 

quais exista a possibilidade de que professores e estudantes redefinam a 

natureza da aprendizagem e práticas críticas, o relacionamento entre poder e 

controle social terá que ser redefinido [...]. 

  

Posto isto, as inter-relações, o envolvimento entre escola e comunidade, e as 

participações são fundamentais na escola. E as dimensões administrativas e pedagógicas não 
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podem ser controladas ou subordinadas somente pelo diretor, essas relações precisam ser 

discutidas e propostas coletivamente. Tocante a isto, o artigo 14 da LDB de 1996 propõe essa 

participação, como cooperação, incentivo e contribuição nas demandas de planejamento, 

cumprindo os objetivos e as metas propostas. Assim, cabe à gestão propor mecanismos para 

essas práticas.    

Portanto, faz sentido que a equipe gestora reflita constantemente sua prática sobre a 

aprendizagem proposta, sobre a escola e a formação de seus sujeitos. É o que afirma Freire 

(2015, p. 24): “A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação 

Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blá-blá-blá e a prática, ativismo”. Por certo, 

a função do gestor tem grande importância na escola, suas atitudes definem o processo 

democrático.  

Essa função implica também ao gestor a responsabilidade de que a escola precisa 

atualizar-se no dia a dia, na medida em que as mudanças na sociedade acontecem em uma 

velocidade estrondosa. A escola precisa estar atenta a estas mudanças, gerando discussões e 

construindo a conscientização dos educandos, para que possam também ser atuantes críticos 

em suas sociedades. Essa conduta política acontece com base em conceitos como autonomia, 

participação, coletividade, diálogo, dentre outros. A organização escolar, neste sentido, 

confirma compromisso com a qualidade da aprendizagem, assim como estabelece a LDB de 

1996, no artigo 13, inciso III: “[...] zelar pela aprendizagem dos alunos [...]” (BRASIL, 1996).  

O desenvolvimento de projetos, neste sentido, amplia e atende aos interesses da escola 

de forma participativa e dinâmica. Por certo, idealiza-se o gestor como o principal 

incentivador do modelo de projetos. Romão e Padilha (2012, p. 108) ressaltam que a função 

de gestor educacional requer interesse na aprendizagem, responsabilidade e ética: “[...] a 

atuação do dirigente escolar pode contribuir para a superação de conflitos, para a melhoria do 

trabalho, para as relações intraescolares e, fundamentalmente, para a qualidade do ensino”.  

A construção de projetos diversificados, incentivado pela equipe gestora, é um 

mecanismo importante na proposição de participação da comunidade escolar na organização 

estrutural das ações abalizadas nas práticas diárias, gerando contribuição ao processo de 

aprendizagem.  

Lima (2011, p. 178) analisa que, 

  
O poder de decisão sobre a construção de projetos educativos e escolares, 

sobre o currículo e a avaliação, sobre a gestão dos recursos, por vezes, 

mesmo sobre as mais elementares regras processuais, manteve-se 

essencialmente inalterado. A educação e a pedagogia permaneceriam 

subjugadas à administração, à produção normativa supra-
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organizacionalmente determinada e a regras hiper-racionalizadas de alcance 

universal.  

 

A gestão escolar, neste cenário, configura-se como propulsora da transformação 

social, da formação de um educando ativo. Junto com a comunidade é possível revigorar as 

práticas educativas, promovendo a promoção do desenvolvimento da consciência crítica.  

De  acordo com Paro (2015, p. 45-46), 

 

O dimensionamento da prática administrativa do diretor escolar se 

fundamenta, inicialmente, na necessidade de se conceberem maneiras de o 

diretor contribuir para uma maior competência administrativa da escola 

fundamental. Isso é relevante porque a escola brasileira, de modo geral, 

logra alcançar minimamente os objetivos a que se propõe. É de 

conhecimento público que, salvo exceções, as escolas fundamentais no país 

não conseguem “passar” à imensa maioria de seus frequentadores sequer os 

mínimos rudimentos de conhecimentos e informações que são objetivo das 

“avaliações” externas feitas pelos sistemas de ensino. E isso ao custo de 

pelos menos oito anos de dispêndio em recursos tanto objetivos quanto 

subjetivos.  

 

Da mesma forma, essa abordagem permite-nos relacionar o trabalho exercido pelo 

gestor com os índices de rendimento/desempenho que se apresentam da escola. É imperativo 

que o gestor e a comunidade exercitem constantemente a reflexão-crítica sobre a prática, para 

avaliar o processo de ensino-aprendizagem. A instituição deve afiançar as mudanças que 

acontecem em sociedade nas instâncias locais e globais, para que o currículo proposto consiga 

acompanhá-las e integrá-las ao cotidiano escolar.  

As dificuldades do gestor, por vezes, são desproporcionais, por causa da quantidade de 

atribuições que burocratizam o dia a dia na escola e por causa da diversidade humana que se 

concentra nesse mesmo ambiente. Cabe à gestão auxiliar na formação continuada dos 

professores; fomentar a aprendizagem de forma significativa; diminuir a evasão; preocupar-se 

com os altos índices de violência e administrar os funcionários. 

A gestão escolar de fato merece grande abordagem, dada sua importância social e 

política na escola, bem como na formação humana. A instituição escolar, assim como a 

sociedade convive num cenário mundial de mudanças repentinas e a escola precisa estar 

atenta para adequar-se, discutir, bem como direcionar a política de aprendizagem com relação 

à vida social dos educandos. O despertar a consciência de organização, aliada ao 

desenvolvimento humano, dada a diversidade social, limitações e precariedades com as quais 

o modelo da escola convive consiste em refletir a prática diariamente e contar com ajuda do 

coletivo da escola. Assim, a participação de todos nos processos da escola, como estabelece a 
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LDB nos incisos I e II do artigo 14, torna-se fundamental na escola atual: “[...] participação 

dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; participação 

das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes [...]” (BRASIL, 

1996). 

A partir destas proposições é possível projetar a prática gestora num segmento 

interativo, na medida em que o coletivo é mais importante que o individual, caracterizando a 

prática do direito social na política da escola, ao remetê-la, diretamente, às possibilidades de 

participação da comunidade escolar em todos os segmentos que permeiam as questões da 

aprendizagem. 

De acordo com Lima (2011, p. 77, grifo do autor), 

 

Sobretudo a participação de professores e de alunos na organização e na 

administração dos estabelecimentos de ensino arrasta consigo uma tradição 

de luta e de oposição ao regime autoritário anterior, vindo a conhecer um 

contexto propício com a Revolução, sendo então reclamada em novos 

termos, praticada mesmo antes de consagrada e de decretada e, neste sentido, 

conquistada.  

 

Desta forma, correlaciona-se a importância da participação para o estabelecimento de 

gestão democrática como conduta procedimental para tornar emancipatória a formação dos 

sujeitos. A efetiva prática de gestão democrática vincula-se a ações autônomas de forma 

simultânea, que compreendem a relevância social muito mais significativa que a individual, 

caminhando para uma percepção crítica da realidade. Portanto, é importante que as ideias e 

propostas dos estudantes, no planejamento escolar, sejam afloradas, dialogadas e vinculadas 

ao contexto diário.  

Não há democracia sem a participação efetiva de todos os sujeitos no processo. Essa 

dependência de participação se caracteriza a priori como política bem definida. A 

normatização da democracia no paradigma educação remete-nos a ações públicas de direito 

adquirido, em lutas que advém desde o militarismo, contrapondo-se a qualquer negativa ou 

desaprovação subjetiva de movimentos que resultam na transparência de governança.  

 

2.1 A GESTÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO DIALÓGICA 

 

A idealização do processo educacional pautado na concepção dialógica requer uma 

leitura histórica que visa superar a opressão e as desigualdades no contexto escolar. Nesse 

cenário, Frigotto (2015, p. 11) complementa: “Ninguém pode negar a importância do 
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conhecimento científico e cultural no desenvolvimento das formas dos seres humanos 

qualificarem suas vidas em todas as dimensões”.  

Nesta perspectiva, a educação dialógica torna-se fundamental, pois a sua metodologia 

considera o contexto social no qual os sujeitos estão inseridos, sua sociedade, história, bem 

como seus conhecimentos prévios. Através do diálogo, de forma mútua, é possível maior 

discussão e aproximação entre escola, sujeitos e sociedade, valorizando o particular, o 

específico e o universo de cada sujeito. 

Assim, cabe à escola propor uma prática pedagógica que gera a aprendizagem num 

formato centrado no educando, evidenciando a discussão, o diálogo, o tratamento com 

equidade, respeito às desigualdades, aos conhecimentos prévios e à autonomia. Por certo, a 

promoção de desenvolvimento crítico de mundo, da sociedade, relaciona-se diretamente com 

a escola, que depende do diálogo, das inter-relações, da integração, para ofertar uma formação 

libertadora aos seus sujeitos. 

 Paulo Freire (2015) afirmava ter compromisso político com a educação e evidencia 

em suas teorias o ambiente escolar delineado na alteridade, lugar da prática coletiva, do 

diálogo, da autonomia, do interesse pela educação, lugar que de fato assume suas 

responsabilidades perante a sociedade, e com ela cria relacionamento com a vida do 

educando. Contrapondo esse paradigma, o gestor, quando dita as regras, posiciona-se como 

dono de certezas absolutas; sufoca as ações autônomas, participativas e a alteridade, tornando 

o sujeito da escola dependente e alienado. Gadotti e Romão (2012, p. 36) corroboram quando 

afirmam que: “Até muito recentemente a questão da escola limitava-se a uma escola entre ser 

tradicional e ser moderna. Esta tipologia não desapareceu, mas não responde a todas as 

questões atuais da escola. Muito menos a questão do seu projeto”. 

A promulgação da LDB n.º 9.394/96 criou grande expectativa de avanço no sistema 

educacional público, propondo que a organização seja configurada de forma democrática, 

inclusive com oferta de mecanismos para conquista da autonomia, mediado por uma 

aprendizagem pautada na ética e democracia. A prática dessas concepções inclui todo o 

processo de formação básica.  

A compreensão histórica e a reflexão, despida de preconceitos, da realidade dos 

sujeitos, reconhece na abordagem dialógica a condição de cingir e discutir as ações diárias 

para uma formação que supere as desigualdades. Segundo Freire (2015, p. 129), “É 

exatamente por causa de tudo isso que, como professor, devo estar advertido do poder do 

discurso ideológico, começando pelo que proclama a morte das ideologias”.  

Ainda de acordo Freire (2015) e a LDB de 1996, legitimar uma política educacional 
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baseada no social, na história e na condição econômica, a partir de mecanismos que gerem 

participação, diálogo, autonomia, trabalho coletivo, parceria com a comunidade, é de fato um 

caminho profícuo na construção do processo de aprendizagem crítica. Neste contexto, torna-

se possível idealizar o desenvolvimento do educando nas relações dialógicas, 

independentemente da sua condição social, sendo o sistema educacional gerenciado a partir de 

decisões coletivas. 

Assim, torna-se importante que a gestão escolar paute-se em iniciativas e tratamento 

de seus processos em conjunto, oportunizando espaço para a discussão, para o diálogo, nas 

diferentes instâncias de governança da instituição. Freire (1987, p. 79) retrata o diálogo como 

ponto de trocar ideias, essencial na aprendizagem: 

 

Por isto, o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que 

se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar 

idéias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de 

idéias a serem consumidas pelos perturbantes.  

 

O pensamento do autor intensifica a necessidade do desenvolvimento da prática 

dialógica na política da gestão educacional, sobretudo para gerar participação, coletividade, e 

a busca pelo desenvolvimento da consciência crítica sobre a realidade, tornando os educandos 

sujeitos ativos e capazes de intervir na sua sociedade.  

Diante destas discussões, é possível questionar se regularmente a equipe gestora 

promove junto à comunidade reflexão crítica sobre suas atividades e responsabilidades? Para 

que a gestão seja praticada, assuma na escola a condição de política progressista e faça do 

coletivo instrumento de funcionalidade, é preciso reconhecer sua função social, tomando 

partido de seus deveres, discutindo seus processos coletivamente, e que tenha uma sociedade 

atuante, posicionando-se sobre seus direitos e atribuições, bem como sua responsabilidade em 

acompanhar, fiscalizar e contribuir com a formação básica do sujeito aprendente. 

