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RESUMO 

 

A pesquisa tem como objeto os fundamentos éticos da gestão em escolas públicas da rede 

estadual paulista. Tendo em vista a dimensão sociocultural e política das instituições públicas 

de ensino, parte-se do pressuposto de que a gestão escolar tenha uma ética pertinente à função 

educativa, que norteie princípios, estratégias e decisões. O objetivo é encontrar, no campo da 

ética, as bases para uma prática gestora que compreenda e valorize a diversidade, como 

possibilidade para que a escola se transforme em uma comunidade educativa, e que assuma a 

condição de instituição pública, como sinônimo de compromisso com o interesse comum. A 

partir de pesquisa bibliográfica, estudo dos dispositivos legais e de entrevista com diretores 

escolares e professores coordenadores pedagógicos, busca-se a ética coerente com a 

responsabilidade social e política das escolas públicas, pela perspectiva dialética da filosofia 

da  práxis. Os resultados apontam para a convergência dos conceitos de organicidade e de 

interesse público como orientação a uma práxis gestora. 

 

Palavras-chave: Gestão escolar; Ética em gestão; Escola pública. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present study subject is the management ethical basis in public schools at São Paulo state. 

Considering the cultural and political spheres of public educational institutions, it is assumed 

that school managers have an ethics commitment, which guides educational principles, 

strategies and decisions. There is the purpose to find, in the field of ethics, the basis for a 

management practice that will be able to know and to give value to diversity, as a possibility 

for the school to become an educational community, and that assumes the status of a public 

institution, as synonymous with commitment to the common interest. Bibliographical 

research, study of legal documents and interviews with masters and educational coordinators 

teachers are taking to identify the concerning ethic to the social and political responsibility of 

public schools, through the dialectical perspective of the philosophy of praxis. The analysis 

points to the concepts of organic intellectual work and public interest as a direction to 

management praxis. 

 

Keywords: School management; Ethic and management; Public school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN  

 

El presente trabajo tiene como objeto los fundamentos éticos de la gestión en escuelas 

públicas de la red estadual paulista. Teniendo en cuenta la dimensión sociocultural y política 

de las instituciones públicas de enseñanza, se hace hincapié en el premisa de que la gestión 

escolar tiene una ética pertinente a la función educativa, que orienta principios, estrategias y 

decisiones. El objetivo es encontrar, en el campo de la ética, las bases para una práctica 

gestora que comprenda y valore la diversidad, como posibilidad para que la escuela se 

convierta en una comunidad educativa, y que se apropie de la condición de institución 

pública, como sinónimo de compromiso con el interés común. A partir de una investigación 

bibliográfica, estudio de los dispositivos legales y de entrevista con directores escolares y 

docentes coordinadores pedagógicos, se busca la ética coherente con la responsabilidad social 

y política de las escuelas públicas, a través de la perspectiva dialéctica de la filosofía de la 

praxis. Los resultados señalan hacia la convergencia de los conceptos de organicidad y de 

interés público como orientación hacia una praxis gestora. 

 

Palabras-clave: Gestión escolar; Ética en gestión; Escuela pública. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Uma passada de olhos nas estantes de Pedagogia de uma livraria em São Paulo me 

levou à obra Ética e Gestão Educacional, do teólogo e filósofo Almiro Schulz.(2008). Foi 

esse encontro, despretensioso, a minha introdução nos estudos sobre gestão escolar.   

Encontro despretensioso, em princípio, mas não aleatório. 

Professora de Educação Básica da rede pública estadual paulista desde 1991, por 

muitos  eu compreendi, a partir de uma perspectiva docente e considerando experiências 

próprias, que os diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos seriam sujeitos alheios 

às demandas da sala de aula e indiferentes às dificuldades dos professores na busca por 

resultados positivos em seu trabalho de ensino e aprendizagem. Fato que contrariaria as 

determinações legais a respeito das atribuições desses agentes, e também as orientações da 

Secretaria de Estado da Educação: em encontros ou cursos de Formação Continuada, 

conduzidos pelas Diretorias de Ensino, afirma-se que os gestores devem constituir uma equipe 

comprometida com o projeto pedagógico da Escola.  

Na função de coordenadora pedagógica e de vice-diretora, nos últimos quatro anos, 

percebi que são pertinentes e necessárias essas orientações externas, e perfeitamente possível 

uma prática gestora pautada pelas demandas pedagógicas. A questão é: gestores e docentes 

estão de acordo, no que diz respeito a tais demandas? O que se espera da prática gestora? O 

que os gestores esperam alcançar, como resultado do seu trabalho e do trabalho de todo o 

corpo escolar? Qual é e qual dever ser o seu compromisso?  

Em síntese: qual papel deve desempenhar esse sujeito denominado gestor, no cenário 

escolar, e no caso que se pretende estudar aqui, na escola pública? 

 Nas estantes daquela livraria eu procurava algumas respostas, ou pelo menos, pistas. 

Veio, então, ao encontro das minhas dúvidas, e das reais necessidades da educadora e gestora 

que hoje eu sou, aquele título, e em destaque a palavra chave, a pista para os estudos que se 

seguiram e dos quais resultou este trabalho de pesquisa: ética. 

A análise desenvolvida por Schulz refere-se à gestão de organizações educacionais de 

nível superior, recorre a exemplos da gestão empresarial, e por isso não responde, 

diretamente, às questões da autora, mas constituiu a fonte para definição do seu objeto: a ética 

em gestão escolar. Além disso, a obra traz uma importante reflexão que associa a ética à 

diversidade histórico-cultural: cita o exemplo da cultura japonesa, que tem como fundamento 

ético a lealdade à comunidade, à família ou à organização de trabalho, diferente da cultura 

norte-americana, pautada pela igualdade de direitos civis e pela liberdade individual.  



 

A obra de Schulz (2008), enfim, apontou para a necessidade de se refletir sobre a ética 

na prática gestora considerando os elementos da cultura escolar, que, por sua vez, é parte de 

um contexto muito maior: o de uma sociedade com escolarização ainda deficiente, e orientada 

por uma política de Estado comprometida com uma pauta internacional, em busca de 

resultados em curto prazo.  

Sendo educador, servidor público e agente de uma instituição pública de ensino, qual 

deve ser o papel assumido pelo gestor, e que poder ele representa? A definição de uma ética 

gestora, comprometida com os objetivos da educação pública, e que considere os fatores 

sociais e culturais da realidade escolar, tem relação direta com essas questões.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Adianto ao leitor que não encontrará no texto nem o saudosismo dos 

bons tempos, nem a visão romântica de um eminente futuro cor-de-

rosa. Encontrará apenas uma leitura animada por possibilidades 

pelas quais penso que vale a pena lutar. Isso me parece importante 

para a escola enquanto formadora de cidadãos.  

(GOERGEN apud SEVERINO, 2011, p. 94) 

 

 Há um erro primordial em relação à educação no Brasil: o diagnóstico de que ela está 

ruim. Diagnóstico errado, tratamento equivocado. Porque se algo está mal, pressupõe-se que 

esteve bem. E quando esteve bem a educação no país?  

 O fato é que não há, na história do país, um projeto institucional de educação que seja 

exemplo de qualidade. Não porque tenha sido elitista, e tenha formado bem apenas os filhos 

de uma elite econômica, preparada para comandar os menos afortunados. Fossem bem 

formados os filhos da elite, e haveria hoje um Brasil sem grandes desigualdades 

socioeconômicas, sem corrupção, sem racismo, sem tragédias ambientais, e por outro lado, 

com desenvolvimento econômico sustentável, saúde pública e equidade social. O que se tem, 

desde os primeiros tempos da educação jesuítica, é a educação como instrumento de uma 

política de Estado, em correspondência com as exigências de determinado contexto 

socioeconômico. Assim como sempre ocorreu com a economia nacional, conduzida segundo 

os interesses de grupos dominantes locais e do mercado internacional, também a educação 

resulta, historicamente, de políticas públicas e de práticas escolares que não a têm como 

objeto de um projeto de formação e de desenvolvimento, do país e das pessoas, mas como 

instrumento de submissão, do país e das pessoas, a projetos de hegemonia cultural e 

econômica. 

 Prova disso, na atualidade, são as periódicas avaliações externas, pelas quais são 

calculados os índices de desenvolvimento da educação e mensurado o “desempenho” por 

escola.
1
 Para além das preocupações com a aprendizagem, a adoção dessas avaliações visa um 

controle direto sobre a prática pedagógica. Como afirmam Shiroma e Evangelista (2015): 

                                                           
1
 Em âmbito federal, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) avalia as 

redes de ensino das diferentes regiões do país, por amostragem, e as unidades escolares. Anualmente, é calculado 

o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), por região e por escola, a partir do fluxo escolar e do 

resultado obtido na prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e na Prova Brasil, 

respectivamente. 
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A avaliação externa é uma forma astuta de formação, indução e estratégia de 

gestão. Em decorrência da avaliação, metas são traçadas, prioridades 

definidas e professores monitorados. São cobrados a apresentar melhores 

resultados, não apenas nos discursos, mas pelo impacto que os indicadores 

educacionais exercem em suas carreiras e remuneração. A meritocracia, a 

avaliação de desempenho e a política de bonificação vigente em alguns 

estados promovem o fim da isonomia salarial entre os docentes e a quebra da 

solidariedade no magistério e têm em vista inibir sua organização sindical. 

Dessa forma, a comparação de resultados é adotada como ardilosa 

ferramenta de governo na educação que mescla controle externo e interno, 

tendo em vista estreitar o campo de decisões dos professores, ao mesmo 

tempo em que sua autonomia é discursivamente reiterada. (SHIROMA e 

EVANGELISTA, 2015, p.104)  

 De fato, defende-se, reiteradamente, a autonomia docente, assim como a gestão 

democrática da educação, prevista na Constituição Federal de 1988. Como adotar, no entanto, 

uma gestão democrática, efetivamente, se as metas são impostas, e as relações de trabalho são 

perpassadas por instrumentos externos de avaliação da escola e de condução das práticas 

profissionais?  

 O que torna a questão educacional no Brasil ainda mais preocupante é o fato de serem 

criados sistemas de avaliação federal e estaduais, segundo critérios de qualidade e de 

desempenho estabelecidos por uma instituição de natureza e de propósitos econômicos: o 

Banco Mundial.  

 Resultados apontados pelo Programme for International Student Assessment (PISA), 

referentes à evolução da aprendizagem de alunos do ensino médio, de 2000 a 2009, serviram 

de base para um estudo coordenado por Barbara Bruns, economista do Banco Mundial para a 

Educação na América Latina, que concluiu: 

Poucos outros países no mundo têm a mesma escala, alcance e criatividade 

de ação política que se encontra hoje no Brasil. Ainda mais singular é o 

grande número de áreas de política de vanguarda em que diferentes estados e 

municípios estão fazendo experimentos com programas semelhantes que têm 

características ligeiramente distintas – tais como os programas de pagamento 

por desempenho em Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco e no município 

do Rio de Janeiro, ou as “classes de aceleração” nestes e em outros estados e 

municípios. A chance de estudar essas reformas e programas 

sistematicamente faz com que o Brasil seja um dos melhores laboratórios 

mundiais para gerar evidências globais sobre “o que funciona” na educação. 

(BANCO MUNDIAL, 2010, p. 7) 

 O PISA, que no Brasil é traduzido por Programa Internacional de Avaliação dos 

Estudantes, considera como critérios de desempenho o acesso à escola de todas as crianças e 

jovens, nos respectivos níveis de ensino, sua permanência e aprovação para a série ou ano 

seguinte. No que diz respeito ao aprendizado, o termo assessment condiz com avaliação de 

competências, conforme as demandas do mundo do trabalho contemporâneo. Esta avaliação 
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compõe outra de maior abrangência, realizada pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), entidade internacional que identifica os entraves ao 

crescimento econômico e indica ações para superá-los: segundo o documento A Caminho do 

Crescimento 2016, há no Brasil “severa escassez em infraestrutura pública, baixo 

aproveitamento escolar, sistema tributário complexo e fragmentado, baixa integração no 

comércio internacional e um sistema financeiro subdesenvolvido”. 

 As políticas públicas em educação no Brasil, portanto, seguem uma agenda que 

coincide com uma pauta internacional de desenvolvimento econômico. Para o Banco 

Mundial, “o que funciona”, em educação, são ações que formam homens e mulheres 

adaptáveis às constantes transformações do mundo do trabalho, espaço onde se viabiliza o 

desenvolvimento econômico, o enriquecimento das corporações e o poder das instituições. 

Pela dimensão territorial e populacional, e também pela diversidade geográfica e cultural, é o 

Brasil um “laboratório de ação educacional”, que serve de referência para o que possa 

“funcionar” em outros países, segundo critérios externos de qualidade da educação e de 

desenvolvimento social e econômico.  

Diante deste cenário, são necessárias, e urgentes, a pesquisa e a elaboração de projetos 

em educação no país, a partir de novas perspectivas. Primeiro, é preciso considerar que não há 

o que retomar do passado, e não porque “os tempos são outros”, como comumente se diz: 

podem-se ter na memória exemplos de bons professores, boas propostas, mas não houve no 

passado uma boa escola, que resultasse de um projeto político para a formação dos brasileiros. 

Segundo, deve-se tomar a realidade brasileira como parâmetro para definição de metas, no 

que diz respeito à educação, para que aqui se formem homens e mulheres capazes de definir e 

implantar um projeto de desenvolvimento humano, com base em um modelo próprio de 

crescimento econômico com progresso social. 

Nesse contexto, é preciso identificar as referências teóricas que apontem para novos 

princípios e práticas educativas escolares. Este será o assunto do capítulo 1. 

Fundamentalmente, busca-se romper com a concepção dicotômica segundo a qual os 

parâmetros externos de qualidade e as políticas públicas federais e regionais oprimem os 

profissionais e impedem o efetivo desenvolvimento humano no interior das escolas. Para esta 

reflexão, será estudada a ética administrativo-burocrática de Max Weber (2008), em 

contraposição à abordagem dialética sobre a ética, de Adolfo Sanchez Vázquez (1996). 

Considerando a ética aplicada à prática educativa, serão referenciais teóricos Vázquez (1996; 

2011), Gramsci (1982) e Freire (1967; 1987). A escolha desses autores se justifica pela 

pertinência de sua abordagem dialética, considerando o universo de complexidade e de 
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tensões que é a escola. Cabe ressaltar, que não há nesse trabalho a pretensão de se 

desenvolver uma reflexão pela perspectiva da filosofia metafísica. Sendo a ética um conceito 

que remonta à filosofia clássica, e que se reconhece como objeto de estudos filosóficos, será 

necessária uma referência histórica sobre a ética nesse campo do conhecimento, mas a 

construção das análises se fará pela perspectiva da sociologia e da filosofia da práxis, no 

sentido de contribuir com um projeto de intervenção. 

O segundo capítulo apresentará a análise de entrevistas realizadas com diretores e 

professores coordenadores de seis escolas de Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º ano) e 

Ensino Médio da rede pública do estado de São Paulo, pertencentes à Diretoria de Ensino 

Norte 1. Para avaliar as diferenças de natureza socioeconômica que possam interferir no 

trabalho de gestão, foram escolhidas para a pesquisa três escolas de localização privilegiada, 

no que diz respeito à infraestrutura de serviços públicos, à disponibilidade de comércio, de 

transporte e à segurança, e três escolas menos beneficiadas em relação aos mesmos critérios, o 

que sugere, à primeira vista, a presença de crianças e jovens em situação de carência, 

inclusive familiar. A partir dos referenciais já citados, será analisada a fala dos entrevistados, 

para que se identifique a ética sugerida ou implícita em suas respostas. 

O terceiro capítulo tratará dos dispositivos legais que dizem respeito às atribuições dos 

diretores escolares e aos parâmetros éticos para a sua prática cotidiana. Considerando o que 

for exposto pelos entrevistados, serão explorados a Resolução SE-52 de 14 de agosto de 2013, 

que dispõe sobre os perfis profissionais, competências e habilidades de gestores e docentes da 

rede estadual, e o Decreto nº 60.428 de 8 de maio de 2014, que aprova o Código de Ética da 

Administração Pública Estadual. Pretende-se encontrar nesses documentos, determinações 

que ratifiquem ou sirvam de contraponto ao entendimento dos gestores a respeito de suas 

obrigações, das orientações legais e dos pressupostos éticos de sua prática. 

Apresentados os referenciais teóricos para o entendimento sobre a ética, analisadas as 

falas dos gestores entrevistados e os dispositivos legais que tratam das atribuições dos 

diretores escolares, e da ética para o funcionalismo público estadual paulista, serão 

sintetizados os resultados no capítulo quatro, O normativo, cognitivo e práxis: pesquisa e 

intervenção.  

Por ser objeto de investigação a ética norteadora da gestão escolar, e não a 

competência técnica dos atores, as bases teórico-metodológicas para reflexão e elaboração de 

hipóteses serão buscadas no campo da filosofia da práxis, à luz da compreensão dialética de 

Gramsci (1982), Vásquez (1996; 2011) e Freire (1967; 1996), considerando a relação entre o 

conceitual e o empírico. 
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 Quando se traz a análise sobre a educação para o interior das escolas, considerando os 

discursos e práticas decorrentes da Lei de Diretrizes e Bases de 1996, emerge uma importante 

questão a respeito dos princípios de gestão escolar: a democratização das práticas pedagógicas 

e gestoras é fim ou meio?  

 O que define os rumos da educação? Na escola, onde se concretiza o processo de 

formação, o que norteia as práticas? Segundo o modelo chamado tradicional, seria o conteúdo 

a medida de eficiência do trabalho pedagógico. Depois, segundo análises progressistas, seriam 

os objetivos do processo de aprendizagem, de caráter qualitativo, e não quantitativo. Os 

sistemas de ensino, com vistas à formação para o mundo do trabalho, traduzem esses 

objetivos como o desenvolvimento de habilidades e competências, e calculam o desempenho 

das unidades escolares a partir de avaliações externas. Esse procedimento não contradiz o 

regime democrático, que, por princípio, definiria os objetivos e processos de aprendizagem e 

de avaliação, a partir da realidade vivida e das demandas próprias de cada comunidade 

escolar? Ou refere-se o conceito de democracia à adequação dos indivíduos, a partir da 

aquisição de determinadas habilidades e competências, para que compartilhem de uma ordem 

socioeconômica posta, e de uma cultura hegemônica excludente? 

O conceito de democracia resulta de seu contexto histórico e político. O modelo 

democrático brasileiro ampara-se em uma abstração, o “povo”: concretamente, este 

corresponde à maioria da população, que elege seus representantes para as esferas de governo 

federal, estadual e municipal.  Esse modelo, combinado à histórica dependência ou aliança da 

elite econômica brasileira com o capital externo, contempla os interesses do capital, que 

estabelecem para o país as diretrizes políticas, econômicas e educacionais.  

Como observa Romanelli (1986), a partir de pesquisas sobre a educação na história do 

Brasil, a organização do ensino tem relação direta com o desenvolvimento econômico, com a 

evolução ou enraizamento da cultura e com o modelo político, num constante movimento de 

contradição e de composição de forças.  Isso levou a uma sequência de avanços e recuos, cujo 

exemplo mais evidente é o processo que levou à aprovação da LDB de 1961. 