Segundo a LDB, artigo 12, inciso I, a elaboração e execução de uma proposta 

pedagógica é uma das principais atribuições da gestão. Mas nota-se que a organização da 

escola ainda nos dias de hoje não articula este processo à condição real da comunidade, não 

tem interesse em vincular e integrar a vida social do educando ao cotidiano escolar, em 

projetos ou conteúdos curriculares. A cultura dos sujeitos pouco é relevante no planejamento 

e na construção do projeto político-pedagógico. De acordo com Vitor Paro (2015, p. 63), 

 

A educação como apropriação da cultura é direito universal e se apresenta 
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como necessidade intrínseca ao desenvolvimento da sociedade e ao 

fortalecimento da democracia. Como direito público, sua realização na 

escola básica, lugar por excelência de seu provimento pelo Estado, deve 

pautar-se em princípios públicos, ou seja, universalizantes e democráticos. 

Além disso, o aprendizado escolar é necessariamente democrático não 

apenas por essa universalidade, mas também por razões didáticas ligadas à 

natureza mesma do processo pedagógico, que só se faz com a vontade do 

educando.  

 

O projeto político-pedagógico é relevante para associar o processo escolar às ações 

que fomentam a participação dos sujeitos no processo de formação. É fundamental que, na 

construção do PPP, a autonomia seja ressaltada como fator contribuinte na formação e na vida 

dos educandos. Evidencia-se, também, que o desenvolvimento dessa participação não 

acontece de forma espontânea, é preciso uma gestão comprometida, que assuma a 

responsabilidade de proporcionar a conquista desse conceito. Segundo Luck (2010, p. 115): 

 

Como a autonomia se constrói a partir da participação e contribuição pela 

comunidade e pais para a qualidade do ensino, é importante estabelecer com 

eles linhas de parceria para essa contribuição. Por meio de acordos de 

parcerias com diferentes pessoas para que contribuam com seus 

conhecimentos e habilidades é possível aumentar o capital cultural e 

intelectual da escola, de forma significativa, saindo todos ganhando com 

esse processo.  

 

Concomitante a essas ideias, Freire destaca a influência das pessoas por meio da ética, 

do exercício, a partir de políticas que corroboram com as necessidades dos educandos. 

Portanto, faz sentido que o modelo de aprendizagem da escola funcione de acordo com a 

cultura em que estão inseridos os seus sujeitos. 

Segundo Romão (2012, p. 52), 

 
Outro saber necessário à prática educativa, e que se funda na mesma raiz que 

acabo de discutir – a da in -conclusão do ser que cabe inconcluso –, é o que 

fala do respeito devido à autonomia do ser do educando. Do educando 

criança, jovem ou adulto. Como educador, devo estar constantemente 

advertido com relação a este respeito que implica igualmente o que devo ter 

por mim mesmo. Não faz mal repetir a afirmação várias vezes feitas neste 

texto – o inacabamento de que nos tornamos conscientes nos fez seres éticos. 

O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e 

não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. Precisamente 

éticos podemos desrespeitar a rigorosidade da ética e desvelar para a sua 

negação, por isso é imprescindível deixar claro que a possibilidade de desvio 

ético não pode receber outra designação senão a de transgressão.  
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Dessa forma, a organização política da escola volta-se para o modelo democrático, 

sendo que a conquista da autonomia pressupõe diálogo, participação, tornando o sujeito ativo, 

crítico, questionador.  

De fato, não é possível associar toda qualidade da aprendizagem na conquista do 

diálogo, da participação, mas é possível afirmar que existe uma relação intrínseca entre 

ambas. Reconhecer e valorizar essa prática desconstrói ideias administrativas centradas no 

poder. Porém, ainda encontram-se gestores que não parecem convencidos de que o sujeito 

pode e deve ter liberdade no seu exercício. Assim, ainda é preciso continuar discutindo esta 

questão, para que, a democratização seja verdadeiramente efetivada. Freire (1987, p. 81) 

anuncia que “Não há também diálogo, se não há uma intensa fé nos homens. Fé no seu poder 

de fazer e de refazer. De criar e recriar. Fé na sua vocação de ser mais, que não é privilégio de 

alguns eleitos, mas direito dos homens”.  

Este conceito democrático articula-se ao compromisso constitucional de efetivação de 

princípios e valores já estabelecidos para uma política que objetiva formar para a cidadania. 

Por outro lado, vale salientar que ainda existem indícios de centralização de poder, tal como a 

resistência quanto à democratização na aprendizagem. Espera-se, portanto, que o gestor 

administre e organize a escola em uma perspectiva democrática, para disseminar princípios 

que implicarão na contribuição de toda a comunidade escolar. Lima (2011, p. 183) assegura 

que  

 

As ideologias organizacionais e administrativas dominantes não foram 

afastadas com a democratização política e o regime democrático tem-se 

revelado muitas vezes incapaz de democratizar a administração do domínio 

público; no caso da educação as consequências são particularmente 

perturbantes, não apenas em termos de democratização das estruturas e dos 

processos, de participação na decisão e de garantia dos direitos sociais e de 

cidadania, mas também pelos impactos negativos em termos de promoção de 

educação para a democracia e para a participação social cívica, projeto 

político de maior relevância numa sociedade profundamente marcada por um 

regime autoritário que vigorou durante meio século. E assim, a 

administração pública em geral, e especificamente a administração da 

educação, têm sido em boa parte mantidas à margem, quando não em 

posição de resistência, face a um projeto de democratização da democracia, 

único projeto, afinal, capaz de conferir sentido e de justificar a 

descentralização e a autonomia educativas em termos expressivos.  

 

O pensamento de Lima fortalece a prática democrática, bem como a participação e o 

diálogo na organização da aprendizagem, garantidos como direitos sociais, mediante a 

reflexão sobre a importância da administração do gestor em circunstâncias desferidas na 
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escola pública. A prática democrática é refém das inter-relações dos sujeitos da escola, haja 

vista que o coletivo tem importância superior, mesmo que o sujeito já tenha conquistado 

liberdade em suas ações.  

O diálogo é o vínculo que sustenta essas inter-relações. Amplia as perspectivas do 

fazer, do pensar, do julgar e do elaborar o PPP. Logo, para que o educando participe do 

contínuo falar e ouvir faz-se necessário considerar estes segmentos democráticos na gestão da 

escola.  

Para Gadotti e Romão (2012, p. 157), 

 

Tanto a Constituição de 1988 (art. 206, inciso VI) quanto a nova LDB 

preveem a “gestão democrática do ensino público, na forma de lei”, o que 

significa ser necessária a iniciativa legislativa, no sentido de dar 

consequência a tão importante dispositivo constitucional.  

 

Com a democratização da gestão no ensino, nascem grandes expectativas de melhoria 

da qualidade da aprendizagem. Idealizou-se que a gestão conseguisse aplicar, integralmente, 

todo o arsenal teórico sobre uma visão de responsabilidade social, o que promoveria ao 

discente o protagonismo no processo. Entretanto, a realidade prova que nem todo gestor 

conseguiu adaptar-se a esse aporte teórico. 

Essa nova prática pedagógica propõe uma liberdade conquistada, permite que os 

sujeitos construam juntos a práxis da autonomia, com a consciência de que o processo de 

ensino-aprendizagem forma a si e aos outros; logo, a participação autônoma requer respeito, 

valorização, para em sua maturação transformá-la em consciência política.  

No que se pese à participação, de forma geral, torna-se relevante discutir a presença 

dos pais nos processos da escola. Especificamente no caso da escola de nossa pesquisa, onde é 

visível que eles não se encontram presentes, ou seja, alguns vêm somente nas reuniões 

bimestrais. Por certo, e segundo a LDB de 1996, os pais precisam estar efetivamente presentes 

neste ambiente, intervindo e contribuindo com o processo educacional, além de estar atentos 

quanto à qualidade da aprendizagem de seus filhos, que é proposta naquela unidade 

educacional pelos educadores. Torna-se fundamental que a família priorize a formação, como 

respeito aos valores educacionais que são inerentes a toda convivência humana. Por sua vez 

também, cabe à escola criar momentos de discussão com a família, para informá-la sobre a 

condição escolar, estabelecendo uma relação de respeito mútuo. A participação dos pais na 

escola precisa ser algo constante, criando uma relação recíproca entre comunidade e escola, 

atribuindo condição de colaboração entre ambos. Contudo, segundo Romão e Padilha (2012), 

há obstáculos para ausência da comunidade na escola, tais como: legislação inapropriada, 
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falta de plano de carreira para docentes e funcionários, negação de princípios democráticos, 

centralização de poder, dentre outros elementos questionáveis na escola pública atual. 

Da mesma forma, podemos nos referir à autonomia, com o conceito que precisa ser 

possibilitado e conquistado na escola. Dada, a partir dele, a condição de liberdade para 

participar das decisões, dividindo responsabilidades, trabalhando coletivamente e construindo 

uma política de gestão participativa. Freire (2015, p. 105) reflete sobre esse conceito, que, 

para ele, deve ter início na família: 

 

O que é preciso, fundamentalmente mesmo, é que o filho assuma eticamente, 

responsavelmente, sua decisão, fundante de sua autonomia. Ninguém é 

autônomo primeiro para depois decidir. A autonomia vai se constituindo na 

experiência de várias, inúmeras decisões que vão sendo tomadas. Por que, 

por exemplo, não desafiar o filho, que ainda criança, no sentido de participar 

da escolha da melhor hora de fazer seus deveres escolares? Por que o melhor 

tempo para esta tarefa é sempre o dos pais? Por que perder a oportunidade de 

ir sublinhando aos filhos o dever e o direito que eles têm, como gente, de ir 

forjando sua própria autonomia? Ninguém é sujeito da autonomia de 

ninguém. Por outro lado, ninguém amadurece de repente, aos vinte e cinco 

anos. A gente vai amadurecendo todo dia, ou não. A autonomia, enquanto 

amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não acorre em data 

marcada. É neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar 

centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, 

vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade.  

 

A busca pela autonomia, bem como a garantia de que todos os sujeitos da escola 

tenham acesso, contrapõe-se ao agir sem discutir, sem questionar, sem que o coletivo decida 

junto, ou seja, a conquista da autonomia de fato confronta-se com o modelo tradicional, 

centralizador e as práticas neoliberais. A construção da prática autônoma parte-se de ações 

vividas no dia a dia, como a participação, o diálogo, as decisões, a liberdade, dentre outras 

realidades, que, com o amadurecimento dos partícipes, tornará a política de autonomia ação 

natural da escola. Para tanto, está liberdade de prática, desde seu início, deve ser proposta em 

sentido ético, coletivo e com responsabilidade. 

Segundo Freire (2015, p. 103), 

 

A liberdade amadurece no confronto com as outras liberdades, na defesa de 

seus direitos em face da autoridade dos pais, do professor, do Estado. É claro 

que nem sempre a liberdade do adolescente faz a melhor decisão com 

relação a seu amanhã. É indispensável que os pais tomem parte das 

discussões com os filhos em torno desse amanhã. Não podem nem devem 

omitir-se, mas precisam saber assumir que o futuro é de seus filhos e não 

seu. É preferível, para mim, reforçar o direito que têm à liberdade de decidir, 

mesmo correndo risco de não acertar, a seguir a decisão dos pais. É 

decidindo que se aprende a decidir. Não posso aprender a ser eu mesmo se 



52 

 

não decido nunca porque há sempre a sabedoria e a sensatez de meu pai e de 

minha mãe a decidir por mim [...].  

  

A partir desta menção, fica esclarecido que a consolidação de uma política libertadora, 

dialógica é de fato avanço, é olhar para o educando, para sua cultura, para sua história, 

revelando perspectivas de melhoria na sua formação. Conceitos como a participação, 

autonomia e diálogo na prática destes sujeitos, presume o respeito a um direito estabelecido 

nas leis vigentes, bem como confronta com governanças opressoras.  

 

2.2 GESTÃO E AUTONOMIA NA ESCOLA 

 

A educação básica nacional constitui-se de educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio, concebida a partir da Lei de Diretrizes e Bases, Lei n.º 9.394/96. Esta lei define 

a organização de toda a educação, da mesma forma que estabelece quais são os órgãos 

responsáveis, modalidades e níveis de ensino; regulariza o sistema de educação, com base na 

Constituição Federal de 1988. Concernente ao artigo 21, incisos I e II, a LDB esclarece: “A 

educação escolar compõe-se de: I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio; II - educação superior” (BRASIL, 1996). 

Da mesma forma, a educação nacional propõe outras modalidades de ensino, como a 

educação de jovens e adultos (EJA), educação profissional ou técnica, educação especial e 

educação a distância (EAD). Todas as modalidades de educação nacional são encontradas em 

duas categorias oficiais, públicas (criadas e mantidas pelo poder público) e privadas (criadas e 

mantidas por um órgão ou pessoa privada), como aparece no artigo 19 da LDB: 

 

As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes 

categorias administrativas:  

I - Públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e 

administradas pelo Poder Público; 

II - Privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas 

físicas ou jurídicas de direito privado. (BRASIL, 1996) 

 

A LDB também define os órgãos responsáveis pela educação nacional, em nível 

federal: o Ministério da Educação (MEC) e o Conselho Nacional de Educação (CNE). Em 

nível estadual: a Secretária Estadual de Educação (SEE), o Conselho Estadual de Educação 

(CEE), a Delegacia Regional de Educação (DRE) ou Subsecretaria de Educação. Em nível 

municipal: a Secretaria Municipal de Educação (SME) e o Conselho Municipal de Educação 

(CME).  
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   As instituições públicas estão ao cargo da União, Estados, Distrito Federal e dos 

Municípios, como se pode ver nos artigos 16, 17 e 18 da LDB de 1996: 

 

Art. 16. O sistema federal de ensino compreende:  

I - As instituições de ensino mantidas pela União; 

II - As instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa 

privada; 

III - os órgãos federais de educação. 

Art. 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal 

compreendem: 

I - As instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público 

estadual e pelo Distrito Federal; 

II - As instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público 

municipal; 

III - As instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela 

iniciativa privada; 

IV - Os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. 

Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, 

criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino. 

Art. 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem: 

I - As instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil 

mantidas pelo Poder Público municipal; 

II - As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa 

privada; 

III – os órgãos municipais de educação. (BRASIL, 1996) 
 

Respeitadas as normas citadas, de forma legal, os órgãos democraticamente têm 

autonomia, de acordo com o artigo 15 da LDB, para definir seus planos de ensino, normas de 

gestão, considerando as necessidades e relevância social de cada instituição.  

 

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

educação básica que os integram progressivos graus de autonomia 

pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas 

gerais de direito financeiro público. (BRASIL, 1996). 

 

Concernente a esta proposição da LDB, a instituição escolar goza de graus de 

autonomia na condução da educação básica, podendo direcionar a aprendizagem de acordo 

com a realidade e necessidade da escola. Por certo, a gestão escolar relaciona-se com um 

grande universo de abrangência no processo de formação, e o conceito de autonomia tende a 

somar na prática das atribuições e na qualidade do ensino. 

A autonomia garantida às escolas pressupõe a organização vinculada à condição de 

ministrar a aprendizagem, de acordo com a realidade social e necessidades. Coletivamente, 

fazer suas próprias regras, escolhas e intervenções no processo. No século XVII, o conceito de 

autonomia já era refletido, e relacionado aos conceitos de participação e liberdade. Afirmava 

que a condição libertária suscita a formação do pensamento autônomo. Já no Brasil, essa 
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discussão é enfatizada, somente, nas décadas de 1970 e 1980, como parte do processo político 

e cívico do país.  

Essa autonomia, a qual retratamos no processo de gestão, refere-se à garantia do 

direito e da liberdade que o sujeito da escola tem em gerir seu processo, promover o diálogo, 

organizar-se e conduzir-se nas práxis pedagógica, sem ser controlado o tempo todo, sendo 

também protagonista de suas escolhas. Freire (1987) propõe a autonomia como condição 

sócio-histórica de um sujeito libertado, emancipado das opressões que restringem sua 

liberdade ao exercício cidadão. Esse mesmo sujeito não pode ser constituído de forma 

autônoma, somente obedecendo às regras ou convivendo dentro de um sistema que oprime.  

Ao contrário, a democracia estabelecida nos pressupostos legislativos deve consolidar-se na 

instituição de ensino, sendo a gestão responsável por disseminar e gerar mecanismos para que 

a prática nesse modelo contribua na qualidade, garantindo a equidade na educação pública.  

Evidencia-se que, nos últimos anos, o aporte teórico sobre a gestão das escolas da rede 

pública, as integrações participativas e democráticas avançaram. A equipe gestora pode vir a 

ser a principal protagonista deste processo, desde que saiba promover relações entre os 

diferentes segmentos que compartilham das atividades de ensino e aprendizagem.  A política 

pública referente à educação é ancorada ao aspecto constitucional, o que traz à gestão escolar 

uma série de atribuições, dentre elas, aquela que assume o compromisso da implementação de 

relações democráticas na educação mediante ações baseadas na transparência e ética. Assim 

podemos destacar o conceito de autonomia, que é amparada pelas leis vigentes. Segundo 

Gadotti e Romão (2012, p. 48), a autonomia “[...] institui a ‘democracia participativa’ e cria 

instrumentos que possibilitam ao povo exercer o poder ‘diretamente’ [...]”. Diante disto, vale 

requerer da gestão escolar mecanismos de conquista da autonomia. “Na história das ideias 

pedagógicas, a autonomia sempre foi associada ao tema da liberdade individual e social, da 

ruptura com esquemas centralizadores e, recentemente, da transformação social”. 

(GADOTTI; ROMÃO, 2012, p. 48). 

As teses de Paulo Freire (1987) legitimam as vozes de todos os sujeitos que atuam na 

escola. Segundo ele, essa é a premissa para criar um ambiente escolar igualitário e um futuro 

mais justo. Uma sociedade equânime será consolidada se o diálogo e a experiência 

caracterizarem o cerne da escola como elementos constitutivos da democracia.  

Lima (2011) ressalta que a obra freiriana contribui para o desvelamento de elementos 

de caráter administrativo, quando sua reflexão tem como referência central a crítica radical 

aos fenômenos da dominação no âmbito da pedagogia escolar. Freire destaca a necessidade 

desta crítica para que todos reconheçam que é aí, no campo da pedagogia escolar, que reside à 
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reprodução e perpetuação do poder dominante e autoritário. Reconhecer esse poder requer seu 

combate, por meio da construção de novas formas de organização e distintos modos de gestão 

que tenham como referência a democracia e autonomia escolar, desferindo-se em ações 

transformadoras.  

Nesse processo discutem-se objetivos, lideranças e estratégias, que possibilitam 

entender a ação político-pedagógica como estrutura organizativa. Esta não pode ser 

interpretada a partir de seu elemento instrumental. Tal abordagem se faz a partir da dimensão 

política, ponto fundamental para transformações de gestões que ainda tenham traços 

tradicionais, para um novo paradigma, que pode ser compreendido à luz de um olhar político 

de caráter coletivo, portador de referências mais humanizadas e geradoras de autonomia.  

Freire, em diferentes contextos, demonstra seu desacordo com a educação tradicional, 

chamada por ele de educação bancária, modelo que deriva de relações sociais desiguais e se 

sustenta em uma prática positivista ultrapassada. O autor ressalta que: “Desta maneira, a 

educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador 

o depositante.” (FREIRE, 1987, p. 58). Assim, a aprendizagem é um processo opressor, o 

sujeito é controlado e as relações autônomas são sufocadas. Freire (1987, p. 58) complementa: 

  

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os 

educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e 

repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação, em que a única margem 

de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-

los e arquivá-los. Margem para serem colecionadores ou fichadores das 

coisas que arquivam.  

 

Freire (1987) defende uma educação assumidamente ideológica, adquirida através de 

uma prática que possa desenvolver a crítica, da mesma forma que se opunha ao modelo 

tradicional, caracterizado por ele como bancário, dado que neste aporte há depósito de 

conteúdos. Para que esse modelo se consolide nas escolas, as práticas gestionárias precisam 

resolver entraves referentes à democratização da aprendizagem. Por vezes, gestores parecem 

ainda preferir trilhar percursos comodistas e pouco fazem para a ascensão desta política. Tal 

fato revela o despreparo desses profissionais para o exercício democrático, não porque 

queiram agir de forma autoritária, mas porque lhes falta a compreensão e o apoio de todos que 

compartilham com ele dos processos e relações que circunscrevem a educação.  

A natureza da escola é de caráter coletivo e conta com a integração de todos no 

processo de formação, que só se sustenta pela criação de elos que postulam o relacionamento 

pautado no respeito entre os sujeitos. A democratização do ambiente escolar público é um 
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direito garantido, porém quando há negação deste conceito, torna-se possível duvidar da 

qualidade da aprendizagem proposta, abrindo margem para modelos controladores e 

opressores. A interpretação quanto à democratização faz referência à conquista de princípios 

como a participação, autonomia, entre outros concedidos no âmbito social e político. No que 

se refere à autonomia, a LDB de 1996 a pressupõe como forma de liberdade na participação 

dos processos da escola. Em consonância a esses termos, Freire (2015, p. 91, grifo do autor) 

esclarece: 

 

Um esforço sempre presente à prática da autoridade coerentemente 

democrática é o que a torna quase escrava de um sonho fundamental: o de 

persuadir ou convencer a liberdade de que vá construindo consigo mesma, 

em si mesma, com materiais que, embora vindos de fora de si, reelaborados 

por ela, a sua autonomia. É com ela, a autonomia, penosamente construindo-

se, que a liberdade vai preenchendo o “espaço” antes “habitado” por sua 

dependência.  

 

A pedagogia proposta por Freire demanda transformações na aprendizagem, na vida 

dos educandos e em sua sociedade, a partir da dignidade, ética e autonomia do sujeito. 

Defende a conquista da autonomia nas relações da escola, nas tomadas de decisões de forma 

coletiva, na liberdade de aprender/ensinar, bem como participar e intervir nos processos 

pedagógicos e administrativos da escola. “Saber que devo respeito à autonomia e à identidade 

do educando exige de mim uma prática em tudo coerente com este saber” (FREIRE, 2015, p. 

59-60). 

  Assim, espera-se que a escola execute mecanismos para que o conceito de autonomia 

seja conquistado, dada sua importância no processo, além de ser um direito estabelecido na 

LDB. A interpretação do conceito de autonomia nas escolas oportuniza ao sujeito conviver 

em uma instituição podendo intervir, tomar decisões, trabalhar coletivamente, sem estar 

totalmente alienado às vontades superiores. Freire (1987, p. 31) ressalta a autonomia como 

condição sócio-histórica de um sujeito liberto: “[...] libertação a que não chegarão pelo acaso, 

mas pela  práxis de sua busca; pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar 

por ela [...]”. Freire está falando de autonomia política e essa somente é conquistada mediante 

a compreensão das diferenças conceituais que ordenam as relações humanas. A legitimação 

da autonomia enfatiza no âmbito escolar o ideal democrático, que reconhece os direitos que 

cercam os sujeitos. Esta prática provoca, em gestores tradicionais, o medo de perder o poder 

controlador, na medida em que a autonomia se coaduna com a libertação, descentralização das 

estruturas opressoras.  
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A amplitude da autonomia, no ambiente escolar, concebe à gestão resolver seus 

problemas, com independência. Concebe aos estudantes, participação. Vale destacar que as 

leis vigentes – Constituição Federal de 1998, ECA de 1990 e a LDB de 1996 – esta última em 

seu artigo 15, proporcionam espaço para a condução da política organizacional, ao propor a 

ascensão autônoma como um recurso de avanço na qualidade e melhoria das relações 

humanas.  

Para Romão (2012, p. 52, grifo do autor), 

 
A luta pela autonomia da escola insere-se numa luta maior pela autonomia 

no seio da própria sociedade. Portanto, é uma luta dentro do instituído, 

contra o instituído, para instituir outra coisa. A eficácia dessa luta depende 

muito da ousadia de cada escola em experimentar o novo e não apenas 

pensá-lo. Mas, para isso, é preciso percorrer um longo caminho de 

construção da confiança na escola, na capacidade de ela resolver seus 

problemas por ela mesma e de autogovernar-se.  

 

Contudo, a prática autônoma percorre no sentido da consciência e libertação de uma 

condição de desinteresse e comodismo durante o processo. De modo que o sujeito que não 

participa, não se relaciona com o outro, não questiona, não intervém em sua realidade e na 

sociedade, torna-se apenas um número dentro da escola e do sistema. O sujeito precisa de 

liberdade para controlar seus movimentos, trazer e expor suas ideias dentro dos 

conteúdos/projetos, e sentir que a aprendizagem vincula-se a sua vida social. 
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CAPÍTULO 3 – EM BUSCA DO CONHECIMENTO NO DIA A DIA DA ESCOLA 

 

3.1 CARACTERIZANDO A UNIDADE EDUCACIONAL PEDRO DIAS  

 

Este capítulo tem por objetivo levantar e apresentar os dados das entrevistas realizadas 

com a equipe gestora na unidade educacional Pedro Dias, por meio de questionário 

informativo. Concomitante à apresentação dos dados, é realizado um exercício reflexivo 

fundamentado nos documentos oficiais da escola, nas leis vigentes e no cotejamento teórico 

com os autores que, no percurso da construção dos capítulos anteriores, fundamentaram a 

reflexão, com vistas a consolidar nossa compreensão de uma prática democrática nas relações 

escolares e, consequentemente, promover a compreensão política dos fazeres e deveres que 

trazem como consequência a autonomia no âmbito escolar.   