Inspirado na Constituição de 1946, de princípios liberais “visivelmente impregnados 

do espírito democrático” (ROMANELLI, 1986, p. 171), o então Ministro da Educação, 

Clemente Mariani, incumbiu uma comissão de educadores de elaborar um projeto de reforma 

do ensino nacional, que em 1948 deu entrada na Câmara Federal, para análise e votação: “Em 

1956, entre projetos, pareceres e emendas já somavam 14 os documentos que compunham o 

processo. [...] Os impasses foram gerados por interpretações contraditórias do texto da 

Constituição de 1946.” (ibidem, p. 172). A despeito da origem democrática do projeto de 
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reforma da educação, a Lei 4.024 de 1961, após 13 anos de debates e tensões políticas a 

respeito do papel do Estado na organização e financiamento da expansão do ensino no país, 

privilegiou os estabelecimentos privados de ensino: estes teriam “adequada representação nos 

Conselhos Estaduais de Educação” (Art. 5º), bem como “cooperação financeira” da União 

“para a compra, construção ou reforma de prédios escolares e respectivas instalações e 

equipamentos, de acordo com as leis especiais em vigor.” (Art. 95, alínea c).  

Para um país, que não tinha recurso para estender sua rede oficial de ensino, 

de forma que atingisse toda a população em idade escolar e que, por isso 

mesmo, marginalizava quase 50% dessa população, na época, era realmente 

um absurdo o que acabava de ser votado e sancionado. Absurdo, sim, em 

termos de justiça social, embora, perfeitamente adequado à ordem social 

vigente e à composição das forças no poder. (ROMANELLI, 1986, p. 182-

183) 

 Caria (2010) observa fenômeno semelhante na educação brasileira atual: segundo o 

autor, esta sofre uma crise “congênita”, porque resulta da própria LDB, ou Lei 9394/96. Ao 

explicar a natureza congênita da crise, Caria expõe a “subserviência” da LDB aos interesses 

neoliberais internacionais, em função dos quais se busca uma reestruturação do Estado que 

permita o atendimento de condições e diretrizes impostas por organismos internacionais: 

Banco Mundial, UNESCO, Bird e FMI: 

E a atual LDB surge como a síntese de uma política educacional que, apesar 

de reafirmar os princípios da gestão democrática, descentralização e 

autonomia da escola, já declarados na Constituição Federal, não foi 

concebida autonomamente pela sociedade brasileira, dada a sua vinculação a 

interesses alheios aos anseios históricos fomentados pela sociedade civil 

organizada e pelos defensores da educação pública brasileira. (CARIA, 

2010, p. 59) 

De fato, as diretrizes do Banco Mundial para a educação nos países em 

desenvolvimento transparecem na descentralização da regulamentação (atribuída aos sistemas 

de ensino), nas avaliações institucionais, nas metas de desempenho como condição para 

recebimento de recursos públicos e na ênfase às disciplinas que fornecem as habilidades 

básicas para o “mundo do trabalho” (língua materna, ciências associadas à resolução de 

problemas e matemática). Ao mesmo tempo, atribui-se à escola o exercício de uma gestão 

democrática, bem como a elaboração e a prática de um projeto pedagógico de natureza 

política, na sua concepção, formulação e objetivos.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 estabelece, em seu Art. 

14º: 

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 
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educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II - participação 

das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

Percebem-se os limites da democracia a que se refere a legislação, primeiro, por se 

referir ao ensino, que corresponde apenas à dimensão pedagógica da gestão escolar, e 

segundo, por resultar de normas estabelecidas pelos respectivos sistemas de ensino. Desta 

forma, o conceito de democracia é traduzido nas unidades escolares, concretamente, pela 

prática da gestão participativa: “perfeitamente adequado à ordem social vigente e à 

composição das forças no poder”, tal como afirma Romanelli (ibidem). 

Na escola, a valorização da gestão participativa entendida como participação da 

comunidade, somada à avaliação externa dos resultados, vêm substituindo a noção de 

autonomia e de gestão democrática interna. Legitima-se, assim, o controle sobre as práticas 

pedagógicas, dirigindo o estabelecimento de metas e a avaliação de resultados, de modo que a 

intervenção sobre o trabalho escolar seja entendida uma garantia do bem comum. Pelo poder 

do Estado, a escola passa a ser um espaço de domínio público no sentido da intervenção sobre 

o trabalho docente, e este não tem reconhecida a sua autoridade profissional e educadora. No 

sentido de concepção de um projeto educativo, individual e social, a escola torna-se espaço de 

domínio particular. Assim encontram-se, no campo das políticas públicas para a educação e 

também na elaboração de projetos pedagógicos, os princípios democráticos e os propósitos 

neoliberais.  

 Partindo de uma perspectiva dialética, percebe-se a necessidade de um fundamento 

ético para as práticas pedagógicas e educativas, que anteceda a definição de regimes, de 

estratégias e de projetos. Docentes e gestores escolares devem compreender, por princípio, 

que o trabalho escolar para a formação de seres humanos, sociais, políticos e profissionais 

demanda um fundamento ético. É este o objeto de reflexão do presente trabalho. 

Em conformidade com a proposta do Programa de Mestrado em Gestão e Práticas 

Educacionais (PROGEPE), as pesquisas desenvolvidas pela autora revelam indicadores que 

vêm subsidiando momentos de formação em serviço em uma das escolas escolhidas para 

entrevista. O capítulo quatro relatará esse processo de intervenção, possibilitado pelas 

imbricações teóricas pertinentes à realidade percebida. Na condição de coordenadora 

pedagógica, a autora leva aos docentes, nas Aulas de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPCs), 

as leituras pertinentes ao cotidiano escolar, promovendo reflexões e debates que possam 

contribuir para a construção e realização de um projeto pedagógico e educativo que seja o 

resultado prático de uma consciência ética. 

        



21 
 

2 CAMINHOS TRILHADOS 

 

Para levantar a presença do tema “gestão escolar” em dissertações e teses anteriores, 

foi realizada busca em bancos de dados que permitem acesso à produção realizada em 

instituições de ensino superior e de pesquisa de todo o país. Foram pesquisados, nos 

respectivos endereços eletrônicos: o Banco de Dados Bibliográficos da USP (Dedalus), a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e a Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (Ibict). A primeira evidência foi de que, entre os temas relacionados à educação, o 

da gestão é encontrado com menor frequência, em comparação com aqueles que se referem às 

práticas pedagógicas. Tomando apenas o ensino de matemática como objeto de comparação, 

temos resultados bastante significativos: a Capes registrava, no período de pesquisa de 13 a 

20 de janeiro de 2016, 153 trabalhos sobre a gestão escolar e 266 sobre o ensino da 

matemática, entre dissertações e teses defendidas em 2010 e 2011; no Ibict, no período de 25 

a 27 de janeiro de 2016, “gestão escolar” era o tema de 134 trabalhos e “ensino de 

matemática”, de 150, entre dissertações e teses defendidas nos anos de 2002 a 2013. 

Comparando com o número de estudos sobre políticas públicas em educação, a diferença foi 

bem maior: na Capes, eram 2026 dissertações ou teses, e no Ibict, 4861.  

Quando identificados os trabalhos cujo tema era a gestão escolar, o que se observou de 

imediato, nos títulos, e se comprovou pela leitura dos resumos, foi que poucas vezes emerge a 

prática do gestor escolar como objeto de pesquisa e análise. Em geral, eram estudos sobre a 

gestão, entendida como fenômeno articulado aos objetivos da instituição, e não sobre o agente 

gestor da unidade escolar, em relação às suas atribuições. Um exemplo dessa constatação é a 

dissertação de Gonçalves (2010), intitulada A prática social dos gestores como fator de 

sucesso da escola. O trabalho tem como base metodológica a análise do relato de três gestoras 

escolares, mas, diferente do que é sugerido pelo título e pela metodologia, acaba por fazer da 

democratização do conhecimento e das relações de trabalho no espaço escolar seu principal 

objeto. Trabalhos que propusessem uma especificidade para a gestão de escolas da rede 

pública não foram encontrados. 

Outro fato observado, que suscita uma reflexão sobre as perspectivas de 

desdobramento da produção acadêmica, no sentido de mudança das práticas escolares e dos 

resultados educacionais, é o número significativo de estudos de caso. No banco de dados da 

Capes, por exemplo, a busca por dissertações e teses relacionadas ao termo “gestão escolar” 

resultou em 50 trabalhos que diziam respeito a este objeto, propriamente, dos quais, 25 eram 
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estudos de caso. Destes, 14 analisavam a experiência de determinada rede municipal do 

sistema público de ensino e 11 analisavam a prática em apenas uma ou duas unidades 

escolares. Na Biblioteca do Ibict, em 50 trabalhos que tratavam do assunto “gestão escolar”, 

encontraram-se 20 que pesquisaram apenas uma ou duas escolas. Feito esse levantamento, 

surge uma questão: a opção pelo estudo de caso se faz por ser inovadora ou significativa a 

experiência relatada, ou por ser a metodologia mais adequada às delimitações acadêmicas? 

Nos últimos anos, afinal, a política de avaliação das instituições de ensino superior e de pós-

graduação por instituições governamentais gerou uma pressão por produção acadêmica em 

ritmo frenético, e a exigência de conclusão dos trabalhos em tempo restrito, para a respectiva 

titulação, é fator que se deve levar em conta na elaboração do projeto de pesquisa. 

No que diz respeito às abordagens sobre o tema, repetem-se os discursos em defesa da 

gestão “participativa e democrática”, tal como se estabelece nos dispositivos legais, e do 

comprometimento da gestão com os aspectos pedagógicos. Nada se investiga, porém, a 

respeito das referências e dos valores, constituintes das reais motivações que mobilizam o 

trabalho dos gestores dentro das escolas. O regime “democrático”, associado à ação dos 

Conselhos de Escola e da Associação de Pais e Mestres, ou, de forma mais genérica, à 

“participação da comunidade”, apresenta-se como fim e não um fator de viabilidade de 

determinado projeto educativo.  

Quanto à ética em gestão escolar, alguns autores tangem este objeto, em estudos de 

caso, referindo-se aos princípios e valores de gestores, invariavelmente associados ao 

paradigma dos processos democráticos. Exemplo disso é a tese de José Paulo da Rosa, Gestão 

Escolar: um modelo para a qualidade – Brasil e Coreia (PUC-RS, 2011). Rosa analisa as 

práticas gestoras de três unidades da rede pública e uma particular, em cada um dos países: as 

escolas brasileiras localizam-se no Rio Grande do Sul e cumprem critérios de qualidade 

estabelecidos pelo Modelo de Excelência em Gestão (MEG), inspirado em critérios de 

avaliação que surgiram nos Estados Unidos no início da década de 1980, orientados aqui no 

Brasil pela Fundação Nacional de Qualidade (FNQ), criada em 1991. São elas: a Escola 

Estadual Vicente de Carvalho, em Dois Lajeados, Escola Municipal Soares de Barros, em Ijuí, 

o Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria e o Colégio Sinodal, em São 

Leopoldo. As escolas coreanas são da capital, Seul: Jamhyun Elementary School, Daechi 

Middle School, Guhyun High School e Seoul Girls Commercial High School As escolas 

estudadas, portanto, pertencem a diferentes culturas e diferentes sistemas de ensino - público e 

particular, regular e técnico -, sem que se possa identificar um fundamento ético que não 

dependa dos valores e práticas do respectivo gestor. 
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Aproxima-se do objeto aqui proposto, a dissertação de mestrado de Natália Pergher 

Miranda (UFSM, 2011), Contribuições da organização da gestão escolar para a 

resignificação do espaço público da escola. Com base em Bertran (2000), a autora defende a 

“reconstrução do espaço público escolar”, por meio de uma resignificação, ou reconstrução de 

conceitos, no que diz respeito aos aspectos “econômicos, sociais e políticos imbricados nos 

processos decisórios do campo educacional” (p. 95). Um processo que modificaria a 

organização da gestão, dentro e fora da unidade escolar, e que possibilitaria a emergência de 

novos paradigmas éticos. Miranda, porém, não conduz suas reflexões ao encontro do gestor 

escolar, mas, ao contrário, amplia seu foco, para a dimensão institucional. 

A Re-configuração das atribuições do diretor escolar com a instauração do regime de 

gestão democrática, apresentado por Maraísa Priscila Samuel da Silva (Unesp-Marília, 2011), 

sugere, pelo título, semelhança com a proposta de investigação sobre a ética dos gestores 

escolares, mas na verdade mostra-se como contraponto a ela. Amparada nas determinações 

legais, a autora identifica a gestão escolar na pessoa do diretor, e avalia as possibilidades de 

sua atuação a partir das atribuições que o poder público lhe confere e das formas pelas quais 

assume a função. O diretor é concebido como elemento da burocracia governamental, 

cumpridor de tarefas técnico-administrativas, refém de determinantes externos à escola. Como 

resultado desta perspectiva, citando Servilha, a autora conclui que o cargo de diretor 

“corresponde a um poder que neutraliza os elementos democráticos que ainda podem resistir a 

limitação legal e real da autonomia das unidades escolares.” (SERVILHA, apud SILVA, 

2011, p. 105). Implícita a esta concepção de gestão, está, portanto, uma ética tecnocrática, que 

prevalece diante dos pressupostos da gestão democrática e participativa. 

Na tese de doutorado de Francisco Jean Carlos da Silva (UFRN, 2012), a denominação 

Colégio Americano Batista é coerente com a afirmação do autor, de que a implantação desta 

escola protestante no Brasil associa-se ao Destino Manifesto: a missão que, desde o 

nascimento dos Estados Unidos da América, e como produto de seu imaginário político e do 

projeto expansionista do Estado, era imputada ao povo estadunidense, de defender a paz e a 

democracia para todos os povos do mundo. Havia uma intenção educativa, propriamente, no 

sentido amplo de formar pessoas, dotadas de moral e de princípios religiosos, e também 

cidadãos, comprometidos com o desenvolvimento e a prosperidade individual e do próprio 

país. A ética protestante encontrava nos primórdios do regime republicano brasileiro, 

ancorado nos princípios da ordem e do progresso positivistas, terreno propício para cultivar os 

valores e o modo de vida e de trabalho norte-americanos. Diferente do projeto oligárquico 

nacional, para o qual a educação serviria para a manutenção das desigualdades sociais e da 
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ordem política, o projeto dos protestantes batistas era atingir, pela educação, brasileiros de 

diversas condições sociais e diversas religiões. A tolerância, aliás, é elemento essencial para o 

seu projeto educativo.  

Não obstante ser o objeto dessa tese absolutamente distinto do que se propõe tratar na 

dissertação em curso, acabou por constituir importante referência para análise, já que nos 

permite identificar um caso de relação intrínseca entre um projeto de escola e sua 

fundamentação ética.  

Outro trabalho que analisa um determinado contexto educativo á luz da ética, sem o 

dizer, explicitamente, é a dissertação de mestrado de Manuir José Mentges, Autoformação do 

ser gestor marista preconizada à luz do Projeto Educativo do Brasil Marista (PUC-RS, 

2013). Mesmo sendo um estudo de caso, e tratar, especificamente, da experiência de 

determinado gestor do Instituto Marista de Graças, do município gaúcho de Viamão, não deve 

ser omitido, uma vez que traz, subjacente, a questão ética.  

Afirma o autor que:  

“A Instituição Marista busca colaborar na capacitação e formação 

continuada dos seus gestores, para que possam ir além do trabalho de gestor 

enquanto funcionário, mas que percebam, na sua função, a missão legada 

pelos quase 200 anos de história. Guiando-se pela pedagogia marista 

expressada no Projeto Educativo Marista, o gestor encontra nesse 

“emprego” uma possibilidade de realizar a missão, como serviço, com 

significado, não meramente como administrador.” (MENTGES, 2013, p.32) 

Ser marista constitui, portanto, o fundamento ético da prática gestora. Um trecho da 

União Marista do Brasil, transcrito por Mentges, diz que os gestores:  

 [...] são desafiados a ser pessoas de visão, a viver o núcleo dos valores 

maristas e a guiar outros a vivê-lo. Mais do que qualquer um, representam 

Marcelino Champagnat para a comunidade educativa, conduzindo-a com 

confiança e otimismo, animados pela espiritualidade apostólica marista.” [...] 

“Ser gestor marista requer competência técnica relativa aos processos 

educacionais e administrativos, habilidade no trato interpessoal, eficácia 

comunicacional, capacidade de negociação e de trabalho em equipe. Exige-

se ainda competência para proposições, tomada de decisões estratégicas, 

gestão de projetos, solução de problemas, implementação de inovações e 

monitoramento de rotinas.” (UMBRASIL apud MENTGES, 2010, p. 76-77) 

Marcelino Champagnat foi o fundador do Instituto dos Pequenos Irmãos de Maria e 

das Escolas Irmãos Maristas, no início do século XIX. Ser uma pessoa de visão (o que 

significa dizer: ter um projeto), viver os valores maristas e guiar a comunidade para a prática 

desses mesmos valores, como o fez Marcelino Champagnat, constituem a ética do gestor da 

escola marista. Por sua vez, as práticas pedagógicas e a administração dos recursos materiais e 

humanos dizem respeito à competência técnica.  
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De todas as produções que têm por objeto a “gestão escolar”, apenas a dissertação de 

Sérgio de Goes Barboza, Responsabilidade social: ética ou estética, um desafio para a 

educação escolar no Brasil (2012) tem a ética como tema. O autor apresenta o conceito de 

accountability como elemento norteador da gestão em educação. Como princípio de 

administração,  accountability  pode ser traduzido como transparência na prestação de contas 

à sociedade, de modo a possibilitar aos cidadãos, o conhecimento e a ampla participação nas 

decisões da instituição, não apenas em âmbito escolar, mas no que diz respeito ao 

financiamento e administração da educação no país. Constitui, portanto, importante 

fundamento ético para o exercício da democracia. 

Considerando a dimensão pedagógica da prática gestora, Barboza (2012) entende que 

a ética está na correspondência entre o que a escola ensina e o que é exigido pelo mundo do 

trabalho e da cidadania. Não é desenvolvida, porém, uma investigação bibliográfica sobre o 

conceito de ética.  

A estética, segundo elemento de análise do autor, apresenta-se de duas formas. Em 

uma abordagem negativa sobre o termo, o autor refere-se à estética como objeto de crítica, 

sinônimo de aparência ou máscara, na forma de discursos que escondem práticas contrárias ou 

incoerentes com a ética por ele defendida, de responsabilidade social.  

No primeiro momento, a estética se apresenta no sentido das aparências, 

aquilo que dissimula a realidade, que faz parte apenas do discurso, em que a 

teoria e a prática não caminham juntas. Partindo deste contexto é que 

buscamos apresentar uma proposta de Responsabilidade Social na educação 

escolar a partir de uma nova ética. (BARBOZA, 2012, p. 127) 

Por outro lado, a estética torna-se fator positivo quando está nas relações entre 

educadores e educandos, no âmbito do trato interpessoal, segundo a perspectiva freiriana de 

compreensão da prática docente, ou a sua “boniteza”. Neste caso, ética e estética convergem 

para uma educação de responsabilidade social. Em nenhuma das abordagens, porém, a 

estética é compreendida enquanto manifestação do sensível, no processo de construção do 

conhecimento e de expressão de saberes.  