Na unidade educacional estudada, a equipe gestora é constituída por uma diretora, uma 

vice-diretora, e duas coordenadoras pedagógicas. O questionário trata dos seguintes temas: as 

leis que regem a educação, a escola e o sistema educacional, a prática da equipe gestora na 

organização do cotidiano escolar e no que concerne à política de gestão da escola. Buscamos 

compreender, de forma geral, como a equipe gestora atua na administração da escola, tanto na 

sua própria função como sobre as diversas atribuições, desafios e possibilidades encontrados 

no ambiente escolar.  

Posteriormente às entrevistas e à análise documental, tivemos o círculo de cultura 

como proposta de intervenção, através do qual foi possível propor o sujeito como 

protagonista. A investigação empírica, diálogo e troca de experiências na escola, 

principalmente com a equipe gestora, teve como objetivo levantar material para reflexão 

crítica sobre prática da gestão atuante, a fim de poder avançar na qualidade da liderança 

escolar.  

A busca empírica nos leva ao aprofundamento de questões nas quais a escola se 

funda, e a questionamentos, no que pese a necessidade de avançar na prática escolar para 

além dos índices, mas como um espaço de influência na sociedade, ou seja, um projeto de 

melhoria social.  

Segundo Freire (1987, p. 90), 

 

Só poderíamos compreender uma educação que fizesse do homem um 

ser cada vez mais consciente de sua transitividade, que deve ser usada 

tanto quanto possível criticamente, ou com acento cada vez maior de 

racionalidade.  
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Giroux (1999, p. 193, grifo do autor) relata que a escola precisa estar à frente de 

padrões estéticos, e que é preciso atribuir sentido: 

 
A preocupação fundamental não está apenas em como os padrões 

estéticos emergem, mas em como “nossas interpretações da sociedade, 

da cultura, da história e das nossas vidas individuais, esperanças, paixões 

e sensações, envolvem tentativas de atribuir sentido, em vez de 

descobrir sentido”. Há mais em jogo aqui do que a crise da 

representação. O que os estudos culturais tornam visível é a necessidade 

de ressaltar as questões de cultura, mudança e linguagem com relação às 

igualmente importantes preocupações da ação e ética [...].  

 

O trabalho busca, no diálogo com a equipe gestora, compreender como os mesmos 

enxergam e implementam a aprendizagem, considerando que estas atividades envolvem o 

gerenciamento de recursos humanos, materiais e financeiros. Procuramos entender, 

também, a participação dos sujeitos da escola, sobretudo como o gestor promove a 

participação dos professores, educandos e comunidade no processo escolar. Lima (2011) 

retrata que a escola precisa criar estruturas e órgãos para uma efetiva política de 

participação, caracterizando o modelo democrático.  

Neste passo, é fundamental evidenciarmos o trabalho da gestão como ponto a ser 

investigado, dado que, de forma geral, a organização da educação constitucionalmente é de 

sua responsabilidade. Função que se atribuiu ao esforço de implantar uma educação de 

qualidade, articulado ao Sistema Nacional de Educação (SNE). Assim, é importante salientar 

que o sistema atual é visto como centralizador, na medida em que não são percebidos maiores 

esforços ou preocupação com a qualidade da educação proposta. Da mesma forma, não há 

planos bem definidos e integralmente discutidos. De acordo o sistema educacional nacional, 

Gadotti e Romão (2012, p. 54, grifo do autor), complementam: “Num sistema fechado, os 

usuários (pais e alunos) e os prestadores de serviços (os professores e funcionários) não se 

sentem responsáveis. Esta é uma das principais razões da não participação [...]”.  

Gadotti e Romão (2012) consideram que, para gerir um sistema de ensino integrador, é 

fundamental recorrer a quatro grandes pilares: prática de gestão democrática, diálogo, 

autonomia da escola e avaliação progressista permanente do desempenho escolar. Deste modo, 

gestão escolar também se fundamenta na qualidade da aprendizagem proposta, advinda de 

concepções, como tomada de decisões, orientação, formação, gerência da escola como um todo. 

Democraticamente, esses processos são disseminados no ambiente escolar, visando integrar em 

suas ações todos os sujeitos, garantindo a participação como política social da escola. 
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3.2 CATEGORIA DE ANÁLISE DOS DOCUMENTOS  

 

A análise documental tem por objetivo fazer relações entre o objeto investigado e os 

documentos oficiais da escola. Foram sistematizadas as informações obtidas nos documentos, 

de forma que produzissem categorias de análises. Para Severino (2007, p. 124), 

“DOCUMENTAÇÃO: É toda forma de registro e sistematização de dados, informações, 

colocando-os em condições de análise por parte do pesquisador [...]”. 

A abordagem dos documentos da escola torna-se relevante também para levantamento 

de subsídios que tornem possível a compreensão do trabalho da equipe gestora, comparação 

com a prática e com os dados obtidos nas entrevistas. 

Para tanto, analisamos os seguintes documentos relacionados no quadro 1: 

 

Quadro 1 – Documentos analisados 

DOCUMENTOS ANALISADOS 

Nome do documento Discriminação 

Constituição Federal de 1988  Dispõe constitucionalmente sobre a educação 

nacional. 

LDBEN n .º 9.394/96, de 20 de dezembro de 

1996 

Estabelece Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. 

PNE – Plano Nacional de Educação (2014-2024) Dispõe sobre desafios e metas para a educação 

básica a serem atingidos até 2014. 

Lei n. º   10. 172, de 9 de janeiro de 2001 Dispõe sobre a aprovação e implementação do 

PNE – Plano Nacional de Educação. 

DCN - Resolução n º 4, de 13 de julho de 2010 Diretrizes Curriculares Nacionais da educação 

básica. 

PPP – Projeto político-pedagógico Discute e mapeia os processos da escola durante 

todo o ano letivo. 
Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 

Aqui vale esclarecer que durante a investigação empírica e análise dos documentos da 

escola, não foi possível analisar o projeto político-pedagógico da escola, pois ele não foi 

encontrado. Funcionários, professores, pais e educandos, que foram entrevistados, afirmam 

não ter acesso a este documento. Relatam ainda que o projeto político-pedagógico não é 

atualizado e que eles não sabem se ele existe. Em seguida, nos dirigimos a um membro da 

equipe gestora e questionamos sobre a existência do PPP, porém este sujeito também não tem 

acesso, diz que “imagina” que ele existe, porém não sabe onde está.  

 

 



61 

 

3.3 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS  

 

 As entrevistas foram organizadas a partir de um roteiro construído com apoio teórico 

de leituras sobre gestão escolar, experiências vivenciadas pelo pesquisador no interior da escola 

desde 2009, quando atuou como gestor; atualmente, ministra aulas no ensino fundamental e 

médio. No que concerne à prática da gestão escolar atuante, buscamos considerar quando 

foi aplicado o questionário, os processos de gerenciamento da instituição. As entrevistas 

são estruturadas e baseiam-se nas recomendações de Severino (2007, p. 125): 

 

ENTREVISTAS ESTRUTURADAS são aquelas em que as 

questões são direcionadas e previamente estabelecidas, com 

determinada articulação interna. Aproxima-se mais do 

questionário, embora sem a impessoalidade deste. Com questões 

bem diretivas, obtém, do universo de sujeitos, respostas também 

mais facilmente categorizáveis, sendo assim muito útil para o 

desenvolvimento de levantamentos sociais.  

 

As questões referem-se, de forma direta, à atuação da equipe gestora na prática 

diária, tal como interpreta, discute e aplica a política educacional.  

 

3.3.1 Categoria legislação 

  

As legislações oficiais da educação, Constituição Federal de 1988 e Lei de Diretrizes 

de Bases de 1996, aqui tratadas de forma mais específica, configuram-se como um conjunto 

de normas, resoluções, decretos, portarias e atos que constituem e regulamentam todo o 

sistema educacional. Por certo, torna-se também imprescindível que, no âmbito da função de 

gestor escolar, o conhecimento e a discussão coletiva dessas leis assegurem os direitos e 

deveres de todos os sujeitos que circundam a escola.  

Acerca disso, o questionamento procurou investigar como a gestão reflete e 

implementa essas legislações na escola. A tabela e o gráfico abaixo apresentam as questões e 

os dados levantados.  
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Tabela 2 – De acordo com as leis vigentes 

Categoria  Subcategoria Questionamento Não Parci-

almente 

Sim Plena-

mente 

Legislação Respeito às 

leis vigentes 

Confirmo que conheço a legalidade 

pertinente à gestão escolar? 

  2 2 

As leis vigentes suprem as 

necessidades da gestão escolar? 

1 1 2  

Julgo que as leis que se referem à 

gestão precisam de mudanças? 

  3 1 

Certifico-me que conheço os 

princípios propostos na LDB de 

1996 e na Constituição Federal de 

1988 referentes à gestão escolar? 

  3 1 

As leis vigentes são discutidas 

efetivamente na escola? 

 2 2  

A gestão da escola trabalha 

verdadeiramente de acordo com 

estas leis? 

  4  

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 

Gráfico 1 – Leis vigentes que regem a educação pública atual 

 

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 

Concernente à leitura deste gráfico, propomos como referência: A – não; B – 

somente parcialmente; C – sim e D – plenamente.  
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Quando questionados acerca da legalidade que concerne à gestão escolar, todos os 

entrevistados afirmam conhecer. Como podemos observar na tabela e no gráfico, 50% 

responderam que a conhecem, e 50% respondem que a conhecem plenamente. Essas 

respostas inteiramente positivas não refletem a realidade, posto que professores, 

educandos, comunidade não têm acesso ao projeto político-pedagógico, e relatam não 

conhecê-lo. 

Posteriormente, questionamos: as leis vigentes suprem as necessidades da gestão 

escolar? 25% responderam que não, outros 25% responderam que as referidas leis 

suprem parcialmente as necessidades, e os demais 50% responderam que sim. Assim, a 

maioria aponta que as leis vigentes suprem as necessidades da gestão escolar atual. 

No mesmo passo, quanto à necessidade de mudanças das leis que regem a 

educação atual, todos os entrevistados acenam positivamente, sendo que 75% afirmam 

que sim, e 25% responderam que sim, plenamente. Esse questionário, comparado ao 

anterior, leva a contradição dos sujeitos entrevistados, quando, da mesma forma que a 

maioria, apontam que as leis suprem as necessidades da escola, ao mesmo tempo se 

contradizem e afirmam que elas precisam de mudanças.  

Consequentemente, referimo-nos aos princípios propostos na LDB de 1996 e na 

Constituição Federal de 1988 tocantes à gestão escolar. Todos os sujeitos da pesquisa 

afirmam que conhecem; sendo que 75% responderam que sim e 25% relatam que 

conhecem plenamente os princípios. 

Sucessivamente, questionamos a gestão escolar quanto à discussão das leis na 

escola. 50% dos entrevistados afirmam que essa discussão acontece somente 

parcialmente e outros 50% dos entrevistados afirmam que de fato a discussão acontece na 

escola. Diante dessa diferenciação nas respostas e ao que podemos observar no dia a dia 

da escola, constatamos que, na prática, a discussão das leis não acontece. 

No tocante ao trabalho diário da gestão, verdadeiramente de acordo com as leis, 

todos os entrevistados manifestaram-se positivamente, afirmando que a gestão atua 

efetivamente de acordo com as leis vigentes.  

De acordo com estes dados, chegamos à conclusão de que a equipe gestora da escola 

afirma que trabalha e organiza suas práticas de acordo com a Constituição Federal e as 

determinações da LDB; no entanto, há muita contradição. Como já citados, o projeto político-

pedagógico não é encontrado e a comunidade escolar em geral até duvida de sua existência. 

Outro fator relevante acontece na medida em que a maioria dos entrevistados afirma 
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necessidade de mudanças destas leis, entretanto, em segundo momento os mesmos 

entrevistados afirmam que essas mesmas leis suprem as necessidades da gestão escolar.  

 

3.3.2 Categoria escola e sistema de educação 

 

Segundo o artigo 8º da LDB n.º 9.394/96, “A União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino”. No 

mesmo sentido, esse mesmo artigo da lei, em seu parágrafo 2º, dá autonomia aos sistemas na 

organização do seu ensino: “Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos 

desta Lei”. No que tange a essa pesquisa, refere-se ao sistema estadual de ensino, que é 

responsável em gerir e organizar a proposta de aprendizagem e formação ao ensino 

fundamental, mas com prioridade no ensino médio, como aparece nas incumbências referidas 

aos Estados no artigo 10 desta mesma lei.  

Assim, constitucionalmente, cabe ao sistema estadual de educação, em regime de 

colaboração com outros sistemas, como os municipais, responsabilizar-se pela 

regulamentação de suas instituições: mantendo, organizando, zelando, inovando e trabalhando 

pela escola. 

Giroux (1999) propõe que a luta pela escola pública deve estar relacionada à luta pela 

sociedade, ou seja, as questões que envolvem a sociedade são também de certa forma 

responsabilidade da escola. Assim, o sistema escolar precisa propor políticas e planos 

educacionais de acordo com os segmentos que circundam a sociedade, bem como garantindo 

os direitos e deveres dos sujeitos que a compõem.  

Consoante a LDB de 1996, espera-se que suas tendências e princípios sejam discutidos 

e implementados nas práticas das escolas e confirmados a partir do diálogo estabelecido entre 

as partes, diálogo que deve ser proposto num primeiro momento pela equipe gestora. 

Demonstração de resultados e discussão das entrevistas: 
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Tabela 3 – Referente à escola e ao sistema nacional de educação 

Categoria  Subcategoria Questionamento Não Parcial- 

mente 

Sim Plena-

mente 

Escola e 

sistema de 

educação 

Atendimento  A escola relaciona-se 

constantemente com a 

comunidade? 

  4  

Os educandos e comunidade 

em geral participam do 

planejamento escolar? 

 3 1  

Os projetos e ideias dos 

educandos são considerados no 

planejamento escolar? 

 2 2  

Acredito que o sistema 

educacional atual é adequado? 

1  3  

Este sistema propõe de forma 

universal uma formação 

efetivamente crítica e 

transformadora? 

 2 2  

Certifico-me que a escola 

monitora diariamente todas as 

práticas dos educandos? 

 1 3  

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 

Gráfico 2 – A escola e o sistema nacional de educação 

 

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 

No que tange a interpretação deste gráfico, especificamos: A – em nenhum momento; 

B – raramente; C – com certa frequência; D – frequentemente.  
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A primeira pergunta refere-se ao relacionamento entre comunidade e escola. Todos os 

entrevistados afirmam que este relacionamento acontece constantemente. Por certo, essas 

respostas não condizem com a realidade, o que se comprova na segunda questão, quando 75% 

dos entrevistados afirmam que raramente há participação dos educandos e comunidade no 

planejamento escolar. 

No mesmo contexto, questionamos sobre a consideração dos projetos e ideias dos 

educandos no planejamento escolar. 50% dos entrevistados posicionaram-se afirmando que 

isso acontece raramente, e 50% afirmaram que são considerados com certa frequência. 

Nenhum dos sujeitos entrevistados respondeu que isso acontece plenamente. 

Em seguida, concernente ao Sistema Educacional de Ensino (PNE) atual, 25% 

afirmaram que em nenhum momento ele é adequado; por outro lado, 75% dos entrevistados 

afirmaram que com certa frequência o sistema atual é adequado. Assim, constatamos que a 

grande maioria dos entrevistados assume que o Sistema Nacional de Educação atual, com 

certa frequência supre as necessidades da educação básica. 

Logo após, ainda de acordo com o PNE, 50% dos entrevistados apontaram que 

raramente esse sistema propõe uma formação efetivamente crítica e transformadora, e 50% 

apontaram que isso acontece com certa frequência. Aqui vale uma reflexão relacionando com 

a questão anterior: se, no questionamento acima, 75% julgam que este sistema é adequado, 

porque nesta questão 50% respondem que o PNE raramente propõe a formação adequada. De 

fato, há certa confusão da gestão referente ao PNE. 

No último questionamento deste bloco, 25% dos sujeitos afirmaram que raramente a 

escola monitora diariamente todas as práticas dos educandos. No mesmo sentido, 75% 

apontaram que as práticas são de fato monitoradas no dia a dia da escola. De acordo com 

essas informações, pode-se observar discrepância na medida em que 25% dos entrevistados 

confirmaram que a escola raramente monitora efetivamente as práticas dos educandos.  

À luz destes dados, é possível perceber um discurso confuso e contraditório. Isso se 

comprova principalmente quando os entrevistados não conseguem afirmar com segurança 

sobre a relação entre escola e comunidade. E também quanto ao respeito dos projetos e ideias 

dos educandos no planejamento escolar. Da mesma forma, quando discutimos o PNE, a 

maioria acredita que é adequado para uma formação crítica e transformadora, todavia esses 

dados apresentam indícios de que a realidade é mais complexa. No último questionamento 

deste bloco, 25% dos sujeitos julgam que raramente as práticas dos educandos são 

efetivamente monitoradas. 
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3.3.3 Categoria prática da gestão e a organização da escola 

 

Essa categoria aborda reflexões da prática e organização da gestão escolar quanto ao 

domínio e clareza de suas funções, trabalho coletivo, possibilidades, interesses e 

comprometimento com a formação.  

A proposição de uma escola de qualidade, atendimento, autônoma, participativa, 

dentre outros conceitos dialógicos, não é responsabilidade exclusiva do gestor ou dos seus 

membros. Podemos citar, por exemplo: o supervisor de ensino, que faz parte do sistema 

escolar, representa a Secretaria da Educação e deve contribuir em todos os segmentos da 

escola.  

Freire (2015) retrata sobre a necessidade de reflexão crítica constante, para que a 

aprendizagem efetivamente faça sentido e não se torne algo distante da realidade. Espera-se 

que essa reflexão faça parte do dia a dia da gestão atuante. “É que me acho absolutamente 

convencido da natureza ética da prática educativa, enquanto prática especificamente humana 

[...]” (FREIRE, 2015, p. 19). Demonstração de resultados e discussão das entrevistas: 

 

Tabela 4 – De acordo com a prática da gestão escolar na organização da aprendizagem 

Categoria  Subcategoria Questionamento Não Parcial- 

mente 

Sim Plena- 

mente 

Prática da 

gestão e 

organizaçã

o da escola 

Democratiza- 

ção 

Minha prática atual está 

adequada na perspectiva de uma 

formação emancipatória? 

1 1 2  

Considero que a gestão da escola 

de forma geral trabalha 

adequadamente e atende a todos 

com equidade?  

1  3  

Minha prática é sobrecarregada 

pelo grande número de 

atividades? 

2  1 1 

Relativo à minha prática na escola 

é preciso melhorar? 

1  2 1 

Certifico-me que minha formação 

foi adequada, de acordo com a 

função de gestor que exerço? 

  3 1 

Asseguro que, a gestão desta 

escola trabalha coletivamente, 

discutindo questões, gerando 

participação, diálogo, autonomia e 

liberdade aos educandos, bem 

como outros princípios da LDB 

9.394/96? 

 1 3  

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
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Gráfico 3 – A prática da gestão escolar na organização da aprendizagem 

 

  Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 

Para a leitura e identificação deste gráfico, esclarecemos: A – não; B – somente 

parcialmente; C – sim e D – sim, plenamente. A tabela e o gráfico acima são resultados da 

investigação concernente à prática da equipe gestora no cotidiano escolar. Nestas questões 

buscamos compreender as ações diárias dos gestores, bem como possibilidades, organização e 

condução das inter-relações no cotidiano escolar.  

Inicialmente questionamos a equipe gestora: minha prática atual está adequada na 

perspectiva de uma formação emancipatória? 25% indicaram que não, outros 25% 

indicaram que é adequada somente parcialmente, e demais 50% indicaram que suas práticas 

de fato são adequadas em uma formação emancipatória. Em seguida, questionamos referente 

ao trabalho escolar adequado constitucionalmente e quanto ao atendimento escolar com 

equidade. 25% julgam que não acontece na escola; por outro lado, 75% afirmam que a 

escola trabalha adequadamente e atende a todos com equidade. Contudo, isso não se 

comprova na prática quando professores, educandos, comunidades relatam não ter acesso 

ao PPP, que ele não é atualizado.  

No tange ao questionamento relacionado à quantidade de atividades que é atribuído 

ao cargo de gestor; 50% dos sujeitos relatam que a prática do cotidiano não é sobrecarregada. 

Já 25% relatam que sim, e outros 25% dizem que essa prática é plenamente sobrecarregada 

pela quantidade de atribuições designado ao cargo. 
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Posteriormente a isso perguntamos: minha prática na escola precisa melhorar? 25% 

acham que não, 50% acham que sim e 25% acham que sim, plenamente.  

Logo depois, questionamos sobre a formação dos gestores, 75% dos entrevistados 

julgam que a formação foi adequada de acordo com a função que exerce, e 25% julgam que 

foi adequada plenamente. 

Abordamos, no último questionamento, sobre o trabalho coletivo nas questões diárias, 

participação, diálogo, autonomia e liberdade aos educandos. 25% afirmam que essas questões 

acontecem de forma parcial, entretanto, 75% afirmaram que sim, ou seja, que estas questões 

efetivamente são tratadas na escola.  

Na aproximação das práticas, atribuições, competências e reflexões com a equipe 

gestora, os dados oferecidos por eles comprovam que: a) na idealização de uma formação 

emancipatória, segundo a maioria, as práticas são adequadas; b) as quantidades de atribuições 

não sobrecarregam a prática; c) para a sua formação foi adequada, de acordo com o cargo de 

gestor que exerce; d) afirmam que conceitos como coletividade, autonomia, participação, 

liberdade, são efetivamente trabalhados na escola.   

Analisando estes dados, constatamos que este discurso é distorcido na prática. Na 

medida em que, para uma formação emancipatória e democrática, segundo as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica, o projeto político-pedagógico é um dos meios de 

viabilização da gestão democrática, e que cabe à escola considerar sua identidade e a 

identidade de seus sujeitos no processo de formação. Entretanto, na escola de nossa pesquisa 

não há atualização do projeto político-pedagógico e, como consequência, os educandos e 

professores, assim como a comunidade, não têm acesso a esse documento.  

Outro ponto de evidência é notado quando a maioria dos entrevistados afirma que a escola 

trabalha coletivamente, discute questões diárias, gera participação, diálogo, autonomia e liberdade 

aos educandos; contudo, a contradição existe quando os mesmos entrevistados afirmam que a 

comunidade e os educandos participam do planejamento somente de forma parcial.  

 

3.3.4 Categoria gestão escolar 

  

A partir das normas dos sistemas de ensino, a gestão torna-se responsável por uma 

série de compromissos frente à educação, como podemos citar: elaborar e executar sua 

proposta pedagógica, administrar seu pessoal, recursos financeiros e materiais, entre outros 

estabelecidos na LDB de 1996, nos princípios e fins da educação nacional. 
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Partimos do pressuposto que a equipe gestora é a responsável legal pela escola, tal 

como responsável também por liderar, gerenciar e atender todo o contexto que cerca a escola. 

A LDB de 1996, em seus artigos 3º e 14, propõe a gestão escolar democrática no 

ensino público, considerando a garantia de princípios como padrão de qualidade, valorização 

da experiência extraescolar, dentre outros, que precisam ser assegurados pelos sistemas de 

ensino. Do mesmo modo, espera-se que a gestão da escola, em seu exercício, tenha como 

objetivo promover a organização, a mobilização e articulação entre os segmentos (humanos e 

materiais) da escola. Diante deste pressuposto, Luck (2010, p. 25) complementa: “[...] a 

gestão educacional corresponde à aérea de atuação responsável por estabelecer o 

direcionamento e a mobilização capazes de sustentar e dinamizar o modo de ser e de fazer dos 

sistemas de ensino e das escolas [...]”.  

Como já citamos, as leis vigentes propõem a escola numa concepção democrática. 

Contudo, essa democracia não se faz sozinha, precisa ser discutida e regulamentada como 

política de organização e gerência da escola. Posto isto, o modelo tornar-se-á horizontal, 

considerando o coletivo, a autonomia, a participação. Giroux (1999) menciona que as práticas 

democráticas que envolvem todos os sujeitos não devem ser dadas, mas aprendidas e 

reaprendidas a cada dia, a cada geração.  