Não há, por fim, uma análise sobre a ação do gestor ou dos gestores da unidade 

escolar. Ética e estética são termos utilizados em referência à instituição escolar e à educação, 

no seu sentido mais amplo, exercida por diferentes instâncias da vida em sociedade. O que 

diferencia o trabalho de Barboza, de modo positivo, é o fato de ser a ética o objeto de análise 

da gestão em educação, e, especialmente, a proposta de se “discutir um código de ética não só 

das profissões dos agentes educacionais, os professores, mas também um código de ética que 

contemple as ações educacionais.” (ibidem, p. 124) 
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 A seguir, o quadro 1 apresenta as dissertações e teses cuja temática se aproxima do 

objeto deste trabalho. Todas as produções referem-se à gestão escolar, mas apenas a primeira 

delas, trata da ética. Como se pode observar pelos objetivos do autor, não diz respeito à ética 

norteadora da gestão escolar, especificamente, mas de todo o processo educativo.  

 

Quadro 1 – Dissertações e Teses sobre “Gestão Escolar” 

(Continua) 

AUTOR TÍTULO OBJETIVO(S) METODOLOGIA 

BARBOZA, Sérgio 

de Goes 

(Dissertação, 

UEL, 2012) 

Responsabilidade 

social: ética ou 

estética, um desafio 

para a educação 

escolar no Brasil.  

Compreender o sentido da 

responsabilidade social na 

educação escolar; identificar 

a dimensão ética ou estética 

dessa responsabilidade; 

buscar a  aproximação entre 

a consciência e a prática. 

A partir do estudo sobre o conceito 

de responsabilidade social e de 

sustentabilidade, o autor 

desenvolve uma reflexão sobre 

esses conceitos aplicados à 

educação formal, amparado em 

pesquisa bibliográfica. 

BUENO, Edna 

Maria Gomes da 

Silva  

(Dissertação, 

Unisantos, 2007) 

A dimensão 

pedagógica do papel 

do diretor na gestão 

escolar: análise do 

progestão - 

programa de 

capacitação a 

distância para 

gestores escolares 

da Secretaria de 

Educação do Estado 

de São Paulo 

Analisar a dimensão 

pedagógica do papel do 

diretor de escola, a partir de 

documentos do Progestão e 

de avaliações de diretores 

cursistas de escolas de 

educação básica da rede 

estadual de ensino de uma 

cidade da região 

metropolitana da grande São 

Paulo. 

Pesquisa documental, pelos 

procedimentos da análise de 

conteúdo, sobre os sentidos 

atribuídos pelos propositores do 

programa e pelos diretores 

cursistas à educação escolar e o 

papel do diretor. A discussão é 

feita à luz de contribuições 

teóricas histórico-críticas. 

CALIXTO, 

Claudia Ribeiro 

(Dissertação, 

FEUSP, 2009) 

Administração 

escolar e o governo 

dos homens: um 

estudo sobre a 

governamentaliza-

ção educacional 

contemporânea. 

Dar visibilidade às relações 

de poder na atualidade 

educacional, lançando luz 

aos nexos saber-poder-

verdade, nelas presente. 

Análise sobre o conceito de 

governamentalidade aplicado à 

realidade escolar, a partir de 

enunciados de publicações sobre 

administração escolar, e de 

discursos de diretores de escolas 

municipais da capital paulista.  
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(Continua) 

AUTOR TÍTULO OBJETIVO(S) METODOLOGIA 

FRANCO, 

Alexandre de Paula 

(Tese, FEUSP, 

2014) 

A formação dos 

gestores escolares 

nos cursos de 

pedagogia. 

Investigar a formação em 

ensino superior, dos gestores 

escolares, ou os chamados 

“especialistas de educação”. 

Foram pesquisadas as matrizes 

curriculares dos cursos de 

Pedagogia e a sua convergência 

com as necessidades apontadas 

por profissionais da coordenação 

pedagógica, da direção de escola, 

da supervisão ou da orientação 

educacional. 

GHANEM, Elie. 

(Tese, FEUSP, 

2000) 

 

Educação escolar e 

democracia no 

Brasil. 

Refletir sobre a relação entre 

gestão escolar e democracia 

no Brasil. 

Examina-se a relação entre 

educação escolar e democracia, 

segundo o conceito elaborado por 

Alain Touraine, e estuda-se a 

possibilidade de democratização a 

partir da relação educação-ética e 

da prática gestora. 

GONÇALVES, 

Marco Aurélio 

Guimarães 

(Dissertação, 

Unisantos, 2010) 

 

A prática social dos 

gestores como fator 

de sucesso da escola. 

 

Identificar, no âmbito 

escolar, práticas sociais que 

permitam a democratização 

do conhecimento e a 

flexibilização do tempo-

espaço.   

Análise etnográfica do relato de 

três gestoras a respeito do próprio 

trabalho, no que diz respeito à 

relação entre demandas sociais e 

determinações legais.  

MENEZES, 

Jacqueline M. 

(Dissertação, 

UFSC, 2002) 

Administração 

estratégica como 

ferramenta de gestão 

escolar. 

 

Refletir sobe as práticas 

administrativas da escola, 

em especial sobre a questão 

da estratégia. 

Pesquisa bibliográfica sobre “a 

formação da estratégia no campo 

da educação”. 

MENTGES, 

Manuir José 

(Dissertação, PUC-

RS, 2013) 

Autoformação do ser 

gestor Marista 

preconizada à luz do 

projeto educativo do 

Brasil Marista. 

 

Compreender a gestão 

realizada à luz do Projeto 

Educativo de uma escola 

marista, e suas implicações 

sobre a autoformação do 

gestor. 

Descrição e análise da prática e da 

formação de gestores do Instituto 

Marista de Viamão, com base em 

seminários de estudo realizados 

pelos mesmos e referenciais 

teóricos de fundamentação 

marista. 
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(Conclusão) 

AUTOR TÍTULO OBJETIVO(S) METODOLOGIA 

MIRANDA, 

Natália 

Pergher 

(Dissertação, 

UFSM, 2011) 

Contribuições da 

organização da gestão 

escolar para a 

resignificação do espaço 

público da escola.  

Compreender como a 

organização da gestão 

escolar pautada nos 

princípios democráticos 

pode contribuir para a 

resignificação do espaço 

público escolar. 

Análise qualitativa de resultado de 

entrevista reflexiva com membros 

do Conselho Escolar, de uma 

escola pública estadual de Santa 

Maria, RS; pesquisa bibliográfica 

e de legislação sobre gestão 

democrática. 

ROSA, José 

Paulo da. 

(Tese, PUC-

RS, 2011) 

Gestão Escolar: um 

modelo para qualidade 

Brasil e Coreia. 

 

Discutir o que se entende 

por gestão escolar e por 

qualidade de ensino; 

identificar as características 

da gestão de escolas com 

bons resultados de 

aprendizagem. 

Pesquisa qualitativa comparativa, 

de quatro escolas de ensino 

fundamental e médio da Coreia do 

Sul, e quatro do Brasil, no Rio 

Grande do Sul, que em 2009 

tiveram os melhores resultados no 

IDEB e ENEM.  

RUIZ, Maria 

José Ferreira 

(Dissertação, 

UEL, 2006) 

A ação comunicativa na 

práxis pedagógica: um 

estudo a partir de 

Habermas 

 

Analisar as contribuições do 

conceito de ação 

comunicativa, para uma 

proposta pedagógica 

processual e uma gestão 

escolar democrática. 

Estudo de Habermas e dos autores 

que deram subsídio à sua “ética 

discursiva”; cruzamento de teorias 

comunicativas com uma proposta 

de educação moral. 

SILVA, 

Francisco 

Jean Carlos 

da. (Tese, 

UFRN, 2012) 

Entre cristo e o diabo: o 

ideário do Colégio 

Americano Batista do 

Recife (1902-1942) 

 

Promover uma reflexão 

sobre a educação protestante 

dos batistas e analisar a 

cultura escolar trazida por 

eles ao Brasil. 

Estudo historiográfico do Colégio 

Americano Batista do Recife, 

desde a sua fundação até o final 

do período de gestão de diretores 

norte-americanos. 

SALVETTI, 

Thales André 

Silveira 

(Dissertação, 

USP-Ribeirão 

Preto, 2011) 

A qualidade do ensino na 

dimensão da gestão 

escolar democrática: um 

estudo de caso na EMEB 

Alfredo Naime a partir 

do INDIQUE. 

Analisar a dimensão da 

qualidade escolar, 

relacionada à perspectiva de 

uma gestão democrática e 

aos critérios de desempenho 

dos indicadores da 

Qualidade na Educação. 

Estudo de caso na Escola 

Municipal de Educacao Básica 

Alfredo Naime, em  Bebedouro-

SP: análise do Plano Gestor da 

unidade, do relatório INDIQUE e 

entrevista semiestruturada com os 

agentes da comunidade escolar. 

FONTE: Bacos de Dados: Capes, período de 13 a 20 de janeiro de 2016; Dedalus, período de 21 a 24 de janeiro 

de 2016; e Ibict, período de 25 a 27 de janeiro de 2016. 
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3 METODOLOGIA 

 

Utilizam-se neste trabalho pesquisas bibliográficas em três campos: a gestão, pela 

perspectiva educacional; a ética, em sua origem filosófica e, sobretudo, pela perspectiva 

sociológica e pedagógica; e a educação, pela perspectiva da formação de sujeitos conscientes, 

livres e autônomos. Para a análise da compreensão dos gestores sobre a própria prática, foi 

realizada entrevista, a partir de questionário semiestruturado, com o diretor e o professor 

coordenador pedagógico de quatro escolas públicas da rede estadual paulista, pertencentes à 

Diretoria de Ensino Norte 1, da Capital: foram escolhidas duas unidades em localização 

privilegiada, pela condição socioeconômica dos moradores do entorno, pela infraestrutura de 

serviços e facilidade de acesso, e outras duas em situação menos favorável, não apenas por 

ocuparem espaços mais periféricos e menos atendidos por serviços de utilidade pública, mas, 

principalmente, pela carência material e afetiva de seus alunos. 

O critério de escolha das unidades escolares justifica-se pela experiência de trabalho 

em escolas diferentes. Depois de dezessete anos no exercício da docência em uma mesma 

escola da rede pública estadual, em localidade residencial central no bairro da Freguesia do Ó, 

a autora foi designada para o exercício da coordenação pedagógica em uma unidade escolar 

no bairro Parque Anhanguera, próximo ao Km 14 da Rodovia Anhanguera. Logo se percebeu 

que, em razão das diferenças de natureza socioeconômica, a segunda escola constituía uma 

comunidade com perfil próprio. Chamava a atenção o número de familiares sem dentes, por 

exemplo, inclusive jovens; era comum a família ter quatro ou cinco filhos, e muitos pais eram 

analfabetos ou semialfabetizados. Como consequência desse quadro, era perceptível nas 

crianças e também nos familiares, a carência de orientação e de atenção, assim como a 

agressividade no tratamento interpessoal. Esses dados foram considerados pela autora, que 

procurou escolas em localidades diferentes, para avaliar a interferência das características 

próprias de cada unidade, nas considerações dos gestores entrevistados. 

Há determinações e orientações legais comuns que norteiam o trabalho de docência e 

de gestão escolar. Serão, por isso, estudadas as legislações pertinentes, em especial a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Resolução da Secretaria da Educação do Estado 

de São Paulo n. 70 de outubro de 2010, que estabelece as atribuições de gestores e docentes 

da rede. O objetivo é avaliar em que medida as leis interferem na elaboração e concretização 

de projetos únicos, que respondam às características e demandas próprias de cada realidade.  

A diversidade de experiências é de fundamental importância para que o gestor 

identifique o perfil da comunidade para a qual será dirigido o seu trabalho, e mais 
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significativa será a sua ação, se estiver articulada a teorias que auxiliem um trabalho reflexivo 

e inovador. Esse pressuposto justifica que sejam elementos de investigação deste trabalho a 

legislação referente à educação, a produção teórica e a fala dos gestores a respeito da sua 

prática. Do cruzamento dessas diferentes fontes, será desenvolvida a análise sobre os 

fundamentos éticos que norteiam hoje a gestão nas escolas, e os estudos teóricos que podem 

contribuir para novas perspectivas e novos projetos de ação. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Desde a Antiguidade Clássica, compreende-se a ética como um ramo da filosofia. 

Diferente de outros campos do conhecimento, porém, a ética apresenta maior dificuldade de 

entendimento por ser confundida, na esfera do senso comum, com o seu objeto: a moral. Por 

isso se diz que um sujeito ou um comportamento “é ético” ou “não é ético” – um equívoco, do 

ponto de vista científico.  

Afirmar que determinada atitude é ética equivale a dizer que uma equação numérica é 

álgebra, ou que um fato ocorrido no passado é história. Afirmações equivalentes, mas não 

idênticas. Porque uma equação numérica é objeto da álgebra, em razão de uma sistematização 

dos estudos da matemática, e os acontecimentos passados são objeto da história, e não 

deixarão de sê-lo, a menos que  se modifiquem as próprias disciplinas. O que diz respeito à 

ação humana, porém, pode ser qualificado em conformidade ou contrário à moralidade do seu 

tempo, e não identificado à ética, como se esta fosse uma propriedade absoluta da natureza 

humana. Os códigos morais, segundo os quais se definem o bom e o ruim, o bem e o mal, 

resultam de valores que são históricos e culturais, e traduzem-se em práticas individuais e 

coletivas, subjetivamente. Partindo desse pressuposto, o presente trabalho aborda a ética pela 

perspectiva da historicidade dialética. 

Assim como os fatos, também a compreensão de mundo e os conceitos teóricos 

emergem de seus respectivos contextos históricos. Como exemplo, merecem destaque as 

palavras de Immanuel Kant (1724-1804): 

A filosofia formal chama-se Lógica; a material porém, que se ocupa de 

determinados objectos e das leis a que eles estão submetidos, é por sua vez 

dupla, pois que estas leis ou são leis da natureza ou leis da liberdade. A 

ciência da primeira chama-se Física, a da outra é a Ética; aquela chama-se 

também Teoria da Natureza, esta Teoria dos Costumes. (KANT, 2007, p. 13) 

 Kant foi um filósofo das Luzes. Humanista, compreende os fenômenos objetivos em 

dois universos de existência: o da natureza e o da racionalidade. O homem, dotado de razão, 

faz uso da liberdade: age, portanto, por escolha. A ética, para Kant, é a ciência que estuda as 

ações humanas, considerando morais aquelas que se realizam pela razão, acima e apesar de 

vontades ou de inclinações particulares.  

É indiscutível a contribuição de Kant para a filosofia e para um novo entendimento 

sobre a ética, que aponta para a vontade consciente do indivíduo. Além de negar o 

dogmatismo católico medieval, que submete a escolha humana à moral divina, o pensador 

alemão revisa a ética aristotélica, à luz da concepção humanista de sua época. Ele pondera que 
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o bem e a felicidade, considerados os objetivos últimos do homem moralmente correto de 

Aristóteles, são fenômenos suscetíveis de desejos e de critérios particulares, e por isso, 

insuficientes, enquanto objetos da ética: 

Não é preciso ser-se mesmo um inimigo da virtude, basta ser-se apenas um 

observador de sangue-frio que não tome imediatamente o mais ardente 

desejo do bem pela sua realidade, para em certos momentos (principalmente 

com o avançar dos anos e com um juízo apurado em parte pela experiência, 

em parte aguçado para a observação) nos surpreendermos a duvidar se na 

verdade se poderá encontrar no mundo qualquer verdadeira virtude. (ibidem, 

2007, p. 41) 

A razão defendida por Kant vem equacionar esse problema, porque resulta em ação 

comprometida com o dever, independente da vontade. Por outro lado, o formalismo filosófico 

de sua análise não alcança a complexidade dos processos de cognição humanos, bem como 

das ações correspondentes. Não é suficiente para a busca que se realiza neste trabalho o 

imperativo kantiano de “proceder sempre de maneira que eu possa querer também que a 

minha máxima se torne uma lei universal”. (ibidem, 2007, p. 33)
2
 

Mais do que identificar a ética que transparece das práticas dos gestores escolares, é 

objetivo deste trabalho buscar um fundamento ético que contemple, justamente, a 

complexidade normativa e cognitiva do seu trabalho: os diretores, vice-diretores e 

coordenadores pedagógicos considerados são funcionários públicos da Secretaria de Estado 

da Educação, e membros, portanto, da administração burocrática; ao mesmo tempo, são 

profissionais do ensino e responsáveis pela gestão de outros profissionais. Uma análise que 

pretenda avaliar a prática gestora e lhe apresentar mudanças, em favor de uma educação pela 

responsabilidade social e pela solidariedade humana, deve levar em conta as condições 

objetivas de seu trabalho, nessas três dimensões: a burocracia, a pedagogia, a gestão de 

pessoas. De nada adianta apontar para os expedientes burocráticos como fator que dificulta ou 

limita a ação pedagógica. A esse respeito, Max Weber (1864-1920) é leitura indispensável. 

 Percebe-se em Weber a influência da racionalidade defendida em Kant, mas sua 

análise se desenvolve pela perspectiva da sociologia e da economia, e por isso permite 

avançar, em relação ao filósofo, na abordagem que aqui se apresenta sobre a ética. Weber 

delimita seu objeto à respectiva realidade, do que resulta a categoria do tipo ideal: definido 

em suas características gerais, o tipo ideal dá suporte teórico à análise de uma realidade, mas 

não constitui uma definição absoluta, porque não contempla todas as formas, históricas, pelas 

quais o fenômeno adquire existência em diferentes contextos.  

                                                           
2
 Grifo do autor. 
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A primeira contribuição de Weber a este trabalho é a sua compreensão sobre a 

burocracia, como um tipo ideal: 

O “progresso” em direção ao Estado burocrático que julga e administra 

segundo o direito e preceitos racionalmente estabelecidos tem hoje em dia 

estreitas relações com o desenvolvimento capitalista moderno. [...] A 

moderna empresa capitalista não pode aceitar o que é popularmente 

denominado “justiça de cádi”: julgar, segundo o senso de eqüidade do juiz, 

determinada causa ou segundo outros meios e princípios irracionais de 

aplicação jurídica que existiram em toda parte no passado e ainda existem no 

Oriente. 

A empresa moderna também acha incompatíveis os governos teocráticos ou 

patrimoniais da Ásia e de nosso próprio passado, cujas administrações 

funcionavam de maneira patriarcal segundo seu próprio critério individual e, 

de resto, segundo a tradição inviolavelmente sagrada, mas irracional. 

(WEBER, 1997, p. 41) 

A burocracia, portanto, nasce do desenvolvimento capitalista; e especificamente, 

segundo a análise weberiana, da divisão entre os que trabalham e os que detêm os meios de 

produção, de administração ou de controle, seja nas empresas privadas, seja nas públicas. Essa 

divisão é que define o Estado sob os desígnios do capital: “Sociologicamente falando, o 

Estado moderno é uma ‘empresa’ (Betrieb) idêntica a uma fábrica: esta, exatamente, é sua 

peculiaridade histórica. Aqui como lá, as relações de autoridade têm as mesmas raízes.”. 

(ibidem, p. 40). 

Uma vez entendida a burocracia como instância de normatização de serviços públicos 

ou privados, a cargo de técnicos com conhecimentos específicos, cabem duas ressalvas 

apresentadas pelo próprio Weber: 1. Não existe um modelo absoluto de burocracia – é isso o 

que a define como tipo ideal – e seu poder será maior em países onde ela tenha precedido uma 

ética política e um código normativo comum,  historicamente desenvolvidos. 2. Existe a boa 

burocracia, que faz funcionar as instituições e empresas, nas esferas públicas e privadas, mas 

também aquela que se pode denunciar, quando se submete a interesses particulares. Isso, 

porém, deriva de interferências subjetivas, é moralmente incorreto e, por isso, pode 

corresponder a uma cultura corrupta, mas não a um fundamento ético. 

Os gestores escolares são representantes da burocracia, e isso está de acordo com a 

necessidade de organização da instituição escolar, que articula diferentes instâncias de 

administração: como pagamento de funcionários, manutenção de prédios, serviços contratados 

ou terceirizados, merenda e recursos financeiros, por exemplo. Sendo esta uma realidade 

posta, deve-se pensar em como limitar a burocracia ao que ela é, e não permitir que seja fator 

ou justificativa para dificultar as atividades pedagógicas e as relações de trabalho.  
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Cabe neste ponto recorrer às considerações de Weber (2008) a respeito da ciência e da 

política, duas esferas de conhecimento presentes na escola, em cujos pontos de intersecção 

encontram-se discursos e práticas em conflito. Em relação à política, o autor descreve três 

formas de legitimação da autoridade: a tradição, o carisma e a legalidade. Sobre a última, 

afirma: 

Em suma, existe a autoridade que se impõe pela “legalidade”, pela crença na 

validez de um estatuto legal e de uma “competência” positiva, estruturada 

em regras racionalmente estabelecidas ou, em outras palavras, a autoridade 

fincada na obediência, que reconhece obrigações concernentes ao estatuto 

estabelecido. Assim é o poder, tal qual o exerce o “servidor do Estado” [...]. 

(WEBER, 2008, p. 61) 

Ora, os gestores escolares, assim como os docentes, são servidores do Estado. Sua 

autoridade, em conformidade à sua posição hierárquica, lhes é conferida por um estatuto legal 

que, igualmente, lhes atribui obrigações inerentes ao cargo ou função. Considerando os países 

ocidentais europeus, o que garante a imposição desse estatuto, explica Weber, é o fato de 

terem sido apropriados pelo Estado moderno os recursos materiais necessários para o 

funcionamento dos serviços públicos: o Estado detém os meios de gestão e de investimentos, 

monopolizando, portanto, o poder de regulamentação, e configurando o cenário político.  

O funcionário público cumpre, portanto, as diretrizes determinadas pelo Estado, e não 

deve ser político, de acordo com a concepção weberiana. Porque o político compromete-se 

com uma causa, e então toma partido, combate, o que não condiz com a responsabilidade do 

funcionário: 

Reside a honra do funcionário em sua capacidade de executar 

conscientemente uma ordem, sob responsabilidade de uma ordem superior 

[...]. Contrariamente, a honra do chefe político consiste justamente na 

responsabilidade pessoal exclusiva por tudo quanto faz (...). Nesse sentido, 

os funcionários que têm visão moralmente elevada de suas funções são, 

necessariamente, maus políticos [...]. (WEBER, 2008, p. 82) 

Assim como o funcionário, também aquele que se dedica à ciência não deve usar o seu 

conhecimento com objetivos políticos, segundo Weber. Dirigindo uma crítica a professores 

universitários alemães de sua época, o sociólogo afirma que eles devem se limitar a expor 

fatos, diferentes teorias ou posicionamentos, sem envolvimento pessoal com o tema. Para o 

autor, os estudantes são depositários do conhecimento docente, e, portanto, vítimas das suas 

convicções. Da mesma forma são criticados os alunos que esperam dos mestres um 

posicionamento político, o que significa, para Weber, o desejo de uma liderança.  

Por sua formação acadêmica e pela natureza do seu trabalho, é esperado que gestores 

escolares e docentes considerem-se homens e mulheres da ciência. Pela perspectiva 
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weberiana, devem assumir na escola uma posição apolítica, de modo que os conteúdos 

ministrados deixem espaço para o livre juízo e a livre escolha dos estudantes. Seria uma 

prática coerente com a do funcionário de Estado que age de acordo com a ética da regulação 

neoliberal. Por outro ponto de vista, pode-se considerar que gestores e docentes da rede 

pública de ensino são servidores públicos da educação, e que sua responsabilidade diz 

respeito às demandas sociais, acima das políticas de Estado que estejam comprometidas com 

diretrizes externas, por exemplo. A análise sociológica de Weber, portanto, é pertinente, mas 

não suficiente.  

As análises de Kant e Weber são importantes para que o leitor compreenda como se 

construíram neste trabalho as bases teóricas de reflexão sobre a ética, sem perder de vista a 

necessária pertinência com a prática da gestão escolar. A mediação da razão entre o sujeito e 

sua ação, estudada em Kant, e as análises sobre a burocracia, a ciência e a política, em Weber, 

servem aqui como reflexões que abrem caminho aos referenciais histórico-dialéticos que 

fundamentam as investigações em busca da ética na gestão de escolas públicas. 

 

4.1 Gramsci e Freire: a ética da organicidade 

  

 Em carta escrita na prisão para o filho Délio, “certamente no ano de 1937”, segundo 

Monasta (2010), Gramsci assim se expressa: 

[...] Penso que gosta da História, como também eu gostava quando tinha a 

sua idade, porque diz respeito aos homens em sua existência e tudo o que diz 

respeito aos homens em sua vida, quanto mais homens seja possível, todos 

os homens do mundo enquanto se unam entre si e trabalhem e lutem e 

melhorem a si mesmos, não pode senão nos agradar mais do que qualquer 

outra coisa. Mas, será assim? (GRAMSCI apud MONASTA, 2010) 

 O estudioso italiano não produziu obra que tivesse a ética como tema, mas está 

subjacente às suas reflexões sobre política e sobre educação, uma coerência ética. A 

predileção pela História não se justifica pela subjetividade de um diletante, mas pelo 

compromisso de quem quer compreender os homens ‘em sua existência’ e todos os homens 

‘enquanto se unam entre si e trabalhem e lutem e melhorem a si mesmos’. Depreende-se do 

trecho citado, que para Gramsci a educação não se faz apenas na escola e não se faz sem um 

sentido de práxis humana: ancorado na história, na reflexão teórica e na existência presente.  

União, trabalho e luta são, para Gramsci, elementos constitutivos da história que, investigada 

e compreendida por uma perspectiva crítica, torna-se elemento da práxis. Emerge daí, 
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implícita, uma concepção de ética enquanto orientação para uma prática orgânica. Como em 

Freire, cujas teses apresentam inequívoca convergência com o pensador italiano: 

A relação de organicidade a que nos referimos implica na posição cada vez 

mais conscientemente crítica do homem diante de seu contexto para que nele 

possa interferir. [...] 

Da mesma forma, a organicidade do processo educativo implica na sua 

integração com as condições do tempo e do espaço a que se aplica para que 

possa alterar ou modificar essas mesmas condições. Sem esta integração o 

processo se faz inorgânico, superposto e inoperante.” (FREIRE, 1959, p. 9) 

 Observa-se em Gramsci um envolvimento direto com o seu objeto, uma relação de 

“paixão”. Max Weber é um teórico racionalista; desenvolve suas teses com base na relação 

entre meios e fins, justificando a realidade presente pelo domínio das relações de produção 

capitalistas, mas considerando as especificidades histórico-culturais. Utiliza a história, não 

como argumento para a possibilidade de transformação das relações e da condição humana, 

mas como cenário para a construção dos tipos ideais, que interagem com as forças 

predominantes de cada país. Sua análise sobre a relação entre os funcionários públicos, a 

política e o Estado burocrático, levada à realidade escolar, coloca os gestores em uma posição 

muito rígida de cumpridores de tarefas. O pensador italiano, ao contrário, desenvolve suas 

reflexões pela perspectiva da mudança, no sentido do socialismo. A história, para ele, é palco 

de trabalho e de luta, onde atuam homens, como sujeitos coletivos. E todos os que executam 

um trabalho a partir da elaboração de um conhecimento específico são intelectuais, mesmo 

que apresentem diferentes níveis de competência.  

 Para Gramsci, em todos os campos e ambientes de trabalho há intelectuais; eles não 

estão apenas nas universidades ou institutos de pesquisa. Gestores e docentes, portanto, são 

intelectuais. O ser intelectual, contudo, não se constitui pelo saber, em si, mas pela 

possibilidade de levar ao outro o seu conhecimento. A organicidade consiste no 

compartilhamento de saberes, e na aplicação de conhecimentos com base na avaliação crítica 

das necessidades e objetivos, em cada ambiente de trabalho.  

Como exemplo concreto de um trabalho intelectual orgânico, o pensador italiano relata 

a experiência de “certas redações de revistas, que funcionam ao mesmo tempo como redação 

e como círculo de cultura” (1982, p. 120). Discussões e críticas, em espaços coletivos de 

deliberação, permitem que a avaliação e a atuação de cada ‘especialista’ ganhe amplitude e se 

realize organicamente, aprimorando o trabalho individual e o resultado do grupo. Essa análise 

o autor utiliza na defesa da escola unitária, na qual se realizaria um processo de educação 

humanista, tornando apto o educando, e futuro profissional, a prosseguir nos estudos e no 

trabalho de maneira consciente e autônoma.  
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Em relação ao diretor e ao coordenador pedagógico das unidades da rede pública 

estadual, qual a possibilidade de serem, de fato, intelectuais orgânicos? Como já se afirmou, é 

este um pressuposto ético do trabalho gestor. É moralmente correto considerar a diversidade 

que caracteriza o universo escolar, nos aspectos políticos-ideológicos, socioeconômicos e 

culturais. Isso é ética. Para tanto, é necessário desenvolver uma peculiar sensibilidade, capaz 

de compreender a realidade e as possibilidades que emergem das diferentes narrativas de vida 

e de trabalho, em sua forma e conteúdo, de funcionários, docentes, alunos e familiares. Tudo 

converte em novos conhecimentos e abre caminho para uma ética da organicidade. 

A diversidade deve ser objeto e fundamento de uma cultura educativa que compreenda 

todos os sujeitos da comunidade escolar em três dimensões do humano: o universal, o 

particular e o diverso. O universal diz respeito à condição de humanidade e à imanência de 

valores que preservam a vida e as relações humanas: o respeito, por si e pelo outro, a 

responsabilidade, pelas condições objetivas de existência individual e coletiva, e a 

solidariedade. O particular refere-se aos desejos e planos para a realização pessoal. O diverso 

corresponde ao espaço-tempo da existência em que um sujeito, individual ou coletivo, se 

reconhece diferente do outro. O outro, como eu, é manifestação diversa, pela história e pela 

cultura, de uma mesma humanidade. Como diz Freire (1997, p.65): “É na prática de 

experimentarmos as diferenças que nos descobrimos como eus e tus”. Em outras palavras: é 

pela sensibilidade em relação à cultura do outro que construímos uma consciência da 

diversidade, que é a base para uma relação de respeito e de valorização entre sujeitos de 

campos sociais e culturais diversos. Pela superação da racionalidade formal que norteia as 

práticas escolares, será possível entender que a escola é um organismo vivo e dinâmico, que 

não se equilibra segundo processos naturais, mas está em permanente tensão, porque nele 

convivem diferentes culturas. Convicções particulares ou de grupo são questionadas todo o 

tempo, e apenas um trabalho fundamentado na ética da organicidade compreenderá que se 

trata de um processo dialético que busca a transformação.   

 

4.2 Vázquez: a ética como elaboração teórica e dialética 

  

O trabalho intelectual orgânico, assim como o concebeu Gramsci, viabiliza-se apenas 

pela perspectiva da práxis. Não diz respeito a um fenômeno que funcione tal como um 

organismo biológico, no sentido de uma sociologia determinista. Como afirma Vázquez: 

A práxis é, para Gramsci, a categoria central porque para ele o que existe, 

como resultado da ação transformadora do homem, é práxis. 
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[...] Daí que nos pareça perfeitamente compreensível que, desde o cárcere, 

Gramsci tenha substituído o termo “marxismo” pela expressão que melhor 

podia caracterizá-lo. Essa expressão é justamente a de “filosofia da práxis” 

toda vez que nela a práxis é seu princípio unificador e sua categoria central. 

(VÁZQUEZ, 2011, p. 61). 

 Um trabalho de gestão que, fundamentado teoricamente, articule as condições 

objetivas do trabalho cotidiano e as demandas pedagógicas de alunos e professores aos 

diversos saberes e culturas, que constituem a dimensão humana da realidade escolar – isso é 

práxis. Reconhecer e integrar aos planos de organização administrativa e de ensino os 

diferentes saberes e culturas – por diferenças etárias, étnico-culturais e socioculturais – 

promove um processo de “educação das consciências” (ibidem, p. 237), fundamento das 

práticas transformadoras.  

 Esse trabalho, porém, não pode espelhar a racionalidade burocrática. Como alerta 

Vázquez, é possível a práxis pelas regras do burocratismo, de modo que a pré-existência de 

objetivos atrelados a uma política de Estado, ou a interesses particulares, dirija um processo 

de transformação desvinculado dos interesses da base social – no caso da escola, a 

comunidade de alunos, familiares, docentes e funcionários. A práxis, enquanto processo, não 

garante uma mudança de paradigmas políticos-pedagógicos e de gestão, no sentido de uma 

educação comprometida com o desenvolvimento das condições materiais, sociais e humanas. 

É necessário, portanto, buscar o fundamento ético da ação gestora, que norteará a sua práxis.  

Cabe então a questão: como se define a ética assumida pelo gestor escolar?   

 Vázquez esclarece que “O problema do que fazer em cada situação concreta é um 

problema prático-moral e não teórico-ético. (1996, p.7) Significa dizer que as ações cotidianas 

de diretores e coordenadores permitem identificar uma moral, ou seja, uma concepção do que 

é bom, do que é o mais acertado diante de determinada circunstância, ou do que é possível, 

considerando os recursos materiais e humanos de que dispõe; mas não derivam, 

necessariamente, de pressupostos éticos. A dimensão ética do trabalho de gestão se concretiza 

no trabalho coletivo de definição da moral escolar: e a moral, destaca Vázquez, não se 

estabelece coercitivamente, mas por um sentido de obrigatoriedade.  

  Pela perspectiva da cultura do individualismo contemporânea, a moral pode adquirir 

uma conotação negativa, se entendida como submissão ao julgamento do outro e à avaliação 

que o corpo social faz a respeito do bom e do correto. Entende-se como coerção. Daí o uso do 

termo “moralismo” ou “moralista”, para designar uma atitude como ortodoxa e intolerante. A 

supremacia do eu cria um “egoísmo ético”, que estabelece a separação entre interesses 

particulares e gerais (VÁZQUEZ, 1996, p. 150).  
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 Para Vázquez, “Em nossa época, o bom só pode ocorrer realmente na superação da 

cisão entre o indivíduo e a comunidade” (1996, p. 151), o que se aplica, integralmente, à 

escola, não apenas como unidade de ensino, mas, principalmente, como instituição pública de 

formação pessoal, social e humana. Harmonizar interesses particulares e gerais, nesse caso, 

não significa equilibrar opiniões, por acordos; significa, sim, ter clareza de valores, meios e 

fins, acordados em um projeto pedagógico único, elaborado por docentes e gestores, com a 

participação de alunos e familiares. Em uma escola pública, meios e fins se confundem como 

elementos do processo pedagógico e educativo, interagem com a realidade de cada ano letivo, 

e por isso não são compreendidos e elaborados adequadamente pelo racionalismo formal 

kantiano ou pelo positivismo weberiano.  

 A busca da ética na gestão escolar exige uma análise histórico-dialética, como a de 

Vázquez. O autor defende que a norma moral não deve ser considerada “como algo absoluto, 

sobre-humano ou intemporal, que existe em si ou por si, mas como um produto humano que 

somente existe, vale e se justifica como nexo de relações” (VÁZQUEZ, 1996, p. 223). A 

conduta moral do indivíduo, portanto, o que significa, o seu comprometimento ético, não se 

avalia pelas ações, propriamente, mas pelas relações que elas guardam com os princípios, as 

expectativas e os meios-fins coletivos. Por essa razão, explica Vázquez, os códigos de 

conduta, ou normas morais, apoiam-se critérios de justificação social, prática, lógica, 

científica ou dialética, sendo esta última a que melhor fundamenta uma ética escolar. 

Considerando que as normas ou códigos morais resultam da práxis dialética, categoria que 

rompe com a compreensão linear da história humana, são eles próprios identificados em sua 

historicidade, e em constante movimento no sentido de ascender a uma “moral superior”: 

A elevação da moral a um nível superior exige tanto a superação do 

coletivismo primitivo, no âmbito do qual não podia desenvolver-se 

livremente a personalidade, como do individualismo egoísta, no qual o 

indivíduo se afirma somente às custas da realização dos demais. Esta moral 

superior deve combinar os interesses de cada um com os interesses da 

comunidade e esta harmonização deve ter por base um tipo de organização 

social, na qual o livre desenvolvimento de cada indivíduo suponha 

necessariamente o livre desenvolvimento da comunidade. O progresso moral 

se nos apresenta, mais uma vez, em estreita ligação com progresso histórico-

social. (VÁZQUEZ, 1996, p. 46). 

 No âmbito escolar, deve-se conceber, em primeiro lugar, a possibilidade de superação 

de antagonismos no que se refere a princípios, valores e condutas individuais e de grupos, que 

em geral opõem gestores, docentes, alunos e familiares. Prevalece uma compreensão 

dicotômica, segundo a qual as atribuições burocrático-administrativas se opõem aos interesses 

pedagógicos, e as orientações externas são contrárias à autonomia do trabalho educativo. É 
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preciso, portanto, estabelecer uma nova perspectiva, dialética, de modo a entender a negação 

às próprias crenças, como reação própria da subjetividade e do cognitivo que constituem os 

indivíduos e os grupos, e como fator de mudança. Cabe aos gestores se apropriarem de 

conhecimentos teóricos que contribuam para essa compreensão dialética a respeito das 

relações de trabalho escolares, para que elaborem estratégias com o objetivo de transformar a 

escola em uma comunidade escolar, de fato. Isso se realizará na medida em que diretores e 

coordenadores pedagógicos agregarem às suas ações as demandas e os valores morais dos 

diferentes agentes, de modo que se constitua e se faça presente no cotidiano escolar uma 

moral coletiva, sendo este o fundamento ético do trabalho de gestão.  