Discussão e demonstração de resultados das entrevistas com a equipe gestora da 

Escola Estadual Pedro Dias: 

Tabela 5 – Concernente à gestão da escola 

Categoria  Subcate

goria 

Questionamento Não Parcial- 

mente 

Sim Plena- 

mente 

Gestão 

escolar 

Diálogo Considero que a gestão escolar pode ser 

similar à gestão de empresas? Elas 

podem, de certa forma, ter o mesmo 

objetivo? 

3  1  

A gestão, de forma geral, tem excelente 

relacionamento e interligação diária com os 

educandos? 

 2 2  

Levo em conta que deveria ter um curso 

específico para gestores educacionais? 

  2 2 

Certifico-me que a gestão democrática é 

o melhor modelo para gerir sua escola? 

1  2 1 

Asseguro que o diretor escolar encontra 

problemas para dar conta de todas as 

atividades a ele estabelecidas? 

1  1 2 

Atesto que a gestão escolar, durante todo 

ano letivo, realiza projetos em parceria 

com os educandos e a comunidade? 

 2 2  

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
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Gráfico 4 – Gestão escolar 

 

 Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 

Consoante ao reconhecimento do gráfico, especificamos: A – não; B – somente 

parcialmente; C – sim e D – sim, plenamente.  

Relativo ao primeiro questionamento, 75% dos sujeitos garantem que a gestão escolar 

não é similar à gestão de empresas, e que elas não têm os mesmos objetivos. 25% afirmam 

que sim. Vale relatar em destaque que a diretora afirmou durante a entrevista que a gestão da 

escola pode ser similar à gestão e objetivos de uma empresa. No segundo questionamento, 

50% dos entrevistados afirmam que há relação e interligação mútua diariamente entre gestão e 

educandos, e os outros 50% dizem que isso acontece somente de forma parcial. 

Em seguida, questionamos sobre a necessidade de haver formação específica para 

gestores educacionais. Todos os entrevistados apontam para essa necessidade, sendo que 50% 

responderam que sim, e os outros 50% acenam para uma necessidade plena neste sentido. 

Posteriormente, nos referimos à gestão democrática como melhor modelo para gerir sua 

escola, 25% afirmam que não, 50% afirmam que sim e 25% afirmaram que sim, plenamente. 

Assim, vale ressaltar que um membro da gestão não coloca o modelo democrático como 

prioritário na gerência da educação básica.   

 Quando questionado se o diretor escolar encontra problemas para dar conta de todas 

as atividades estabelecidas, 25% asseguram que não, 25% asseguram que sim e os outros 50% 

asseguram que sim, plenamente. Quando analisadas as respostas, percebe-se muitas 
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contradições, pois afirmam que o diretor encontra problemas para dar conta de todas as 

atividades, e em questionário anterior a maioria afirma que suas práticas são sobrecarregadas. 

No último questionamento deste bloco, perguntados aos sujeitos da gestão sobre a 

realização de projetos em parceria com os educandos e a comunidade, 50% afirmam que 

acontece somente parcialmente, e os outros 50% afirmam que sim, acontece durante todo ano 

letivo. 

 A partir destes dados, concluímos que há muitas divergências no discurso dos 

gestores, considerando que há falta de trabalho coletivo e alinhamento da equipe nas reflexões 

sobre atribuições e idealizações na escola. 

 Diante das contradições observadas nas tabelas e nos gráficos, podemos destacar e 

analisar que, na tabela 4, cujo tema refere-se à prática da gestão escolar na organização da 

aprendizagem, a maioria dos entrevistados aponta que suas práticas não são sobrecarregadas 

com a quantidade de atribuições, porém, na tabela 5, cujo tema trata da gestão escolar, a 

maioria dos entrevistados assegura que encontra problemas para dar conta de todas as 

atividades estabelecidas. 

 Neste passo, outro fator que nos chama atenção e merece grande destaque refere-se à 

afirmação da diretora sobre a relação entre gestão escolar e gestão de empresas. Ela afirma 

que elas podem ser similares e ter o mesmo objetivo. 

 

3.4 REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO DA INVESTIGAÇÃO  

 

Com o propósito de analisar a gestão escolar e discutir possibilidades de avanço na 

qualidade social da escola a partir do trabalho desenvolvido pela equipe gestora, considerando 

as diferentes concepções de organização escolar e os diferentes paradigmas de gestão, nela foi 

estabelecida a seguinte hipótese: afirmamos que a equipe gestora estabelece meios para 

promover inter-relações entre todos os segmentos que atuam no espaço escolar. Tendo 

realizado a análise dos dados coletados nas entrevistas, observações e diálogos com a 

comunidade escolar, constatei que os sujeitos entrevistados não comungam com uma filosofia 

democrática de trabalho, sendo que suas informações são muitas vezes desalinhadas e 

contraditórias. 

Um fator relevante a ser destacado aqui é a ausência do projeto político-pedagógico 

nesta escola. No que concerne à rede pública, a LDB de 1996, ancorada à Constituição 

Federal de 1988, define e regulariza a organização de toda a educação básica. Dentre essa 

regulação, propõe a construção do PPP em consonância com a realidade da escola e de seus 
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sujeitos. Entretanto, no momento em que interagimos com os educandos, com a comunidade, 

com os funcionários em geral e com um membro da equipe gestora, todos afirmam não terem 

acesso a este documento, e que ele não é atualizado; até duvidam de sua existência na escola.  

Durante o desenvolvimento deste estudo e reflexão sobre os resultados, foi possível 

constatar a necessidade de incentivo à continuidade do processo democrático na escola. 

Percebeu-se a necessidade de propor ações que possam ampliar este processo. Percebemos 

também que a gestão precisa investir em projetos que possam ser realizados por trabalho 

coletivo, em parceira com a comunidade, bem como promover aproximação dos diferentes 

segmentos: dos professores, dos gestores, dos alunos; enfim, daqueles segmentos que no 

momento são atomizados e fragilizados.  

Os dados promovem o entendimento de que a sociedade não está presente. Isso fica 

visível quando questionados sobre a participação da comunidade e dos educandos no 

planejamento escolar. A maioria aponta que esta participação acontece somente de forma 

parcial. Do mesmo modo, quando questionamos sobre o respeito às ideias e projetos dos 

educandos, 50% afirmam que acontece parcialmente. 

Vale esclarecer que partimos da concepção de que a escola é uma instituição social; 

então, sua forma de organização define-se no planejamento que considerando a realidade das 

pessoas que dela fazem parte.   

A partir da reflexão sobre estes resultados, o processo da pesquisa conclui que a 

equipe gestora pode avançar no que tange ao principio de democracia na escola, apropriando-

se, de referências conceituais para identificar os entraves que se colocam no cotidiano das 

relações dialógicas. Nota-se, também, a necessidade de ações que organizem o trabalho 

coletivo e promovam aproximação com a comunidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Demandamos esforços para analisar a prática da equipe gestora e sua busca em 

compreender os desafios de buscar parcerias entre os pais, educandos e funcionários que 

atuam no âmbito da escola pesquisada.  Foi analisado o olhar da equipe gestora sobre sua 

própria prática e verificado se as relações dialógicas fazem parte do cotidiano escolar. 

Partimos de dois problemas, a saber: a prática da equipe gestora contempla a educação básica 

da escola? Do ponto de vista legal, as leis vigentes subsidiam as especificidades da 

aprendizagem escolar? 

De acordo com os dados levantados e levando-se em conta os resultados da reflexão 

sobre a primeira problemática que concerne à prática da equipe gestora na complementação 

da educação básica, concluímos que essa complementação na prática acontece somente de 

forma parcial. Os entrevistados, na sua maioria, apontam dificuldades para realizarem todas as 

suas atribuições, que, de fato, são excessivas. Do mesmo modo, quando questionamos sobre 

as possíveis semelhanças entre a gestão escolar e a gestão empresarial, emergiram 

contradições que evidenciam as inúmeras dificuldades que a diretora tem para analisar a 

realidade atual.  Por outro lado, foi perguntado à direção se as empresas e a escola podem de 

certa forma ter o mesmo objetivo. A diretora julga que sim, o que evidencia a contradição 

entre seus propósitos de uma efetiva educação libertadora, e o que ela afirma. De fato, ela 

assume o discurso de uma educação democrática proposta por Freire (1987-2015), Giroux 

(1997-1999) e muitos outros estudiosos; mas na realidade ela ainda não compreendeu a 

extensão dos conceitos democráticos dessa tradição que hoje é tão importante para o Brasil e a 

América Latina. 

A segunda problemática trata a escola e a gestão do ponto de vista legal. De acordo 

com os dados, a equipe gestora afirma conhecer e trabalhar de acordo com as leis. Contudo 

apontam também que essas mesmas devem ser mudadas. No mesmo momento que julgam a 

necessidade de mudanças dessas leis, afirmam que elas suprem as necessidades da gestão 

escolar. Isto evidencia a falta de autonomia da equipe gestora para adequar a forma rígida da 

lei às necessidades da realidade escolar. Não se compreende que a lei traduza e normatize os 

direitos de cidadania para todos os habitantes do território nacional; entretanto, cabe aos 

profissionais da educação demandar esforços para compreender as nuanças, entre o geral 

explícito pela lei e o particular da realidade em que os sujeitos estão inseridos. Este é um 

debate que vem incomodando muito a classe dos professores e grandes especialistas da 

educação vêm produzindo um rico material para o debate nacional, com a finalidade de 
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esclarecer os impasses gerados por esta mesma lei, que reconhece os direitos de cidadania, 

mas não atribuí condições e recursos para que se faça nas escolas públicas uma educação de 

qualidade. Entre os impasses assinalados pelos especialistas, está esse que a pesquisa 

explicitou, e que é referido pela má formação dos profissionais. Tal dificuldade é comum 

entre a classe dos dirigentes escolares, haja vista as respostas obtidas quando foram realizadas 

as entrevistas expostas acima. 

 Concluímos também, que a escola não tem projeto político-pedagógico (PPP). Isso por 

si só já compromete a qualidade da aprendizagem e gera desconfiança sobre os gerenciadores 

do processo. Comprova, da mesma forma, que a gestão não trabalha de acordo com as leis, 

considerando que a Constituição Federal de 1988, a LDB de 1996 e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (DCN) – Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, propõem a 

construção e atualização do PPP.  

Outro fator a ser destacado aparece quando a maioria dos entrevistados afirma a 

necessidade de mudanças nas leis que regem a gestão; entretanto, em seguida os mesmos 

entrevistados dizem que essas mesmas leis suprem as necessidades da gestão escolar. Tal fato 

denota falta de preparo do corpo docente para a compreensão relacionada à construção 

democrática da vida escolar. Sendo assim, comprovou-se também que a formação dos 

professores é deficitária e que, como são advindos de escolas formais e de perfil bancário, eles 

reproduzem em suas falas a contradição que tem permeado a escola básica no Brasil. Por mais 

que estudem Freire, eles ainda comungam de uma visão de mundo assistencialista e a 

concepção democrática que assumem é aquela que vem no bojo da herança colonial de uma 

escola dualista, qual seja, de um lado, aquela que demanda conteúdos existenciais de respeito 

e dignidade para todos e, de outro lado, aquela que, mesmo afirmando esta carência, não 

consegue vislumbrar a necessidade de um cotidiano escolar fundado na confiança mútua e 

dialógica que permitiria um salto qualitativo rumo a relações mais igualitárias de uma escola 

justa.  

Finalizando, podemos constatar também que os entrevistados não conseguem afirmar 

a compreensão de uma relação segura entre escola e comunidade, bem como não conseguem, 

também, compreender seu papel na elaboração de projetos que incorporem ideias que possam 

ser democraticamente incorporadas no planejamento escolar. Da mesma forma, quando 

discutimos o PNE, a maioria dos entrevistados acredita que ele é adequado para uma 

formação crítica e transformadora, todavia, os dados obtidos na pesquisa apresentam indícios 

de que a realidade é mais complexa. Esta contradição, no âmbito das relações dos professores 
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que compõem a equipe gestora, dificulta a proposta de incorporar sugestões da comunidade 

escolar.  

 Perante as contradições observadas nas tabelas e nos gráficos, podemos destacar e 

analisar que, na tabela 4, cujo tema refere-se à prática da gestão escolar na organização da 

aprendizagem, a maioria dos entrevistados afirma que suas práticas não são sobrecarregadas 

com a quantidade de atribuições, porém, na tabela 5, cujo tema é o da gestão escolar, a 

maioria dos entrevistados assegura que encontra problemas para dar conta de todas as 

atividades estabelecidas. 

Outro fator que nos chama atenção e cabe grande destaque refere-se à questão em que 

a diretora escolar afirma que a gestão de sua escola pode ser similar à gestão de empresas, e 

que escola e empresa podem de certa forma, ter o mesmo objetivo. Tal afirmação revela uma 

visão de mundo que compreende a escola como uma empresa que deve ser gerida para atender 

demandas sociais, sem considerar, entretanto, que se trata de formação humana. Uma 

formação que se dá na interface de valores culturais impregnados por concepções de mundo 

multifacetadas. 
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PROJETO DE INTERVENÇÃO NA PRÁTICA DA GESTÃO ESCOLAR  

 

APRESENTAÇÃO  

 

Neste momento, apresentamos um subprojeto que sistematiza os resultados da 

pesquisa entre março de 2015 e fevereiro de 2017, com vistas a ofertar uma devolutiva à 

Escola Estadual Pedro Dias. A pesquisa foi baseada pela mediação dos dados obtidos através 

das entrevistas e iteração dialógica com a comunidade escolar, bem como da reflexão balizada 

pela leitura de Freire (1987-2015), Giroux (1997-1999), Saviani (2014) e, em particular, pelo 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932). Todo o processo vivenciado como 

professor pesquisador foi possível concluir que a equipe gestora pode avançar no que tange ao 

principio de democracia na escola, apropriando-se, de referências conceituais para identificar 

os entraves que se colocam no cotidiano das relações dialógicas. 

De acordo com a leitura das análises dos resultados, apresentamos este projeto como 

recurso de intervenção na prática desta gestão. Ele é composto por: apresentação, objetivos, 

procedimento metodológico, referencial teórico. As considerações finais encerram tanto o 

trabalho da dissertação quanto a oficina. As referências são as mesmas que subsidiaram a 

dissertação no seu conjunto.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Aqui, vale esclarecer que o primeiro objetivo desta pesquisa era propor o círculo de 

cultura com a equipe gestora como proposta de intervenção. Porém, esta prática não foi 

possível, devido a supostas alegações da gestão, que sempre justificava falta de tempo. 

Contudo, podemos inferir certa contradição, uma vez que a proposta do círculo de cultura que 

havíamos acordado com a mesma gestão apresentava caráter de formação. Frente a esta 

situação, optamos por um projeto de intervenção, que foi elaborado a partir dos resultados 

obtidos nas entrevistas. Estas oficinas de caráter formativo, oportunamente, serão vivenciadas 

pela coletividade. 

De acordo com os resultados obtidos nos questionários, diálogos na escola e reflexões 

com apoio da leitura dos trabalhos teóricos, é possível afirmar que, de fato, o modelo de 

gestão, trabalho coletivo, participação da comunidade e a proposição do desenvolvimento 

dialógico nas inter-relações de todos que envolvem o processo educacional influenciam na 

qualidade da aprendizagem e na organização educacional. 
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Saviani (2014, p. 2) relata que o sistema escolar precisa ser construído de forma 

sistematizada, e que o agir sistematizado caracteriza-se na seguinte condição: 

 

a. Tomar consciência da situação; 

b. Captar os seus problemas; 

c. Refletir sobre eles; 

d. Formulá-los em termos de objetivos realizáveis;  

e. Organizar meios para atingir os objetivos propostos; 

f. Intervir na situação, pondo em marcha os meios referidos; 

g. Manter ininterrupto o movimento dialético ação-reflexão-ação, já que a 

ação sistematizada é exatamente aquela que se caracteriza pela vigilância 

da reflexão. 

 

Segundo Saviani (2014), não deve existir um sistema educacional sem que a educação 

seja intencionalmente sistematizada. 

 

OBJETIVO GERAL  

 

Atingir a qualidade social da escola a partir da prática da gestão escolar. Considerando 

ser este um instrumento flexível enfatiza-se mais o processo do que o produto, com a 

preocupação de retratar as condições objetivas do local em que se dá a experiência da oficina, 

busca-se incorporar também a perspectiva de todos os participantes para que os resultados 

sejam satisfatórios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

a) Apresentar à equipe gestora os resultados obtidos na pesquisa; 

b) Gerar condições objetivas para relações dialógicas fazendo emergir reflexão crítica 

sobre a prática, não apenas da gestão atuante, mas também de todos os profissionais e 

sujeitos que atuam no espaço escolar; 

c) Ampliar a leitura de mundo como recomenda Paulo Freire e, com isso, gerar 

condições para um processo relacional e democrático na escola. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Por se tratar de um instrumento subjetivo em que cada pessoa olha para uma situação 

sob diferentes ângulos e a partir de sua história de vida pessoal, é necessário preparar cada 

participante para o registro descritivo do que considera relevante e que foi abordado pela 
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pesquisa. Posteriormente estas anotações deverão alimentar o debate e gerar condições para 

um processo dialógico em que todos deverão se envolver. Num primeiro momento é preciso 

determinar o tema e o que se pretende alcançar com a oficina; apresentar sua configuração 

espaço-temporal. Descrever os diferentes ângulos do problema apurado pela pesquisa e que, 

nesta fase, consubstancia a oficina. Na fase de planejamento da oficina deve estar previsto o 

treinamento dialógico do participante e do observador. 

A partir da análise da pesquisa em geral, principalmente dos resultados e conclusões, é 

proposto à equipe gestora avançar na qualidade social da educação, acerca da reflexão crítica 

sobre suas práticas diárias. Inicialmente é sugerido que esta discussão aconteça entre 2 e 3 

encontros no ambiente escolar, podendo este tempo ser estendido para maior aprofundamento. 

 

1º ENCONTRO: A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO ESCOLAR 

 

Segundo Freire (2015, p. 96), “Outro saber de que não posso duvidar um momento 

sequer na minha prática educativo-crítica é o de que, como experiência especificamente 

humana, a educação é uma forma de intervenção no mundo [...]”. Posto isto, espera-se que a 

gestão escolar seja reconhecida como um elemento determinante no desempenho do cidadão e 

da escola acerca da aprendizagem e formação de toda a comunidade escolar. Visto que o 

modelo democrático na gestão das escolas públicas é indicado de forma legal no artigo 206 da 

Constituição Federal de 1988. 

Essa lei indica a abordagem da gestão como modelo democrático nas gerências das 

instituições públicas de ensino, conduzida a partir da transparência, participação e trabalho 

coletivo. Giroux (1997) afirma o conceito democrático como prática da escola e da gestão, 

reflete a necessidade de construir um espaço e um tempo onde as vozes de alunos e 

professores possam ser ouvidas e respeitadas. Segundo ele, “[...] a voz do professor reflete os 

valores, ideologias e princípios estruturais que os professores usam para entender e mediar as 

histórias, culturas e subjetividades dos estudantes [...]” (GIROUX, 1997, p. 136). Neste 

mesmo sentido, Freire (2015, p. 61) reflete: “De nada serve, a não ser para irritar o educando 

e desmoralizar o discurso hipócrita do educador, falar em democracia e liberdade, mas impor 

ao educando a vontade arrogante do mestre”.  

Por outro lado, vale evidenciar de forma sucinta que gerir uma escola não é uma tarefa 

fácil, envolve responsabilizar-se pelas concepções no âmbito administrativo, financeiro e 

pedagógico, dada a necessidade de organizar o processo de aprendizagem a partir de um 
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sistema atual que é visto como fragilizado, funcionários desmotivados, pouca estrutura e 

condições de trabalho e com professores sem valorização salarial.  

Todavia, essa discussão aponta para a necessidade de ampliação de possibilidades para 

a prática da gestão educacional, frente à proposição de princípios dialógicos e parceria entre 

escola, comunidade, funcionários e educandos.  

 

2º ENCONTRO: O PAPEL DESEMPENHADO PELA GESTÃO NA FORMAÇÃO DOS 

SEUS CIDADÃOS  

 

A gestão escolar exerce grande responsabilidade sobre a sociedade, os profissionais da 

escola e a vida escolar de todos os educandos. No que tange aos educandos, a escola tem a 

responsabilidade de conduzi-los a uma formação crítica para a cidadania. Tocante a isto, a 

LDB 9.394, nos artigos 3º e 14, a partir dos princípios e fins da Educação Nacional, 

estabelece a gestão democrática no ensino público. 

Nessa perspectiva, o projeto político-pedagógico torna-se um documento construído e 

atualizado anualmente pela escola, considerado como o “guia” do processo escolar, no 

acompanhamento e avaliação da aprendizagem, na possibilidade de identificar, discutir e 

replanejar a prática pedagógica.  

A construção coletiva do projeto político-pedagógico e o exercício de reflexão sobre a 

educação proposta remete ao comprometimento e envolvimento dos sujeitos durante o 

processo, gerando participação, diante do pressuposto de que todos têm voz, são sujeitos do 

processo e podem contribuir. Concernente a essa participação na democratização do ensino 

público, Lima (2011, p. 80) afirma: 

 

Enquanto instrumento privilegiado de realização da democracia, a 

participação representa uma forma de limitar certos tipos de poder e de 

superar certas formas de governo, garantindo a expressão de diferentes 

interesses e projetos com circulação na organização e a sua concorrência 

democrática em termos de influência no processo de tomada de decisões [...].  

 

 A prática da gestão, neste sentido, perpassa pelo movimento de compreender, 

identificar e discutir as mudanças do contexto social, político e econômico da sociedade, que 

de certa forma interferem nos processos educacionais. Assim, a atualização da escola 

diariamente, acerca da realidade da comunidade, comunga com a construção de aprendizagem 

significativa e descentralizadora.  
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3º ENCONTRO: TRABALHANDO COM A COMUNIDADE E SEU ENTORNO 

 

A partir da Constituição Federal de 1988 e da LDB de 1996, a equipe gestora tem o 

desafio de democratizar os saberes e as práticas escolares, envolvendo todos os sujeitos no 

processo educacional. O desenvolvimento deste envolvimento, ou seja, de uma relação mútua 

entre gestão, educandos e sociedade, pode ser visto como mecanismo de participação e 

contribuição na educação. No que concerne à participação da comunidade na escola, Romão e 

Padilha (2012, p. 106-107, grifo do autor) afirmam: “Um dos fatores que obstaculizam a 

participação da comunidade na escola é a ausência de programas sérios, consistentes e 

permanentes, que possibilitem a capacitação dos segmentos escolares”.  Consoante a isso, 

nota-se, também, que existem outros fatores que dificultam o conceito de participação no 

processo escolar, tal como falta de um sistema educacional consistente, pouca valorização dos 

educandos, incapacidade para o modelo democrático, dentre outros. 

Este processo de democratização na educação pública discutido nesta pesquisa advém 

de lutas em movimentos sociais e reivindicações da sociedade por melhoria na qualidade da 

educação nacional. Democratização esta, que hoje pode ser observada de forma clara na 

Constituição Federal de 1988 e na LDB n.º  9.304/96. Posto isto, é indicado que a escola 

implemente um processo educacional significativo, gerando melhores condições de 

desenvolvimento do educando e de sua sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Finalizando as oficinas haverá orientações para que os participantes produzam uma 

pequena síntese com comentários acerca da apresentação dos resultados. Pede-se que façam 

uma avaliação crítica. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA COM A DIRETORA 

 

 

Nome: Maria da Costa 

Função nesta escola? Diretor da escola 

Formação: Pedagoga / Psicóloga / magistério 

Quanto tempo atua na instituição? 6 anos 

 

 

Tabela 6 – De acordo com as leis vigentes (Diretora) 

1 – Não; 2 – somente parcialmente; 3 – sim; 4 – sim, plenamente. 

 1 2 3 4 

Confirmo que conheço a legalidade pertinente à gestão 

escolar? 

   X 

As leis vigentes suprem as necessidades da gestão escolar?   X  

Julgo que as leis que se referem à gestão precisam de 

mudanças? 

  X  

Certifico-me que conheço os princípios propostos na LDB 

de 1996 e na Constituição Federal de 1988 referentes à 

gestão escolar? 

  X  

As leis vigentes são discutidas efetivamente na escola?   X  

A gestão da escola trabalha verdadeiramente de acordo com 

estas leis? 

  X  

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 

Tabela 7 – Referente à escola e ao sistema educacional (Diretora) 

1 – Em nenhum momento; 2 – raramente; 3 – com certa frequência; 4 – frequentemente. 