 A construção da moral coletiva é processo que se realiza ao nível da consciência, 

atrelado às condições e exigências objetivas de trabalho, e representa um empoderamento dos 

sujeitos sobre os propósitos da escola:  

Nenhuma teoria da transformação político-social do mundo me comove, 

sequer, se não parte de uma compreensão do homem e da mulher enquanto 

seres fazedores da História e por ela feitos, seres da decisão, da ruptura, da 

opção. Seres éticos, mesmo capazes de transgredir a ética indispensável, algo 

de que tenho insistentemente “falado” neste texto. Tenho afirmado e 

reafirmado o quanto realmente me alegra saber-me um ser condicionado mas 

capaz de ultrapassar o próprio condicionamento. A grande força sobre que 

alicerçar-se a nova rebeldia é a ética universal do ser humano [...]. (FREIRE, 

1996, p. 48)  

Paulo Freire não se refere a uma ética universalmente válida, mas à humanidade como 

pressuposto ético universal. Tomando-o como referência, conclui-se que o gestor deve romper 

com a lógica do condicionamento, identificando a humanidade presente e a humanidade do 

porvir, como princípio e fim da instituição. A humanidade que está em cada indivíduo e em 

cada grupo é também histórica, como a moral. Construir uma moral coletiva capaz de abrir 

novos caminhos à educação representa um importante ato de transgressão, em favor de uma 

humanização dos processos e resultados escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

5 ENTREVISTA COM GESTORES 

 

 Foram realizadas entrevistas presenciais com diretores e professores coordenadores 

pedagógicos no período de 20 a 28 de dezembro, conforme a metodologia descrita: foram 

escolhidas quatro unidades escolares da rede pública estadual de Ensino Fundamental de 

Séries Finais (6º ao 9º ano) e de Ensino Médio, da Diretoria de Ensino Norte 1, da Capital, 

das quais duas em locais mais privilegiados no que diz respeito ao nível socioeconômico dos 

moradores e aos serviços de transporte e infraestrutura. Essas duas primeiras escolas serão 

identificadas como Freguesia e Pirituba (em referência aos respectivos bairros, Freguesia do 

Ó e Pirituba). As outras duas, de localidades mais periféricas, serão identificadas como 

Anhanguera e Mutinga (em referência à proximidade com a Rodovia Anhanguera, ou SP-330, 

e ao bairro Mutinga, respectivamente).  

 As questões seguiram uma ordem constituindo três grupos, cada um deles 

correspondente a um aspecto da organização escolar: 1. Características gerais da unidade 

escolar: número de salas de aula e de alunos, quadro de funcionários, constituição do grupo 

gestor e disponibilidade de espaços e equipamentos didáticos; 2. A comunidade escolar: local 

de residência dos alunos, participação de docentes e funcionários em processos decisórios e 

presença dos familiares dos alunos; 3. A gestão: o caminho profissional até a gestão, as 

atribuições de diretores e professores coordenadores, a formação para o exercício da gestão, a 

maior dificuldade, missão e valores da instituição, projetos interdisciplinares, atuação dos 

diretores nos Conselhos de Escola e de Classes e, por fim, a ética norteadora das práticas 

escolares. O objetivo do questionário foi compreender, pela narrativa ou entrelinhas, os 

pressupostos, valores e reais preocupações dos gestores, e assim identificar os fundamentos 

éticos de sua prática. Para tanto, foram elaboradas questões abrangentes, encaminhadas como 

em um bate-papo, para que os entrevistados respondessem com espontaneidade. A partir da 

questão 3.5, sobre a gestão escolar, foram utilizados termos que se aproximam do objeto 

específico da entrevista, a ética gestora, mas com a cautela necessária para não ser a pergunta 

um indicativo de resposta.    

 

5.1 Características gerais da escola 

  

 As unidades mais periféricas contam com menor número de salas de aula: a escola 

Mutinga com 12 salas e a Anhanguera com 13, enquanto as escolas Freguesia e Pirituba, de 

localização mais privilegiada, têm, respectivamente, 23 e 17 salas, em espaço relativamente 
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bem maior. O número de alunos, porém, não equivale a essas diferenças: nem todas as escolas 

têm ocupadas todas as salas nos três períodos de aula, e no caso da escola Anhanguera, no 

período da tarde há turmas de Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, com no máximo 25 

alunos, enquanto as turmas de 6º ao 9º ano e de Ensino Médio devem ter no mínimo 35.  

 Para determinar o número de funcionários nas escolas, a Secretaria de Estado da 

Educação utiliza-se do seguinte critério: módulo de Agentes de Serviço Escolar (merendeiras) 

e módulo de Agentes de Organização Escolar (assistentes de secretaria ou inspetores), 

constituído de acordo com o número de alunos, e módulo de limpeza, atualmente um serviço 

terceirizado, de acordo com o metro quadrado construído sobre o terreno. De maneira geral, 

há defasagem de funcionários em razão do salário, que é muito baixo, especialmente para a 

função de inspetor de alunos: muitos aprovados em concurso para a vaga de Agente de 

Organização desistem, quando são indicados para a função de inspetor. 

 Para maior clareza a respeito da realidade administrativa de cada escola, os dados 

coletados nesse primeiro grupo de questões estão descritos no quadro a seguir: 

 

Quadro 2 – Características gerais das unidades, em 2016. 

(Continua) 

 
Nº SALAS 

DE AULA 

Nº 

TURMAS 

Nº ALUNOS 

(APROX.) 
ESPAÇOS ÚTEIS Nº FUNCIONÁRIOS 

Anhanguera 12 

Total - 34 

12 manhã 

11 tarde 

11 noite 

1.200 

Secretaria 

sala de professores  

cozinha 

refeitório 

sala de informática 

sala de leitura 

pátio coberto 

3 salas de gestão 

1 quadra coberta 

1 sala de projeção 

4 banheiros 

Total – 10 

5 AOEs 

2 merendeiras (T) 

3 faxineiras (T) 

Mutinga 13 

Total – 39 

13 manhã 

13 tarde 

13 noite 

 

1.500 

Secretaria 

sala de professores 

cozinha 

refeitório 

auditório 

sala de informática  

Total – 14 

8 AOEs 

2 merendeiras  

4 faxineiras (T) 
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 (Conclusão) 

 
Nº SALAS 

DE AULA 

Nº 

TURMAS 

Nº ALUNOS 

(APROX.) 
ESPAÇOS ÚTEIS 

Nº 

FUNCIONÁRIOS* 

Mutinga    

sala de projeção 

pátio coberto 

sala especial 

3 salas de gestão 

2 quadras 

5 banheiros 

 

Pirituba 17 

Total – 51 

17 manhã 

17 tarde 

17 noite 

1.900 

secretaria 

sala de professores 

cozinha – copa 

sala de informática 

sala de projeção 

pátio coberto 

biblioteca 

área verde 

1 sala de Ed.Física 

3 salas de gestão 

2 quadras 

5 banheiros 

Total – 17 

9 AOEs 

4 merendeiras  

4 faxineiras (T) 

Freguesia 23 

Total – 41 

17 manhã 

17 tarde 

7 noite 

1.500 

2 secretarias 

2 salas de professores 

cozinha - padaria 

refeitório 

sala de informática 

3 salas de projeção 

2 pátios cobertos 

biblioteca  

laboratório 

1 sala de Ed.Física 

3 salas de gestão 

2 quadras 

11 banheiros 

Total – 16 

8 AOEs 

3 merendeiras (T) 

5 faxineiras (T) 

*AOEs = Agentes de Organização Escolar; T = Serviço terceirizado 

 

 O diretor da escola Mutinga referiu-se aos funcionários da limpeza dizendo que “isso 

o governo manda”, ou seja, não é problema para a administração escolar. A diretora da 

unidade Freguesia, ao contrário, apontou para o serviço de limpeza como exemplo de que o 
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número de funcionários não contempla as necessidades da escola. Os critérios da Secretaria 

de Educação, de fato, não atendem às escolas de forma adequada. As escolas Mutinga e 

Freguesia contam com o mesmo número aproximado de alunos, mas a segunda tem dois 

prédios, cada um deles com dois pisos, duas salas de secretaria, duas salas de professores, dois 

pátios cobertos, três salas de projeção, onze banheiros e apenas uma faxineira a mais, para os 

três períodos. Nesse caso há, sim, um problema para a gestão escolar. 

 Por outro lado, a escola Freguesia é privilegiada em espaços e recursos pedagógicos. 

Uma das salas de projeção tem cortinas que impedem entrada de luz, ar condicionado, 

instalação de som e imagem de ótima qualidade, como um pequeno cinema; as outras duas 

são como salas de aula, mas com instalação completa de lousa digital. O laboratório de 

ciências é grande, organizado e muito bem equipado. A sala de informática tem trinta 

computadores e a biblioteca conta com rico acervo, especialmente de literatura infanto-

juvenil, e está aberta todos os dias, pelo menos em um dos períodos de aula. O que possibilita 

o funcionamento de todos os espaços e recursos é o envolvimento de professores: 

especialmente o laboratório, que, segundo a diretora, conta com o trabalho de docentes de 

biologia que o utilizam com regularidade e, por isso, o mantêm organizado e limpo. A 

biblioteca conta com o serviço diário de organização, registro e controle de empréstimos, 

graças ao trabalho de três professoras readaptadas
3
 alocadas pela direção. Também na escola 

Pirituba o funcionamento da biblioteca é possível pela presença de uma professora 

readaptada. Encontrar uma forma para o uso regular dos diferentes espaços e recursos 

pedagógicos é tarefa importante, que exige o trabalho articulado de gestores e professores.  

 

5.2 A escola e a comunidade escolar 

 

Nesse segundo grupo de questões, a primeira constatação da entrevistadora foi a de 

que, em todas as unidades, a maioria dos alunos reside em locais com o mesmo perfil menos 

favorecido: o que ocorre é que, nas escolas Freguesia e Pirituba, mais da metade dos alunos 

vem de bairros mais afastados, e mais pobres. O que se observa nos últimos dez anos, pelo 

menos, é que famílias de classe média, mesmo de classe média baixa, procuram matricular 

seus filhos em escolas da rede particular, por considerarem-nas de melhor qualidade. No 

entorno da escola Freguesia, num raio de quinhentos metros, aproximadamente, há quatro 

instituições de ensino particulares. Entre as unidades pesquisadas, é esta a que está em local 

                                                           
3
 A readaptação docente consiste no afastamento de sala de aula, por problemas de saúde, e para o exercício de 

outra atividade didático-pedagógica.  
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de mais rápido acesso ao bairro da Lapa, da Água Branca e do Centro, e que vem perdendo 

alunos de forma muito significativa, ano a ano: em 2016, de vinte e três salas de aula 

disponíveis, apenas dezessete foram ocupadas nos períodos da manhã e da tarde, e sete no 

período noturno.  

 A escola Pirituba, como explicaram o diretor e o coordenador, é opção para crianças e 

adolescentes que vêm de bairros mais distantes, porque é considerada pelos familiares como 

uma escola “boa”, onde estudam ou estudaram outros familiares, ou mesmo os pais. Para os 

adultos trabalhadores, é local “de passagem”, entre os locais de trabalho, mais centrais, e os 

de residência. Seriam essas as explicações para que as 17 salas de aula sejam ocupadas, nos 

três períodos de aula (manhã, tarde e noite). Assim como no primeiro caso, há escolas 

particulares que recebem parte significativa dos estudantes do entorno.  

 As escolas Anhanguera e Mutinga diferenciam-se por receber as crianças, adolescentes 

e jovens da própria comunidade. Alguns dos professores da Anhanguera também são 

moradores do entorno e conhecem as famílias dos alunos, inclusive por terem sido professores 

dos irmãos mais velhos, dos pais ou outros familiares. O que concorre para a perda de alguns 

alunos do Ensino Fundamental, nessas duas unidades, é a proximidade de escolas da rede 

municipal: para as famílias mais pobres, a oferta de uniforme escolar, de leite e de transporte 

é fator considerado para a escolha da instituição de ensino.  

 O local de residência dos alunos, assim como a condição socioeconômica das famílias, 

não foi citado pelos gestores como fator que oriente o currículo escolar. Era esperado pela 

entrevistadora que para as questões referentes aos valores (questão 3.5) e aos projetos 

interdisciplinares (questão 3.6) fosse considerado o perfil da comunidade escolar, incluindo-se 

a condição socioeconômica das famílias, os vínculos predominantes de parentesco e os 

espaços de convivência dos alunos. Esses são dados importantes para se identificar elementos 

da cultura dos adolescentes e jovens, que chegam à escola com uma compreensão de mundo e 

com expectativas que devem ser lidos por docentes e gestores, e trabalhados em práticas e 

projetos educativos. Da mesma forma, as famílias, consideradas a sua constituição e sua 

condição de vida, podem sugerir estratégias de gestão com o objetivo de adquirir 

credibilidade e criar vínculos de parceria para um trabalho educativo em sua integralidade. O 

que ocorre, porém, é apenas a constatação de que os pais ou responsáveis têm modesta 

participação, restrita às reuniões bimestrais ou ao comparecimento por convocação, para 

acompanhamento do desempenho escolar do respectivo aluno. Mesmo nesses casos, não há 

participação regular dos familiares: no Ensino Médio, nas quatro unidades, a presença nas 

reuniões bimestrais não chega a 50%, na primeira série; na terceira série, não chega a 20%.  
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Não há, por parte da escola, planos e ações que promovam maior envolvimento dos 

familiares com a realidade mais abrangente: processos de ensino e de aprendizagem, questões 

disciplinares, sociabilidade, relações humanas e assuntos que venham a fazer parte das 

preocupações ou possibilidades da unidade escolar. A narrativa dos gestores não sugere, 

portanto, que a escola constitua uma comunidade.  

A Associação de Pais e Mestres (APM) e o Conselho de Escola são constituídos por 

pais ou responsáveis pelos alunos, mas ambos decidem, em regra, sobre questões específicas: 

a APM delibera sobre a aplicação de recursos obtidos pela própria associação, o que acontece, 

por exemplo, quando há pagamento de aluguel pelo uso de espaço para cantina escolar (por 

licitação pública), ou contribuição voluntária de familiares. O Conselho de Escola delibera 

sobre a aplicação de recursos federais, obtidos pelo Plano Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 

decide sobre a ocorrência de eventos culturais ou projetos pedagógicos, sobre a escolha, 

mediante licitação, para administração da cantina escolar, sobre a recondução do professor 

mediador e da zeladoria, e sobre medidas disciplinares, para alunos que comprometem, 

reiteradamente, o trabalho dos professores e o desempenho dos colegas de turma. Em todos os 

casos, é o diretor da escola quem convoca o Conselho. Conforme a legislação, o Conselho 

pode ser convocado em razão de necessidade apontada por docentes ou familiares, mas é 

sempre o diretor quem o convoca e preside. Esta situação, porém, não foi citada pelos 

gestores. Para a questão referente aos processos decisórios (questão 2.2), todos os 

entrevistados apontaram a APM e o Conselho de Escola como instância de participação de 

docentes e familiares. As diretoras da escola Freguesia e Pirituba afirmaram que alguns 

assuntos necessitam de respostas rápidas e, na impossibilidade de convocar imediatamente o 

Conselho, reúnem-se com grupos de professores nos diferentes períodos para sugestões ou 

decisões compartilhadas. A diretora da escola Freguesia colocou a questão em termos de 

prudência e de responsabilidade por aquilo que é público: “É complicado você decidir, dá 

medo. É complicado você decidir uma coisa que não é sua. É de uma comunidade, não é sua. 

(...) Vamos dividir responsabilidade. É melhor, dói menos.”. A diretora refere-se a decisões 

que envolvem recursos materiais e financeiros e está implícita em sua fala a noção do bem 

público. O termo público, porém, não foi citado por nenhum dos entrevistados.  
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5.3 A gestão 

 

 Perguntados sobre sua atribuição, ou atribuições (questão 3.2), os professores 

coordenadores apresentaram uma resposta comum: são articuladores, ou mediadores. Não é 

esta, porém, a primeira resposta, e nisso percebemos que é diferente a compreensão de cada 

um deles sobre o próprio papel: a primeira atribuição apontada pelo coordenador da escola 

Freguesia é “ajudar a formação do aluno”; a coordenadora da escola Anhanguera diz “suporte 

à gestão”; o coordenador da escola Pirituba diz que seria “formar professor”, mas o que se 

tem que fazer é “ouvir, tentar dar uma dica, tentar fazer intervenções para convidar o 

professor a refletir”, uma vez que não se sente apto a formar o outro. Tal como é sugerido por 

essas respostas a respeito das atribuições, no decorrer das entrevistas constroem-se três 

imagens relativas à ação de coordenação pedagógica: coordenadores que trabalham com os 

docentes, os que trabalham com a gestão, em lado oposto ao docente, e os que trabalham 

tangenciando a prática docente, tentando minimizar as dificuldades enfrentadas em sala de 

aula.   

Também a diretora da escola Pirituba e o diretor da escola Anhanguera apontaram a 

mediação como sua atribuição. No caso dos coordenadores, o trabalho de articulação e de 

mediação é compreendido na relação com os docentes; para os diretores, dadas as suas 

funções, está na relação com os docentes e funcionários. Esses diretores, mais a diretora da 

escola Freguesia, afirmaram que sua maior dificuldade são os funcionários (questão 3.4). Esse 

é um dado importante, porque aponta para a administração dos recursos humanos como item 

importante da pauta gestora. Para a diretora da escola Pirituba, inclusive, chegar à direção 

escolar resultou de uma intenção clara e consciente de trabalhar com a gestão de pessoas: ao 

descrever seu caminho na educação (questão 3.1), ela explicou que, na condição de vice-

diretora, há vinte anos, presenciava atitudes desrespeitosas da diretora com docentes e, 

principalmente, funcionários, o que a levou à decisão de assumir a direção: “aquele processo 

negativo serviu de incentivo para poder buscar fazer um trabalho melhor, de ser uma diretora 

diferente daquela que eu tinha presenciado.”. 

O diretor da escola Anhanguera chegou há pouco mais de um ano na unidade, onde 

mais da metade dos funcionários e docentes são titulares de cargo, atuando na unidade há 

muitos anos; o gestor assumiu a função por designação da dirigente de ensino, que afastou a 

diretora anterior em razão de conflitos internos. Sob tais circunstâncias, exige-se especial 

habilidade do gestor nas relações profissionais e interpessoais, de modo a afirmar  

credibilidade e autoridade para a realização de seu trabalho. 
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Por outro lado, a direção da escola Mutinga indica a administração burocrática como 

sua principal atribuição, e utiliza o termo “delegar” como síntese de sua função. A diretora da 

escola Freguesia diz e repete que “delegar e cuidar” são as funções da direção, e sua fala, em 

especial, chama a atenção por dois detalhes: o discurso em primeira pessoa, o que sugere uma 

gestão centralizadora, e a força do termo “legislação”, justamente quando se refere à ética 

(questão 3.9), o que aponta para uma concepção pragmática e tecnicista de administração. 

Curioso é que esses dois casos são atípicos, no que diz respeito ao caminho até a gestão 

escolar (questão 3.1).  

Na unidade Freguesia, o caminho percorrido pela diretora foi todo dentro de escolas, 

mas não a partir do magistério: inicialmente, foi funcionária da limpeza, cursou pedagogia 

para sair do “serviço pesado”, como ela disse, e assim chegou à sala de aula, sendo depois de 

poucos anos convidada para assumir a vice-direção. Na atual escola está já há doze anos, os 

últimos cinco como diretora designada pela dirigente de ensino. Quanto ao trabalho 

administrativo, ela afirma que deveria ser realizado em outro espaço, fora da escola, onde se 

faria apenas o trabalho pedagógico. Segundo a gestora, “são duas coisas que chocam”, porque 

é diferente o tempo de cada uma dessas ações: as tarefas administrativas são de rápida 

execução, e muitas exigem respostas imediatas, enquanto que o trabalho pedagógico se faz 

como processo, demanda um tempo maior para elaboração, execução e avaliação. O diretor da 

Mutinga, por sua vez, tem formação inicial em administração de empresas, exerceu diferentes 

funções no setor privado, desde a simples tarefa de conferencista até a de marketing, 

representando uma grande editora de São Paulo em diferentes regiões do país e chefiando 

grupos de funcionários. Uma mudança de planos da empresa o fez optar pelo desligamento, e 

como tinha também formação em matemática, inscreveu-se em uma escola que, no mesmo 

dia, o chamou para lecionar. Desde então se passaram dezessete anos, nas funções de 

professor, professor coordenador, vice-diretor e diretor de escola: “eu nunca gostei de ficar 

muito tempo fazendo a mesma coisa”; “eu achei que podia fazer mais”, explicou.  