 1 2 3 4 

A escola relaciona-se constantemente com a comunidade?   X  

Os educandos e comunidade em geral participam do 

planejamento escolar? 

 X   

Os projetos e idéias dos educandos são considerados no 

planejamento escolar? 

  X  

Acredito que o sistema educacional atual é adequado?   X  

Este sistema propõe de forma universal uma formação 

efetivamente crítica e transformadora? 

  X  

Certifico-me que a escola monitora diariamente todas as 

práticas dos educandos? 

  X  

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 

 



87 

 

Tabela 8 – De acordo com a prática da gestão escolar na organização da aprendizagem 

(Diretora) 

1 – Não; 2 – somente parcialmente; 3 – sim; 4 – sim, plenamente. 

 1 2 3 4 

Minha prática atual está adequada na perspectiva de uma 

formação emancipatória? 

  X  

Considero que a gestão da escola de forma geral trabalha 

adequadamente e atende a todos com equidade?  

  X  

Minha prática é sobrecarregada pelo grande número de 

atividades? 

  X  

Relativo à minha prática na escola é preciso melhorar?   X  

Certifico-me que minha formação foi adequada, de acordo com 

a função de gestor que exerço? 

  X  

Asseguro que, a gestão desta escola trabalha coletivamente, 

discutindo questões, gerando participação, diálogo, autonomia e 

liberdade aos educandos, bem como outros princípios da LDB 

9.394/96? 

  X  

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 

Tabela 9 – Concernente à gestão da escola (Diretora) 

1 – Não; 2 – somente parcialmente; 3 – sim; 4 – sim, plenamente. 

 1 2 3 4 

Considero que a gestão escolar pode ser similar à gestão de 

empresas? Elas podem de certa forma ter o mesmo objetivo? 

  X  

A gestão de forma geral tem excelente relacionamento e 

interligação diária com os educandos? 

  X  

Levo em conta que deveria ter um curso especifico para 

gestores educacionais? 

  X  

Certifico-me que a gestão democrática é o melhor modelo para 

gerir sua escola? 

  X  

Asseguro que o diretor escolar encontra problemas para dar 

conta de todas as atividades a ele estabelecidas? 

X    

Atesto que a gestão escolar durante todo ano letivo realiza 

projetos em parceria com os educandos e a comunidade? 

  X  

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM A VICE-DIRETORA 

 

 

Nome: Mariana Sena 

Função nesta escola? Vice   Diretora 

Formação: História / Pedagogia 

Quanto tempo atua na instituição? 02 anos 

 

 

Tabela 10 – De acordo com as leis vigentes (Vice-diretora) 

1 – Não; 2 – somente parcialmente; 3 – sim; 4 – sim, plenamente. 

 1 2 3 4 

Confirmo que conheço a legalidade pertinente à gestão 

escolar? 

  X  

As leis vigentes suprem as necessidades da gestão escolar?  X   

Julgo que as leis que se referem à gestão precisam de 

mudanças? 

  X  

Certifico-me que conheço os princípios propostos na LDB 

de 1996 e na Constituição Federal de 1988 referentes à 

gestão escolar? 

  X  

As leis vigentes são discutidas efetivamente na escola?  X   

A gestão da escola trabalha verdadeiramente de acordo com 

estas leis? 

  X  

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 

Tabela 11 – Referente à escola e ao sistema educacional (Vice-diretora) 

1 – Em nenhum momento; 2 – raramente; 3 – com certa frequência; 4 – frequentemente. 

 1 2 3 4 

A escola relaciona-se constantemente com a comunidade?   X  

Os educandos e comunidade em geral participam do 

planejamento escolar? 

 X   

Os projetos e ideias dos educandos são considerados no 

planejamento escolar? 

 X   

Acredito que o sistema educacional atual é adequado?   X  

Este sistema propõe de forma universal uma formação 

efetivamente crítica e transformadora? 

 X   

Certifico-me que a escola monitora diariamente todas as 

práticas dos educandos? 

  X  

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
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Tabela 12 – De acordo com a prática da gestão escolar na organização da aprendizagem 

(Vice-diretora) 

1 – Não; 2 – somente parcialmente; 3 – sim; 4 – sim, plenamente. 

 1 2 3 4 

Minha prática atual está adequada na perspectiva de uma 

formação emancipatória? 

 X   

Considero que a gestão da escola de forma geral trabalha 

adequadamente e atende a todos com equidade?  

  X  

Minha prática é sobrecarregada pelo grande número de 

atividades? 

  X  

Relativo à minha prática na escola é preciso melhorar?   X  

Certifico-me que minha formação foi adequada, de acordo com 

a função de gestor que exerço? 

  X  

Asseguro que, a gestão desta escola trabalha coletivamente, 

discutindo questões, gerando participação, diálogo, autonomia e 

liberdade aos educandos, bem como outros princípios da LDB 

9.394/96? 

 X   

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 

Tabela 13 – Concernente à gestão da escola (Vice-diretora) 

1 – Não; 2 – somente parcialmente; 3 – sim; 4 – sim, plenamente. 

 1 2 3 4 

Considero que a gestão escolar pode ser similar à gestão de 

empresas? Elas podem de certa forma ter o mesmo objetivo? 

X    

A gestão de forma geral tem excelente relacionamento e 

interligação diária com os educandos? 

 X   

Levo em conta que deveria ter um curso especifico para 

gestores educacionais? 

   X 

Certifico-me que a gestão democrática é o melhor modelo para 

gerir sua escola? 

  X  

Asseguro que o diretor escolar encontra problemas para dar 

conta de todas as atividades a ele estabelecidas? 

   X 

Atesto que a gestão escolar durante todo ano letivo realiza 

projetos em parceria com os educandos e a comunidade? 

  X  

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA COM A COORDENADORA 1 

 

 

Nome: Madalena Lara 

Função nesta escola? Coordenação 

Formação: Letras / Pedagogia 

Quanto tempo atua na instituição? 6 anos 

 

 

Tabela 14 – De acordo com as leis vigentes (Coordenadora 1) 

1 – Não; 2 – somente parcialmente; 3 – sim; 4 – sim, plenamente. 

 1 2 3 4 

Confirmo que conheço a legalidade pertinente à gestão 

escolar? 

  X  

As leis vigentes suprem as necessidades da gestão escolar? X    

Julgo que as leis que se referem à gestão precisam de 

mudanças? 

  X  

Certifico-me que conheço os princípios propostos na LDB 

de 1996 e na Constituição Federal de 1988 referentes à 

gestão escolar? 

  X  

As leis vigentes são discutidas efetivamente na escola?  X   

A gestão da escola trabalha verdadeiramente de acordo com 

estas leis? 

  X  

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 

Tabela 15 – Referente à escola e ao sistema educacional (Coordenadora 1) 

1 – Em nenhum momento; 2 – raramente; 3 – com certa frequência; 4 – frequentemente. 

 1 2 3 4 

A escola relaciona-se constantemente com a comunidade?   X  

Os educandos e comunidade em geral participam do 

planejamento escolar? 

 X   

Os projetos e idéias dos educandos são considerados no 

planejamento escolar? 

 X   

Acredito que o sistema educacional atual é adequado? X    

Este sistema propõe de forma universal uma formação 

efetivamente crítica e transformadora? 

 X   

Certifico-me que a escola monitora diariamente todas as 

práticas dos educandos? 

 X   

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
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Tabela 16 – De acordo com a prática da gestão escolar na organização da aprendizagem 

(Coordenadora 1) 

1 – Não; 2 – somente parcialmente; 3 – sim; 4 – sim, plenamente. 

 1 2 3 4 

Minha prática atual está adequada na perspectiva de uma 

formação emancipatória? 

X    

Considero que a gestão da escola de forma geral trabalha 

adequadamente e atende a todos com equidade?  

X    

Minha prática é sobrecarregada pelo grande número de 

atividades? 

  X  

Relativo à minha prática na escola é preciso melhorar? X    

Certifico-me que minha formação foi adequada, de acordo com 

a função de gestor que exerço? 

  X  

Asseguro que, a gestão desta escola trabalha coletivamente, 

discutindo questões, gerando participação, diálogo, autonomia e 

liberdade aos educandos, bem como outros princípios da LDB 

9.394/96? 

  X  

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 

Tabela 17 – Concernente à gestão da escola (Coordenadora 1) 

1 – Não; 2 – somente parcialmente; 3 – sim; 4 – sim, plenamente. 

 1 2 3 4 

Considero que a gestão escolar pode ser similar à gestão de 

empresas? Elas podem de certa forma ter o mesmo objetivo? 

X    

A gestão de forma geral tem excelente relacionamento e 

interligação diária com os educandos? 

  X  

Levo em conta que deveria ter um curso especifico para 

gestores educacionais? 

  X  

Certifico-me que a gestão democrática é o melhor modelo para 

gerir sua escola? 

X    

Asseguro que o diretor escolar encontra problemas para dar 

conta de todas as atividades a ele estabelecidas? 

  X  

Atesto que a gestão escolar durante todo ano letivo realiza 

projetos em parceria com os educandos e a comunidade? 

X    

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA COM A COORDENADORA 2 

 

 

Nome: Marinalva Rodrigues 

Função nesta escola? Coordenadora Pedagógica 

Formação: Letras / Pedagogia / Pós – educação especial 

Quanto tempo atua na instituição? 3 anos 

 

 

Tabela 18 – De acordo com as leis vigentes (Coordenadora 2) 

1 – Não; 2 – somente parcialmente; 3 – sim; 4 – sim, plenamente. 

 1 2 3 4 

Confirmo que conheço a legalidade pertinente à gestão 

escolar? 

   X 

As leis vigentes suprem as necessidades da gestão escolar?   X  

Julgo que as leis que se referem à gestão precisam de 

mudanças? 

   X 

Certifico-me que conheço os princípios propostos na LDB 

de 1996 e na Constituição Federal de 1988 referentes à 

gestão escolar? 

   X 

As leis vigentes são discutidas efetivamente na escola?   X  

A gestão da escola trabalha verdadeiramente de acordo com 

estas leis? 

  X  

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 

Tabela 19 – Referente à escola e ao sistema educacional (Coordenadora 2) 

1 – Em nenhum momento; 2 – raramente; 3 – com certa frequência; 4 – frequentemente. 

 1 2 3 4 

A escola relaciona-se constantemente com a comunidade?   X  

Os educandos e comunidade em geral participam do 

planejamento escolar? 

  X  

Os projetos e idéias dos educandos são considerados no 

planejamento escolar? 

  X  

Acredito que o sistema educacional atual é adequado?   X  

Este sistema propõe de forma universal uma formação 

efetivamente crítica e transformadora? 

  X  

Certifico-me que a escola monitora diariamente todas as 

práticas dos educandos? 

  X  

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
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Tabela 20 – De acordo com a prática da gestão escolar na organização da aprendizagem 

(Coordenadora 2) 

1 – Não; 2 – somente parcialmente; 3 – sim; 4 – sim, plenamente. 

 1 2 3 4 

Minha prática atual está adequada na perspectiva de uma 

formação emancipatória? 

  X  

Considero que a gestão da escola de forma geral trabalha 

adequadamente e atende a todos com equidade?  

  X  

Minha prática é sobrecarregada pelo grande número de 

atividades? 

   X 

Relativo à minha prática na escola é preciso melhorar?    X 

Certifico-me que minha formação foi adequada, de acordo com 

a função de gestor que exerço? 

   X 

Asseguro que, a gestão desta escola trabalha coletivamente, 

discutindo questões, gerando participação, diálogo, autonomia e 

liberdade aos educandos, bem como outros princípios da LDB 

9.394/96? 

  X  

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 

Tabela 21 – Concernente à gestão da escola (Coordenadora 2) 

1 – Não; 2 – somente parcialmente; 3 – sim; 4 – sim, plenamente. 

 1 2 3 4 

Considero que a gestão escolar pode ser similar à gestão de 

empresas? Elas podem de certa forma ter o mesmo objetivo? 

X    

A gestão de forma geral tem excelente relacionamento e 

interligação diária com os educandos? 

 X   

Levo em conta que deveria ter um curso especifico para 

gestores educacionais? 

   X 

Certifico-me que a gestão democrática é o melhor modelo para 

gerir sua escola? 

   X 

Asseguro que o diretor escolar encontra problemas para dar 

conta de todas as atividades a ele estabelecidas? 

   X 

Atesto que a gestão escolar durante todo ano letivo realiza 

projetos em parceria com os educandos e a comunidade? 

 X   

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 