O gestor buscava desafios. “Fazer mais”, para ele, significava assumir um trabalho 

para além da sala de aula. Sua passagem pela coordenação pedagógica foi breve e sua 

narrativa demonstra uma maior desenvoltura com as funções de vice-direção ou direção, 

talvez pela formação e experiência profissional anteriores à escola. Também a diretora da 

escola Freguesia buscou “mais”, mesmo que por outras motivações. Num caso como em 

outro, não se pode julgar, por dedução, que os gestores tenham uma preocupação menor com 

os aspectos pedagógicos, ou que tenham buscado a gestão apenas por ambição pessoal. A 

maioria dos profissionais da educação, é preciso destacar, prefere manter-se como professor, 
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mesmo que trabalhe em duas ou mais escolas, porque entendem que a responsabilidade e a 

pressão hierárquica, assumidas pelos gestores, são muito superiores à diferença nos 

rendimentos.  

A questão sobre a formação (questão 3.3) diferencia, igualmente, o posicionamento 

dos gestores. Todos os entrevistados concordam com a afirmação de que a formação 

acadêmica não é inadequada, mas insuficiente. Para os professores coordenadores, mais 

diretamente ligados aos processos de ensino e de aprendizagem, a formação será sempre 

insuficiente, e se faz, principalmente, no exercício do trabalho, diante de situações sempre 

desafiadoras, porque envolvem relações humanas. Interessante foi a fala do coordenador da 

escola Pirituba, referindo-se à necessidade de articular as orientações do sistema de ensino, as 

dificuldades docentes e as demandas dos familiares, de modo a melhor atender ao 

desenvolvimento dos alunos: “Não sei se você vai se adequando, vai se acostumando ou vai 

aprendendo (risos)”.  

De fato, a acomodação faz parte do aprendizado profissional, como a serenidade 

resulta da sabedoria adquirida com o tempo. Não se trata de inércia, ou comodismo, mas de 

respeito ao tempo de acontecimentos, ou de processos, que não dependem da vontade ou da 

formação específica, apenas, mesmo que haja a boa vontade de muitos, e todos com boa 

formação acadêmica. Cabe ressaltar as considerações do professor Antônio Joaquim Severino:  

Podemos nos dar melhor conta do sentido da formação, lembrando que ela 

envolve um complexo conjunto de dimensões que o verbo formar tenta 

expressar: constituir, compor, ordenar, fundar, criar, instruir-se, colocar-se 

ao lado de, desenvolver-se, dar-se um ser. É interessante observar que seu 

sentido mais rico é aquele do verbo reflexivo, como que indicando que é 

uma ação cujo agente só pode ser o próprio sujeito. (SEVERINO, 2011, p. 

132). 

Os profissionais formam-se na escola, assim como se formam os adolescentes, que 

chegam crianças, e os jovens, que chegam adolescentes, e que terminam o Ensino Médio 

ainda em processo de formação para a cidadania, a vida social, a familiar e a profissional.  

O percurso de aprendizado profissional, acadêmico e em exercício, mostrou influência 

sobre a avaliação que os diretores fazem de sua formação pedagógica específica, em relação 

às demandas de trabalho (questão 3.3). Os diretores das escolas Freguesia e Mutinga 

consideram que sua formação específica não contribui com as atuais demandas de trabalho, 

que são de natureza administrativa, principalmente: a primeira era funcionária em escola, 

quando cursou pedagogia com habilitação para a docência nas séries de alfabetização e para a 

administração escolar; o segundo, com formação e prática em administração no setor privado, 

graduou-se em matemática e, posteriormente, habilitou-se em administração escolar por meio 
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de curso de complementação. Para a diretora e o diretor das escolas Pirituba e Anhanguera, no 

entanto, a formação em pedagogia contribui, sim, para a sua prática. O que explica a diferença 

de perspectiva desses últimos é o fato de que ambos trazem, para a direção escolar, princípios 

de gestão que dizem respeito à dimensão humana; também apontam para a mediação e a 

articulação como suas principais atribuições, e, portanto, associam a sua formação às 

referências teóricas que dizem respeito ao processo de ensino e de aprendizagem, aspecto que 

constitui a maior parte do currículo dos cursos de pedagogia. Os diretores da Freguesia e 

Mutinga, por outro lado, identificam sua prática com as tarefas administrativas, e neste 

aspecto, os currículos de formação de educadores são precários, porque não se utilizam de 

referências da área administrativa, e menos ainda de gestão de recursos humanos.  

Essa diferença de perspectivas explica a coincidência das respostas para a questão 3.4: 

Qual a maior dificuldade encontrada pelos gestores? Três professores coordenadores disseram 

ser a relação com os professores; apenas o coordenador da escola Freguesia apontou para a 

burocratização dos procedimentos de avaliação do desempenho escolar: “querem quantificar a 

educação”, ele afirmou. Três diretores disseram ser a relação com os funcionários, a sua maior 

dificuldade: apenas o da escola Mutinga, justamente o único com formação e experiência na 

área administrativa, disse que a sua maior dificuldade são as drogas, especialmente no período 

noturno e entre alunos adultos, da EJA. Por quê? Porque, segundo o diretor, para todas as 

outras questões, administrativas ou pedagógicas, de alguma forma se consegue uma resposta, 

mesmo que não contemple uma solução plena ou ideal; e quanto às drogas, “não tem o que 

fazer”, diz o diretor. Ocorre que, em razão de sua formação e experiência anteriores, é 

diferente a leitura que ele faz do que se apresenta como problema, e clara a sua posição no 

que diz respeito à gestão de pessoas. Para este gestor, problema é dificuldade, não é 

impedimento, porque assim deve ser a relação do administrador com as metas projetadas. Esta 

mensagem, implícita nas práticas e orientações da gestão, estabelece a relação de autoridade 

que é própria da função gestora: “Eu trago um pouco daquele lado de empresa, e eu percebo 

que isso acabou ajudando, muito, não por eu ter tido cargo de chefia em empresa privada - a 

gente sabe que empresa é diferente de escola – mas acabou ficando claro quem é o José: o 

José é o vice-diretor da escola”.
4
 

Identificar um determinado sujeito como “o vice-diretor da escola” significa 

reconhecer nesse sujeito a autoridade que lhe compete, e, consequentemente, assumir diante 

dessa autoridade o seu próprio papel e responsabilidades profissionais. É preciso considerar, 

                                                           
4
 Foi utilizado nome fictício. 



51 
 

no entanto, que enquanto na empresa privada a autoridade se impõe pelo risco de demissão, 

na escola pública a condição de estabilidade no emprego e a liberdade de cátedra docente 

exigem do diretor e do coordenador pedagógico uma competência peculiar para a gestão de 

pessoas. É preciso desenvolver, por meio das práticas cotidianas e dos estudos realizados nas 

ATPCs, a compreensão da autoridade que é pré-requisito para o exercício da gestão, assim 

como para a docência: autoridade que deriva de conhecimentos e competências específicas, 

mas de um comprometimento comum. Nesse ponto, o tema abordado pela entrevista 

tangencia a ética, o que enxergamos a partir da leitura de Freire:  

Se as liberdades não se constituem entregues a si mesmas, mas na assunção 

ética de necessários limites, a assunção ética desses limites não se faz sem 

riscos a serem corridos por elas e pela autoridade ou autoridades com que 

dialeticamente se relacionam. (FREIRE, 2000, p. 28). 

 De que risco fala Paulo Freire? O risco de que não haja o acontecimento ou mudança 

esperada, pelos quais trabalharam os diferentes sujeitos, em sua condição própria de 

autoridade. Risco que, alerta o autor, não deve alimentar o posicionamento fatalista diante das 

adversidades do mundo. Na escola, é importante que o diretor, em trabalho com o professor 

coordenador, compreenda o movimento dialético pelo qual liberdade e autoridade se 

relacionam, no sentido de um imperativo ético que dê à escola a sua identidade. 

Às questões sobre formação e prática, seguiram outras que procuraram decifrar, mais 

especificamente, a noção de ética dos gestores. A questão 3.5 - Qual a missão e os valores da 

escola? - apresentou dificuldade aos entrevistados. Ficou evidente que esses conceitos não 

estão em pauta de discussão ou de ação nas escolas, e até mesmo a definição de cada um deles 

não pareceu clara a todos os gestores. O coordenador da escola Freguesia diz que a missão e 

os valores devem ainda ser discutidos coletivamente, e que há pensamentos diferentes a 

respeito: uns, em defesa da formação para a cidadania, e outros, para o vestibular. A 

coordenadora da Anhanguera inicia a resposta dizendo “Eu acho que a missão é educar”
5
, e 

explica: “não falo dos conteúdos programáticos, não; falo de não jogar papel no chão, porque 

professor também faz isso”. “Os valores se misturam, entre aquilo que é o ideal e aquilo que é 

confortável, que não dá trabalho. Hoje a gente vê muito isso: professor não quer ter trabalho”, 

diz a gestora. Bem diferente do anterior, não há na fala dessa coordenadora a perspectiva de 

um projeto coletivo; ao contrário, missão e valores são abordados como contrapontos à falta 

de profissionalismo docente. Isso fica maia claro diante das palavras do coordenador da 

escola Pirituba: “A nossa missão é essa: dar essa oportunidade para o aluno poder sonhar com 
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 Grifo nosso. 
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coisas melhores para ele; e quando eu falo “coisas”, eu falo de concepção de mundo, de vida, 

e aí ele vai crescer baseado nos valores que ele acredita [...]”.
6
 Está implícita no discurso 

desse coordenador, a compreensão da escola como espaço de trabalho coletivo, com vistas à 

formação de seres humanos capazes de construir o próprio futuro, e conscientes de seus 

objetivos e seus valores.  

Entre os diretores, apenas a diretora da escola Freguesia deixou bastante vaga a sua 

resposta, dizendo que missão e valores “estão voltados para o aluno”, para “formação do 

aluno”. Os demais indicaram como missão da escola a formação de cidadãos críticos, que 

façam parte da sociedade, e não estejam à margem dela. Entre os entrevistados, se percebeu a 

dificuldade de abordar os valores. A diretora da escola Pirituba, no decorrer da entrevista, 

mostra segurança em relação aos próprios valores, mas, na condição de gestora, 

coerentemente, diz o mesmo que o coordenador da unidade Freguesia: é difícil estabelecer 

valores, em meio à diversidade de concepções pedagógicas que opõe, principalmente, a visão 

humanista à pragmática. O diretor da escola Anhanguera mostra-se também coerente, quando 

defende a formação de cidadãos críticos, e explica que busca a participação da comunidade e 

dos alunos como forma de promover essa formação: ele compreende, portanto, que essa 

missão pedagógica é de responsabilidade também da gestão, e que cidadania e criticidade não 

são apenas direitos, mas valores, para a formação de sujeitos com autonomia. “Para isso, eu 

estou tentando enveredar para uma gestão participativa; não para responsabilizar os outros, 

mas para que todos participem desse processo.”, diz o diretor. 

 A questão 3.6 (Há projetos ou atividades interdisciplinares regulares?) recebeu de 

todos os entrevistados a resposta “sim”. Todos afirmaram a realização de projetos, acertados 

no planejamento pedagógico do início do ano letivo. Ao descrever os trabalhos realizados, 

porém, deixaram claro que não há projetos articulados a um plano pedagógico e educativo que 

considere as características da unidade e as imbricações culturais que emergem da relação 

com alunos, familiares, docentes e funcionários. Em geral, há projetos norteados por datas 

comemorativas ou eventos internacionais: foram citadas a Copa do Mundo, os Cem anos de 

Samba e as Paralimpíadas. A exceção está na escola Freguesia, no que diz respeito à temática 

e à dimensão estética: um dos projetos mencionados é musical, e outro, de memória. Ambos 

tentam construir uma identidade para a escola, abrindo espaço para a produção dos próprios 

alunos e também para a integração com ex-alunos. Arte, memória e sensibilidade estética são 

valores subjacentes a esses projetos, ainda não identificados pela consciência coletiva da 
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escola: ambos são justificados pela presença dos ex-alunos, mais do que pelo movimento 

provocado nos atuais alunos e docentes.  

A diferença de concepções em relação à gestão escolar percebe-se na questão 3.7, 

sobre a participação junto ao Conselho de Classes, quando apresentada aos diretores. As 

respostas foram as seguintes: a) escola Freguesia: “Eu sei o que está acontecendo no 

Conselho. Eu fiz ATPC com os professores antes, dizendo ‘vamos seguir esta linha’, e foi o 

que fizemos.”; b) escola Anhanguera: “Quem valida, mesmo, é o grupo docente. Porque a 

gente não tem ainda um Conselho participativo (com alunos e familiares).”; c) “Ele tem que 

mediar e tem que fazer com que os professores reflitam sobre o indivíduo que está sendo 

avaliado, porque muitas vezes ele não é enxergado como indivíduo, mas o número tal, da sala 

tal.”; d) escola Mutinga: “No terceiro e no quarto (bimestres) o diretor faz questão de estar 

presente. E tem que estar mesmo, porque é a visão do diretor, é diferente. Tem que falar com 

o professor. Tem certeza? É assim mesmo? O que foi feito?”. Os quatro gestores estão 

corretos, no que diz respeito às suas atribuições, mas emerge de cada fala um ponto de vista 

diferente: se coubesse aos diretores determinar o fundamento ético do plano gestor e do 

projeto pedagógico escolar, na escola Anhanguera prevaleceriam os valores políticos, e na 

escola Pirituba, os valores humanistas – o que não significa que o humanismo estaria ausente 

da primeira, e o político ausente da segunda.  

A última questão é a única que se refere à ética, propriamente: Existe um Código de 

Ética que oriente a atuação dos profissionais em educação, na rede pública estadual? Dois 

dos entrevistados, o coordenador da escola Freguesia e o diretor da escola Anhanguera, 

afirmaram haver um estatuto, ou seja, uma regulamentação, o que não corresponde a uma 

orientação ética. O diretor da escola Mutinga diz: “Sim, tem que ter. [...] eu entendo que deva 

ter um código de ética entre todos os professores, e a postura do professor em sala de aula, o 

empenho com o seu trabalho. Eu sinto que tem aqui na escola, porque a gente não tem 

problema.”. Para o gestor, portanto, ética é respeito e comprometimento por parte do 

professor. O respeito também é citado pela coordenadora da escola Anhanguera: “Quando eu 

penso em ética, eu penso que você tem que respeitar o outro, se houver alguma coisa para 

falar sobre o outro você tem que chamá-lo, particularmente.”.  

Não será a ética matéria que transcende a atitude de cada sujeito, em relação ao outro e 

em relação às obrigações do próprio trabalho? A diretora da escola Pirituba foi a que 

demonstrou conhecimento mais seguro, no que diz respeito às diretrizes para o trabalho dos 

educadores: “Tem a lei do funcionalismo público, a 10.261, e tem a legislação que a gente 
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tem que seguir mesmo, o ECA, a LDB, mas um Código de Ética, propriamente, não. Tem o 

bom senso.”. O coordenador da mesma escola não citou determinações legais, mas o 

“currículo oficial e a liberdade de cátedra do professor”; e concluiu que “talvez o código seja: 

o professor não pode perder o controle, nem o respeito, então a gente vai tentar garantir essa 

posição do professor como responsável pela sala. A educação é uma trama muito complexa.”. 

Ao pensarem sobre a ética, diretora e coordenador pedagógico não apontaram para o 

professor, como aquele de quem se exige a ética. Ambos disseram “a gente”, entendendo que 

a ética é objeto de preocupação de todos, e perpassa o trabalho de docentes e gestores. Como 

disse o coordenador, a educação é “uma trama” - o que justifica a busca pela ética na gestão 

de escolas públicas.  

De maneira geral, os gestores expuseram a sua compreensão sobre a ética referindo-se 

às relações profissionais e humanas. Exceção feita à diretora da escola Freguesia. Segundo 

ela, “O que determina o que é certo, o que é errado, é a legislação. Sempre embasado na lei: 

‘isso não pode’, porque a lei diz isso e isso...”. Dessa forma, entende-se que a ética é definida 

segundo delimitações legais impostas aos gestores e docentes. Significa que não há na 

unidade, ou na compreensão da gestora, princípios gerais, embasados em valores segundo os 

quais deveria se desenvolver um projeto educativo. Para cada situação, aplica-se a legislação 

correspondente.  

 Um contraponto interessante a essa colocação da diretora, foi a fala do diretor da 

escola Anhanguera: 

[...] não tem uma lei que define o que eu devo e não devo fazer. O professor 

entra na sala, ele faz o que quer, então cabe muito a questão individual. Cabe 

a ele fazer o que está no estatuto, e você (o gestor) faz o que? Vê o que está 

em registro. Cabe ao profissional fazer acontecer, porque ele pode trazer 

registros aos montes. O que eu coloco como ética é a consciência. 

É esse o ponto crucial para se pensar em ética na escola. A legislação, desde a 

Constituição Federal, a LDB e as resoluções estaduais, determinam a gestão escolar 

democrática, a atuação efetiva de funcionários, familiares e alunos nas decisões da unidade, 

processos de recuperação da aprendizagem, atividades didáticas diferenciadas, assim como os 

procedimentos de avaliação, atendimento às necessidades especiais, e exigem-se os 

respectivos registros, para acompanhamento dos supervisores das diretorias regionais de 

ensino. Como disse o diretor, os registros atestam, mas não garantem que tenham sido 

cumpridas, efetivamente, as determinações legais. A menos que a ação de um gestor ou 

docente afete um ou mais alunos, particularmente, causando prejuízo imediato, e este seja 

percebido e denunciado pelos interessados, um trabalho de má qualidade, sem compromisso 
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ético, profissional ou humano, pode se perpetuar na escola. Diferente de outros profissionais, 

o educador é sujeito de um processo que se constrói, no tempo, pela intervenção de vários 

outros sujeitos, e depende da contrapartida do educando. Pode-se perceber um trabalho 

docente de má qualidade, que não siga as orientações legais de maneira adequada, ou não 

resulte em aprendizado, e é dever do gestor intervir. O que garante, porém, que o professor 

mudará a sua prática?  A lei, certamente, não. Tampouco a autoridade hierárquica, num 

contexto em que são todos amparados pela estabilidade do funcionalismo público. É preciso 

haver o comprometimento ético. Nisso reside o desafio do gestor.  
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6 DISPOSITIVOS LEGAIS 

  

 Ao refletirem sobre a ética, como o observado nas entrevistas, os gestores de maneira 

geral a associaram ao trabalho docente; mais especificamente, aos deveres que devem ser 

respeitados no processo de ensino e de aprendizagem. Por isso citaram o “estatuto”, sem 

esclarecer, porém, se estavam se referindo à Lei Complementar nº 444 de 27 de dezembro de 

1985, sobre o Estatuto do Magistério Paulista, ou à Lei 10.261, de 28 de outubro de 1968, 

sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos civis do Estado (apenas a diretora da escola 

Pirituba citou a segunda). Ambos os dispositivos tratam da regulamentação funcional, ou seja, 

as formas de assumir a função ou cargo, a evolução, remuneração, direitos e deveres. Não 

fazem referência à ética.  

 Não existe, de fato, um código de ética específico, para os profissionais em educação. 

Existe o Código de Ética da Administração Pública Estadual, aprovado pelo Decreto nº 

60.428, de 08 de maio de 2014. Uma reflexão sobre a ética na gestão de escolas públicas deve 

considerar o disposto nesse decreto, assim como na Resolução SE-52 de 14 de agosto de 

2013, sobre os perfis, competências e habilidades requeridas dos profissionais da educação da 

rede estadual de ensino. A seguir serão analisadas as atribuições do diretor, tal como são 

descritas na Resolução SE-52, posto que é ele quem responde pela unidade escolar, no que diz 

respeito à administração e aos resultados pedagógicos. Depois será analisado o Código de 

Ética da Administração Pública Estadual, e sua pertinência em relação à gestão escolar. 

 

6.1 Perfil profissional e atribuições do diretor  

 

Segundo a legislação, as atribuições da direção escolar são de articulação, mediação, 

administração de recursos, de pessoas, e outras mais. Conforme o disposto na Resolução SE-

52 de 14 de agosto de 2013, é requerido do diretor o seguinte perfil: 

Como dirigente e coordenador do processo educativo no âmbito da escola, 

compete ao Diretor promover ações direcionadas à coerência e consistência 

de um projeto pedagógico centrado na formação integral dos alunos. Tendo 

como objetivo a melhoria do desempenho da escola, cabe-lhe, mediante 

processos de pesquisa e formação continuada em serviço, assegurar o 

desenvolvimento de competências e habilidades dos profissionais que 

trabalham sob sua coordenação, nas diversas dimensões da gestão escolar 

participativa: pedagógica, de pessoas, de recursos físicos e financeiros, de 

resultados educacionais do ensino e aprendizagem. Como dirigente da 

unidade escolar, cabe-lhe uma atuação orientada pela concepção de gestão 

democrática e participativa, o que requer compreensão do contexto em que a 

educação é construída e a promoção de ações no sentido de assegurar o 
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direito à educação para todos os alunos e expressar uma visão articuladora e 

integradora dos vários setores: pedagógico, curricular, administrativo, de 

serviços, das relações com a comunidade. (SEE-SP, D.O. 15/08/2013, Seção 

I, p. 32) 

 A essa descrição de perfil profissional seguem cinco competências requeridas do 

diretor, referentes ao funcionamento do sistema de ensino estadual, cada uma das quais 

exigindo de quatro a dez habilidades; e vinte e sete habilidades correspondentes às quatro 

dimensões da gestão escolar: pedagógica, de pessoas, de recursos didáticos, materiais, físicos 

e financeiros e de resultados educacionais do ensino e aprendizagem. Em um organograma, os 

requisitos para a função de direção de escola seriam representados da seguinte forma: 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto se sistematizou a função dos diretores escolares da rede pública estadual, que os 

requisitos definem as atribuições e objetivos, como se o resultado de seu trabalho fosse um 

produto final preconcebido. Uma sequência de determinações, de “fazeres”, sugere um 

trabalho técnico, de natureza burocrática: não há termos que digam respeito à natureza 

humana de todos os que estão na escola, e à diversidade e complexidade envolvidas no 

processo de gestão de procedimentos educativos. A Resolução não faz referência a valores, e 

apenas aponta princípios de caráter legal ou normativo:  

Identificar, analisar e fazer uso da legislação educacional e das normas 

administrativas e seus respectivos princípios, que regem a educação escolar, 

em conformidade com as demandas do contexto escolar.  

[...] 

O DIRETOR: PERFIL PROFISSIONAL 

Competências exigidas pelo sistema estadual  

 

C-1: políticas educacionais * 

H-1; H-2; H-3; H-4 ** 

 

C-2: o diretor na estrutura da SEE 

H-1; H-2; H-3; H-4 

 

C-3: gestão democrática e participativa 

H-1; H-2; H-3; H-4; H5; H-6; H-7; H-8; 

H-9; H-10 

 
C-4: diretrizes legais 

H-1; H-2; H-3; H-4; H-5; H-6 

C-5: proposta pedagógica da UE 

H-1; H-2; H-3; H-4; H-5; H-6; H-7; H-8 

Habilidades específicas exigidas na escola 

 

Gestão Pedagógica 

H-1; H-2; H-3; H-4; H5; H-6;H-7; H-8; H-9 

 

Gestão de Pessoas 

H-1; H-2; H-3; H-4; H-5 

 

Gestão de Recursos 

H-1; H-2; H-3; H-4; H-5; H-6; H-7 

 

Gestão de Resultados 

H-1; H-2; H-3; H-4; H-5; H-6 

*C: Competência 

**H: Habilidade 
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Conhecer princípios e métodos para a promoção da gestão democrática e 

participativa; para exercer a gestão de tempos, espaços, pessoas, recursos e 

de investigação, em atendimento a demandas e à resolução de problemas 

pedagógicos e administrativos. (SEE-SP, D.O. 15/08/2013, Seção I, p. 32) 

 Princípios legais e normativos, assim como os princípios ligados a métodos de gestão, 

mesmo que sob um regime democrático, correspondem à esfera cognitiva da ação humana, e 

não ao campo da ética, preenchido por valores morais.  

Uma vez que se constituam o Conselho de Escola e a APM, e que sejam essas 

instâncias convocadas para avaliação e deliberação de questões a elas pertinentes, conforme 

orientações legais, pode-se afirmar a existência de uma organização democrática participativa. 

Considerando, por outro lado, a fala dos gestores a respeito dessas instâncias de 

representação, percebe-se que adquirem um caráter protocolar; invariavelmente, fazem 

escolhas entre opções que lhe são apresentadas: o que adquirir com verbas federais anuais, 

dentro das limitações de custeio e capital, qual a melhor proposta no processo de licitação 

para a administração da cantina, qual candidato deve assumir a zeladoria da escola, e, mais 

raramente, qual a medida disciplinar para determinado aluno que ultrapassou os limites da 

tolerância de professores, gestores e funcionários. Os conselheiros e membros da APM 

reúnem-se mediante convocação do diretor, e as considerações dos entrevistados a respeito da 

participação de docentes, funcionários e familiares deixa claro que não há uma ação autônoma 

dos sujeitos no sentido de uma participação regular e efetiva, fruto de uma cultura 

democrática, mas apenas o funcionamento de um regime representativo, em conformidade 

com princípios legais da gestão democrática escolar.  

 Tanto em sua relação com as determinações do sistema de ensino, quanto na gestão 

pedagógica, de recursos humanos, materiais e de resultados escolares, os diretores, assim 

como os coordenadores pedagógicos, podem trabalhar segundo os princípios e normas legais, 

mas norteados por diferentes princípios éticos: agindo de modo pragmático ou reflexivo, 

objetivando o imediato ou o projetado, analisando e planejando por uma perspectiva 

positivista ou dialética. A ética, entendida como fundamento da práxis, tal como o 

apresentado no capítulo 1, não diz respeito a concepções filosóficas sobre educação e gestão, 

e não se avalia a partir de ações pontuais deste ou daquele sujeito, em sua relação com o outro 

ou com o próprio trabalho. Trata-se de um estatuto moral que alicerça os planos e ações dos 

gestores, docentes e funcionários. 
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6.2 O Código de Ética da Administração Pública Estadual 

 

O Código de Ética da Administração Pública Estadual foi aprovado pelo Decreto nº 

60.428, de 8 de maio de 2014, atendendo às determinações do Decreto nº 57.500, de 8 de 

novembro de 2011. Este último reorganiza a Corregedoria Geral da Administração e institui o 

Sistema Estadual de Controladoria: dispõe, portanto, sobre a estrutura organizacional e as 

medidas de fiscalização e controle de órgãos e agentes da administração pública estadual. Em 

seu artigo 4º, refere-se à Comissão Geral de Ética, integrante da Corregedoria Geral da 

Administração, à qual é atribuída a elaboração de proposta “de Código de Ética destinado a 

todos os agentes públicos integrantes de órgãos do Sistema Estadual de Controladoria”. 

(Decreto nº 57.500, de 8 de novembro de 2011, art. 37º, Parágrafo único). 

O entendimento sobre a ética, no âmbito da administração pública do estado de São 

Paulo, deriva, portanto, de uma estrutura de controle e de correção das atividades dos 

funcionários públicos. Em seu artigo 1º, o Código aprovado em 2014 determina que: 

Todos os agentes da Administração Pública do Estado de São Paulo têm 

deveres éticos aos quais aderem automaticamente no momento de sua 

investidura. Além de observar os princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, cortesia, 

razoabilidade, finalidade e motivação, devem pautar-se pelos padrões da 

ética. (Decreto nº 60.428, de 8 de maio de 2014. Anexo, artigo 1º). 

 Os “padrões da ética” não são retomados nos demais artigos - não se conceitua, 

portanto, o objeto desse Decreto.  Pelos termos empregados no texto, subentende-se que 

sejam valores absolutos e atemporais, que fundamentam e legitimam o poder de decisão das 

instâncias de governo, até mesmo sobre o que constitui o campo da ética: ao assumirem seu 

posto, os agentes da Administração Pública “aderem automaticamente” a ela. Trata-se de um 

Código de Ética que não busca definir a ética, mas o “interesse público” - identificado com a 

preservação do patrimônio financeiro e com a lisura dos agentes, diante do risco de corrupção 

e de suborno.  

A observância do interesse público, especialmente no que diz respeito à 

proteção e manutenção do patrimônio público, implica o dever de abster-se o 

agente público de qualquer ato que importe em enriquecimento ilícito, gere 

prejuízo à Fazenda Pública, atente contra os princípios da Administração 

Pública ou viole direito de particular. (Decreto nº 60.428, de 8 de maio de 

2014. Anexo, artigo 4º). 

 Os diretores de escola são agentes da administração pública. Não são administradores, 

propriamente, porque têm pré-definidas as fontes públicas de recursos materiais e financeiros, 

seu respectivo destino, formas de controle, assim como as condições para admissão, 
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substituição ou dispensa de funcionários, incluindo-se os docentes.  São eles prestadores de 

contas, e sob tal condição, cabe-lhes a responsabilidade pela “proteção e manutenção do 

patrimônio público”.  

 Para as atribuições de gestão pedagógica e gestão de resultados, porém, exige-se outra 

forma de conceber o “interesse público”. Diretores, assim como coordenadores, devem 

entender como de “interesse público” o direito de crianças, adolescentes e jovens à educação 

pública de qualidade, e o direito social à formação de sujeitos com competência profissional, 

consciência política e responsabilidade social. O direito público exige um comprometimento 

que vai além do respeito pelo patrimônio material ou financeiro, de modo que o papel do 

gestor escolar não é apenas de agente da administração, mas também, e fundamentalmente, 

dada a função social da escola, de funcionário público.  

 Elemento de um processo de reorganização da Corregedoria, o Código de Ética 

aprovado em 2014 resulta da necessidade do governo estadual apresentar sua preocupação e 

um plano de ação para combater a cultura de corrupção que desperdiça o dinheiro público. É 

um documento de natureza política, que não versa sobre a competência e o compromisso 

profissional de servidores públicos.  

 Na ausência de um documento legal de orientação, percebe-se, na entrevista com os 

gestores, uma consciência coletiva sobre a premência da ética na ação cotidiana dentro da 

escola, mas um entendimento particular sobre como se manifesta a dimensão ética do trabalho 

pedagógico e de gestão. O capítulo seguinte tratará das imbricações normativas e cognitivas 

no processo de compreensão da ética como elemento de uma práxis gestora. Será também 

apresentada a experiência de intervenção que, desde o início de 2016, vem resultando em 

reflexões sobre a ética e a práxis pedagógica da gestão e da docência, na escola onde a autora 

exerce a função de coordenadora pedagógica.   
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7 O NORMATIVO, O COGNITIVO E A PRÁXIS 

  

Em estudos realizados para o 5º programa de pesquisa e desenvolvimento da União 

Europeia, que teve como ação-chave o Improving Socio-Economic Knowledge Base, Christian 

Maroy investiga os modos de regulação institucionais dos sistemas de ensino de cinco países 

europeus. Além de descrever a evolução desses modos de regulação, desde o século XIX, em 

função de mudanças no papel do Estado dentro de um contexto internacional de 

desenvolvimento econômico, o autor afirma que as realidades nacional e local produzem 

especificidades que são, também, fatores de regulação: “As regras do jogo são construídas em 

situação pelos atores, para resolver os problemas de coordenação e de orientação dos sistemas 

e ação organizados.” (MAROY, 2008, p. 22). Significa que a concepção e as práticas 

educativas dos sistemas de ensino não são respostas determinadas, exclusivamente, pelas 

diretrizes oficiais. 

Recorrendo à categoria de análise weberiana, Maroy entende que a burocracia e o 

modelo de governabilidade são tipos ideais, enquanto os modos de regulação são formas 

concretas de governo e controle, mais complexos que os anteriores, porque resultam de um 

fenômeno de hibridação. O autor explica que as referências morais, intelectuais e simbólicas 

dos atores conectam-se às orientações e determinações legais, compreendidas e aplicadas pelo 

filtro daquelas referências. Há, portanto, uma intersecção das esferas cognitiva e normativa. 

A regulação, num conjunto social, é, pois, um processo múltiplo por suas 

fontes, seus mecanismos, seus objetos, mas também pela pluralidade dos 

atores que a constroem (no nível transnacional, nacional, local). 

Efetivamente, a regulação é [...] complexa, às vezes conflituosa e 

potencialmente contraditória. (MAROY, 2008, p. 23) 

 As considerações do autor são muito pertinentes à análise sobre a gestão escolar da 

rede pública. Os gestores devem reconhecer que os docentes e funcionários usufruem de uma 

autonomia que é própria do funcionário público, já que os critérios de admissão, a 

manutenção do emprego e a evolução funcional não dependem dos superiores hierárquicos 

diretos. Há quem questione, inclusive, a condição de níveis hierárquicos, uma vez que a cada 

servidor cabe cumprir suas responsabilidades sociais, no âmbito das obrigações da instituição 

pública que ele representa. Os expedientes administrativos devem seguir rotinas, cronogramas 

e procedimentos comuns, em consonância com uma agenda oficial para utilização de verbas, 

prestação de contas e atribuição de aulas, por exemplo; as práticas e projetos educativos, por 

outro lado, constroem-se no espaço escolar, pela ação dos seus sujeitos. E toda ação justifica-
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se pelo entendimento do sujeito, a respeito do que é preciso fazer, do que se pode fazer, e do 

que se deve ter como finalidade.  

 Assim como a regulação dos sistemas de ensino, conforme aponta Maroy, também a 

gestão escolar adquire características próprias ao seu contexto, em função da maneira como a 

norma e o entendimento, coletivo ou individual, convergem para a prática. O trabalho 

realizado na escola, no entanto, é ainda mais complexo, porque da relação entre o normativo e 

o cognitivo emerge um resultado imediato, que é a ação de cada sujeito dirigida ao outro, e 

pelo outro, avaliada, constantemente.  

Por ser uma instituição pública educativa, a escola a que se refere esse trabalho tem o 

ser humano como princípio, meio e fim. No entanto, vale ainda a constatação kantiana do 

século XVIII: 

Mas aqui se deparam dois obstáculos: os pais não se preocupam 

ordinariamente senão com uma coisa, isto é, que seus filhos façam uma boa 

figura no mundo; e os príncipes consideram os próprios súditos apenas como 

instrumento para os seus propósitos. (KANT, 1999, p. 12) 

 Hoje, as orientações curriculares oficiais para o desenvolvimento de competências e 

habilidades têm a finalidade de formar trabalhadores preparados para o mundo informatizado, 

tecnológico e em constante mudança. Isso atende aos pais, que desejam que os filhos sejam 

“alguém na vida”, que tenham um bom emprego, e também à política do Estado, garantindo a 

existência de uma categoria social intermediária, mantenedora da produção de riquezas, da 

arrecadação de impostos e das desigualdades sociais.  

Há, por outro lado, demandas e pressões sociais e políticas por um novo projeto de 

sociedade e de nação, que exige, necessariamente, uma nova educação: 

Ao sistema econômico, por exemplo, interessa dispor de um indivíduo 

competente, hábil no manejo de conhecimentos e técnicas, maleável e 

adaptável aos intentos do capital. A cidadania, de outra parte, exige um ser 

autônomo, independente e crítico, capaz de decidir, por conta própria, os 

destinos de sua vida no interior de um projeto de corresponsabilidade social. 

O mundo econômico exige competência, competitividade, a busca de 

vantagens; a cidadania requer conhecimento e reconhecimento da diferença, 

solidariedade e busca do bem-estar social. (GOERGEN, 2011, p. 99) 

Pedro Goergen compreende a justiça social como uma questão ética para a educação 

contemporânea (GOERGEN, apud. SEVERINO, 2011, p. 87). O autor recorre a Kant, como 

exemplo de pensador de um período da história que começava a enxergar o mundo por uma 

nova perspectiva, humanista, e buscava elaborar uma nova ética, livre do dogmatismo 

religioso. Assim como o filósofo alemão, Goergen enxerga no processo de mudança, conflitos 

e contradições, a serem superados pela ação dos sujeitos no decorrer da história. Para Kant, 
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seria um processo de aprimoramento moral do ser humano, orientado pela razão, na passagem 

de geração a geração – segundo uma lógica formal. Goergen o concebe como um processo de 

negação/afirmação de novos valores, do qual deve resultar uma nova realidade, pela práxis – 

segundo a lógica dialética. 

O importante é entender que a escola não é espaço apenas de instrução. Competência 

profissional e cidadania não são ensinadas, mas vivenciadas. E todos os que são parte da 

escola nela aprendem. A articulação de ações pela gestão deve estimular a práxis educativa, 

integrando gestores, funcionários, familiares, alunos e professores em um projeto pedagógico 

comum, segundo um fundamento ético que norteie ações e objetivos. Os critérios de 

regulação externa, as determinações legais e o entendimento individual e coletivo, 

referenciado em experiências e processos formativos diversos, serão os elementos digeridos e 

constitutivos de novas práticas. 

 

7.1 Intervenção 

 

7.1.1 Apresentação 

 

Como se disse na apresentação, este trabalho teve como motivação as indagações da 

autora a respeito da gestão escolar de escolas públicas da rede estadual paulista. Em síntese, a 

questão da qual se partia era: como articular as determinações burocráticas, as demandas por 

resultados, as relações de trabalho e a compreensão do gestor e também dos docentes sobre a 

natureza e os objetivos do próprio trabalho? A única afirmação que se tinha era a necessidade 

de um fator de convergência, que permitisse uma análise coesa, teoricamente, e ao mesmo 

tempo conectada à realidade escolar. Esse fator definiu o objeto: ética em gestão escolar. 

O desenvolvimento da pesquisa teórica resultou em subsídio para o processo de 

intervenção, em uma das escolas escolhidas para entrevista. Na condição de professora 

coordenadora pedagógica da unidade, a autora levou às Aulas de Trabalho Pedagógico 

Coletivo (ATPCs) algumas leituras para reflexão e autoavaliação da prática docente e gestora.  

 

7.1.2 Objetivos 

 

O objetivo imediato foi desconstruir as perspectivas de análise, no que diz respeito ao 

julgamento que fazem uns sobre outros, e o que todos e cada um fazem do aluno, do poder 

público e das determinações legais. O processo acontece há um ano, e continuará até o final 
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do presente ano letivo, com o propósito de contribuir com a construção coletiva de uma 

concepção ética sobre o trabalho de docentes e gestores da unidade escolar. 

 

7.1.3 Resultados 

 

A primeira observação importante, e motivadora, foi a de que o tempo foi muito curto 

para as discussões suscitadas pelas leituras. Alguns professores acabavam estendendo a fala 

para além do horário, e no sentido de contribuir, dialogar; houve divergências, mas não 

desentendimentos. Todos demonstram a mesma insatisfação em relação aos resultados 

pedagógicos, e a maioria insiste na busca por ações que motivem e mobilizem os educandos.  

Algumas leituras merecem destaque, pela intencionalidade e pelo interesse que 

provocaram. O quadro a seguir apresenta o título dessas leituras, o tema indicado para 

discussão e o objetivo da coordenadora pedagógica em seu trabalho com o grupo: 

 

Quadro 3 – Leituras em ATPC que mais contribuíram com o trabalho de intervenção. 

FONTE TEMA OBJETIVO 

Sumário executivo do 

Banco Mundial. (2010) 

A agenda internacional para a 

educação em países da OCDE 

Demonstrar que as políticas públicas para a 

educação resultam de compromissos 

internacionais, e que na escola, deve-se 

compreender o papel das diferentes 

instâncias de gestão, internas e externas. 

Professora-tia: a armadilha.  

(FREIRE, 1997, pp. 8-10). 

O fundamento ideológico do 

termo “tia”; a autoridade docente. 

Promover uma relação profissional de 

credibilidade, a partir do reconhecimento 

das distorções a respeito do trabalho 

docente.  

A formação dos intelectuais. 

(GRAMSCI, 1982, pp. 3-8) 
O intelectual orgânico. 

Refletir, com os professores, sobre a nossa 

atuação enquanto intelectuais orgânicos. 

A política como vocação 

(WEBER, 2008, pp. 114-

117) 

A ética da responsabilidade e a 

ética da convicção.  

Refletir sobre a ética que se cultiva na 

escola e a que deve nortear um projeto 

educativo.   

Em direção a uma regulação 

pós-burocrática dos sistemas 

de ensino na Europa 

(MAROY, 2008, pp 30-34) 

A regulação do “quase-mercado” 

e o papel do Estado como 

avaliador da educação. 

Compreender a “gestão participativa” e as 

avaliações externas como elementos de 

uma política de Estado atrelada à agenda 

internacional para a educação. 
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Como se pode perceber pelos temas e objetivos das leituras realizadas nas ATPCs, a 

educação foi apresentada como realidade que envolve e articula a ação de professores, alunos, 

gestores, pesquisadores e administradores, extrapolando os muros da escola e também o 

sistema estadual de ensino. 

 

7.2 Em busca da ética 

 

A coordenadora, que é autora deste trabalho, procurou enfatizar nas ATPCs o que há 

de comum entre todos os que atuam na escola - a preocupação com o ensino e a aprendizagem 

- e o que é peculiar: formação, convicção política, valores e crenças pessoais e profissionais. 

Transcorre, assim, um projeto de formação político-pedagógica, que visa amadurecer e 

construir, coletivamente, as bases teórico-metodológicas para uma ação docente e gestora 

pautada pela ética.  

Chamou a atenção, a ausência de uma reflexão sobre a escola e a ação dos seus 

profissionais a partir de um fator de absoluta relevância: trata-se de uma instituição pública, e 

de funcionários públicos.    

O projeto de intervenção que a autora vem realizando tem como finalidade a definição 

de um fundamento ético, a partir do qual se espera elaborar um novo projeto pedagógico para 

a escola. O quadro docente conta com uma maioria de profissionais bastante comprometidos, 

e com posições políticas críticas e combativas. Isso enriqueceu as discussões, mas não foi 

suficiente para resgatar o significado político do que é público, especialmente por se tratar de 

uma instituição pública para a formação de pessoas. A concepção que emerge do diálogo com 

os docentes e gestores é a mesma que está no Código de Ética da Administração Pública: 

refere-se ao patrimônio material, e não é de uso ou benefício particular. 

O entendimento a respeito do que seja público é determinante para a ação de todos os 

que atuam na escola, porque dá ao trabalho pedagógico e administrativo um significado social 

e político que não se esgota na sua realização imediata, mas se desdobra na história de cada 

sujeito educador e educando. Quando um aluno de escola pública danifica um equipamento, 

ou um material didático, ou negligencia os estudos, e o professor o repreende, dizendo que 

está estragando ou desperdiçando “o que não é dele”, isso não o afeta, porque de fato não é 

dele, mas também não é do professor.  Para que o aluno compreenda a extensão dos seus atos, 

é necessário saber que o bem público não é de ninguém, em particular, mas é de todos.  

A república foi o maior legado intelectual e político da Antiga Roma. Mais do que o 

Direito, porque resultaria em uma revolução na estrutura de poder, não fosse a violenta reação 
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dos defensores do regime imperial. Tão importante é esse conceito para a mudança nas 

relações de poder e de governo, que se perdeu, como letra morta, na Constituição Federal 

brasileira. Mudaram as regras para escolha dos governantes, é fato, mas a implantação da 

República no Brasil se deu por força de um golpe de Estado, permanecendo o povo como 

mero espectador. Não se apropriou o brasileiro do conceito de República, e à democracia se 

deu o lugar de proeminência nos debates políticos e dispositivos legais. A república não 

ganhou projeção ideológica: alcançou-a o conceito de democracia, graças à definição didática 

de “governo do povo, pelo povo e para o povo”.  

É preciso resgatar o conceito da coisa pública como fundamento ético de novas 

relações sociais e de trabalho: com solidariedade, equidade e responsabilidade social. A 

escola pública deve ser o espaço, por excelência, desse movimento; e os funcionários 

públicos, devem cumprir a tarefa pedagógica de promover o interesse comum, entendido 

como meio de aprimoramento das condições materiais e morais do ser humano, para que este 

assuma a responsabilidade pelo outro, e pelo coletivo, em favor de uma ordem social 

humanizada.  

Os gestores escolares têm importante papel nesse processo. A conclusão deste 

trabalho, em busca da ética na gestão de escolas públicas estaduais, é a de que a prática de 

diretores e coordenadores pedagógicos deve ter como fundamentos éticos: o interesse público 

e a organicidade. O primeiro fundamento deixa claro que, se não contemplar o interesse 

comum, ou se constituir o desrespeito a uma regra que vale para o coletivo, o que se 

reivindica como direito pode ser, na verdade, privilégio. A soberania do público rompe com o 

individualismo e o egoísmo, valores que esgarçam as relações de solidariedade e equidade 

social; também contribui com a responsabilidade coletiva e a defesa da sustentabilidade, 

porque torna evidentes os males do consumismo, para o meio ambiente e também para a 

distorção dos valores humanos.  

O segundo fundamento corresponde ao trabalho intelectual orgânico, tal como o 

descreve Gramsci: os gestores se reconhecem e reconhecem os demais, funcionários, docentes 

e alunos, como intelectuais; a contribuição reflexiva e crítica de todos, a partir de 

conhecimentos e referências culturais próprias, mobiliza uma operosidade orgânica, 

promovendo relações de cooperação, compartilhando responsabilidades, e assim torna-se a 

escola uma comunidade educativa.    

A ética, portanto, não corresponde apenas à consciência individual a respeito das 

próprias responsabilidades, tal como afirmaram os gestores entrevistados. Tampouco existe 

uma ética universal, com base em valores humanos absolutos. Kant faz referência à 
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universalidade ética, mas não diz, com isso, que haja determinados valores morais, inerentes à 

condição humana: o filósofo indica como universal, a racionalidade ética – campo da filosofia 

clássica que ele define como ciência da liberdade.  

Para Vázquez, a ética é fenômeno cultural histórico, e resulta de um movimento de 

ascensão moral dialético:  

O progresso moral se mede, em primeiro lugar, pela ampliação da esfera 

moral na vida social. Esta ampliação se revela ao serem reguladas 

moralmente relações entre os indivíduos que antes se regiam por normas 

externas. [...] 

[...] se determina, em segundo lugar, pela elevação do caráter consciente e 

livre do comportamento dos indivíduos ou dos grupos sociais e, por 

conseguinte, pelo crescimento da responsabilidade destes indivíduos ou 

grupos no seu comportamento moral. [...] 

Índice e critério de progresso moral é, em terceiro lugar, o grau de 

articulação e de coordenação dos interesses coletivos e pessoais. 

(VÁZQUEZ, 1996, p. 45-46) 

Há, portanto, um movimento de regulação moral interna, pela consciência, que impõe 

ao indivíduo um grau maior de responsabilidade, e promove a coincidência ou proximidade 

entre os interesses pessoais e coletivos. Trata-se de um movimento dialético de superação de 

um tipo de sociedade por outro, que implica na promoção de novos códigos morais.  

A sociedade brasileira apresenta mudanças significativas, nas relações pessoais, 

familiares e de trabalho, especialmente a partir dos anos de 1990. A nova realidade esta posta, 

é urgente definir parâmetros éticos para a formação profissional, cidadã e, principalmente, 

humana, das crianças e jovens. Nas escolas de educação básica, a ação dos gestores, pautada 

pelos princípios republicanos e pelo trabalho orgânico, é fator de relevância para uma 

ascensão moral da sociedade, a partir de novas práticas pedagógicas e educativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Talvez o termo que melhor defina a pedagogia de Paulo Freire seja “coerência”. 

Pesquisando suas obras, teóricas e práticas, percebe-se que, tal como defendia o autor em 

palavras escritas e discursadas, foi sua produção bibliográfica o resultado do diálogo, do 

reconhecimento do outro e da expansão da própria consciência. Constitui o legado do 

educador um valioso exemplo de práxis. 

Deve ser parâmetro para o trabalho de gestão escolar a absoluta coerência de Paulo 

Freire, em vivenciar, com o educando, a experiência de formação profissional e humana, em 

um trabalho orgânico que permita a todos, docentes, alunos e funcionários, reconhecerem e 

assumirem a consciência de si e de seu papel no mundo e na escola. 

 A consciência, tão cara à pedagogia freireana, não se ensina, mas se constrói, como 

elaboração intelectual, pela participação efetiva em movimentos de reflexão e reconstrução da 

realidade. O processo de pesquisa teórica e empírica deste trabalho levou ao mesmo 

entendimento sobre a ética: somente se consolida como fundamento de um empreendimento 

coletivo, enquanto resultado da práxis. É possível impor uma moral, por leis, por 

procedimentos de recompensa/punição, mas isso seria imposição, ou condicionamento. A 

ética é campo no qual os valores morais se constroem, historicamente, no âmbito da 

consciência.  

 Nesse ponto convergem Gramsci, Vázquez e Freire. Em busca da ética na gestão de 

escolas públicas, este trabalho identificou em cada um dos pensadores as bases teóricas 

pertinentes ao trabalho administrativo e pedagógico de instituições públicas de ensino.  

A pedagogia da autonomia de Freire concebe a ética como condição ontológica do ser 

humano. Para o educador pernambucano, a ação do indivíduo, ou o que o indivíduo está 

sendo, identifica a sua condição no mundo em que vive, ou o que ele é. Pensar a ética 

pertinente à ação de gestão da escola pública, portanto, exige a definição do que o indivíduo-

gestor está ou deveria estar fazendo, considerando suas atribuições legais, as orientações 

administrativas e pedagógicas oficiais e as referências profissionais, culturais e humanas dos 

gestores, docentes, funcionários e alunos da unidade escolar.  

 Dadas as atribuições de coordenação, mediação e articulação de concepções e planos 

de trabalho, foi preciso analisar a relação do gestor com os diferentes sujeitos, no sentido de 

formar uma instância coletiva, e orgânica, em razão da sua diversidade. Buscou-se em 

Gramsci o fundamento para essa análise. O conceito de intelectual orgânico orientou a leitura 

das entrevistas e a proposta para uma prática gestora segundo um fundamento ético. Porque o 
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gestor escolar pensa e dirige a sua ação a indivíduos, quando determinadas situações exigem, 

mas a gestão é pensada e se concretiza na relação com círculos de atuação profissional: 

grupos que se diferenciam e se identificam conforme o papel que desempenham, o seu 

período de trabalho ou a afinidade profissional. É preciso reconhecer que são todos 

intelectuais, tal como defendeu Gramsci, de modo a identificar o potencial coletivo de 

consciência crítica, de desconstrução e reconstrução de concepções e projetos pedagógicos, 

mobilizando-os, organicamente. Assim se constrói, como práxis, a ética da organicidade.  

 A importância de Gramsci para este trabalho está na concepção do sujeito como parte 

do coletivo. O pensador italiano vislumbrava uma sociedade socialista, e a educação 

contribuiria com esse projeto. Trata-se de um projeto de transformação pela práxis, categoria 

central para compreensão de Vázquez sobre a ética: segundo ele, resultado histórico da práxis, 

por um processo dialético.  

 A partir desses três referenciais teóricos, e das colocações dos gestores entrevistados, 

apontou-se para o fundamento ético da organicidade, na relação de trabalho do gestor, ou 

gestores, com os funcionários, docentes e alunos, e o do interesse público, no que diz respeito 

ao entendimento dos gestores e demais sujeitos da escola pública, sobre o sentido do seu 

próprio trabalho e o da instituição, para então se entender as possibilidades e 

responsabilidades sociais e políticas que embasarão um projeto de ação e transformação – 

razão de ser da prática educativa, segundo a concepção de filosofia da práxis.  

 Enquanto se realizou a pesquisa, foi desenvolvido o trabalho de estudo e reflexão 

coletiva, coordenado pela autora, em ATPCs. As leituras, em sua maioria, coincidiram com o 

objeto do trabalho, e contribuíram para o processo de intervenção. O objetivo principal foi 

consolidar a concepção de trabalho coletivo, a partir do reconhecimento de interesses e 

responsabilidades comuns. O resultado foi muito positivo, e desdobra-se, atualmente, em uma 

participação efetiva maior, e um maior dinamismo de propostas, pela articulação de novos 

sujeitos. Pela afirmação do interesse público, espera-se chegar a um consenso sobre o 

compromisso assumido, uma vez que os sujeitos são funcionários públicos, o que é diferente 

de ser um profissional autônomo, ou um agente do Estado.  

O conceito de interesse público, enfim, enquanto elemento intelectual e político de 

construção da ética em instituições públicas de ensino, irá consolidar a autoridade da escola e 

de seus profissionais, como instância de representação do direito comum à educação e à 

formação humana, e legitimará a competência decisória dos gestores escolares. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Roteiro de entrevista com o diretor e o professor coordenador pedagógico. 

 

Após identificar-se, como profissional da rede pública estadual de ensino e estudante de 

mestrado em gestão escolar, o entrevistador apresentará as características do Programa de 

Mestrado Profissional da Uninove e o propósito específico do trabalho para o qual servirá a 

entrevista.  

Em seguida, terá início a entrevista, conforme segue: 

1. Características gerais da Unidade Escolar: 

1.1 Quantas salas de aula há na escola e qual o número de alunos de Ensino Fundamental 

e de Ensino Médio, aproximadamente? 

1.2 Como é constituído o quadro de funcionários?  Esse quadro contempla as necessidades 

cotidianas? 

1.3 Quem constitui o grupo gestor? Como foi formado o grupo? 

1.4 Há na escola espaços e equipamentos didáticos além da sala de aula? Quais? 

 

2. Comunidade escolar: 

2.1 Os alunos são moradores do entorno da escola? Em caso negativo: há uma explicação 

ou hipótese para a escolha desta escola? 

2.2 Docentes e funcionários participam de processos decisórios? Em caso positivo: como? 

Em caso negativo: por quê? 

2.3 Há participação ou presença regular de familiares dos alunos? Em caso positivo: como 

e com qual propósito? Em caso negativo: por quê? 

 

3. A gestão: 

3.1 Qual foi o seu caminho, na educação, até assumir a gestão? Há quanto tempo exerce 

essa função? 

3.2 Quais são as atribuições do diretor/coordenador? Caso seja apontada a multiplicidade 

de tarefas: como o sr(a) equaciona esse problema?  
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3.3 É necessária uma formação específica para o exercício da função de 

direção/coordenação pedagógica? Como o sr(a) avalia essa formação, em relação às 

exigências do seu trabalho? 

3.4 Qual é a maior dificuldade enfrentada pelos diretores/coordenadores?  

3.5 Colocam-se hoje para as escolas, dois conceitos trazidos do universo corporativo: 

missão e valores. Qual a missão e os valores da escola? Como são definidos e 

praticados? 

3.6 Há projetos ou atividades interdisciplinares regulares? Qual o objetivo da escola, ao 

promovê-los? Como são definidos os temas e processos? 

3.7 Como atua o diretor/coordenador junto do Conselho de Classes, que delibera sobre os 

resultados acadêmicos (aprovação e reprovação de alunos)? 

3.8 Como atua o diretor/coordenador junto do Conselho de Escola? Em que situações é 

reunido esse Conselho? 

3.9 Existe um Código de Ética que oriente a atuação dos profissionais em educação, na 

rede pública estadual? Em caso positivo: o que esse Código estabelece, como 

fundamento, e como é apresentado aos profissionais da escola? Em caso negativo: o 

que determina, então, o que é certo ou errado na conduta dos profissionais? 

 

Objetivo: 

 

Espera-se compreender, nas entrelinhas e em falas contraditórias, os pressupostos, 

valores e reais preocupações dos gestores, para identificar os fundamentos éticos de sua 

prática, ou de seu discurso. 

 

Estratégia: 

 

Foram elaboradas questões abrangentes, que provocam respostas espontâneas e permitem 

divergências entre o diretor e o coordenador. 
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APÊNDICE B - Entrevistas 

 

Professor Coordenador Pedagógico – Escola Freguesia  

 

2. Comunidade escolar: 

2.1 Os alunos são moradores do entorno da escola? Em caso negativo: há uma explicação 

ou hipótese para a escolha desta escola? 

Resposta: 60%, sim. Mas muitos de Perus, Pirituba, Taipas. Pegam um ou dois ônibus 

para vir. Dizem que vêm pela qualidade da escola: ou algum conhecido estudou aqui, 

ou amigo, ou tem algum parente que estuda aqui.  

2.2 Docentes e funcionários participam de processos decisórios? Em caso positivo: como? 

Em caso negativo: por quê? 

Resposta: Dentro do possível, sim, mas podiam participar mais. Falta entender o papel 

deles na escola, saber que são importantes. Falta consciência e divulgação também. 

2.3 Há participação ou presença regular de familiares dos alunos? Em caso positivo: como 

e com qual propósito? Em caso negativo: por quê? 

Resposta: Poderia ser mais, mas muitos vêm falar comigo fora do horário de aula; em 

reuniões de pais, pelo menos de 1º ano, bastante gente frequenta. Voluntariamente, 

vêm os que querem falar alguma coisa do filho, quando há algum problema (em 

relação à escola), e se tem algum problema particular também. E muitos por 

problemas de saúde.  

 

3. A gestão: 

3.1 Qual foi o seu caminho, na educação, até assumir a gestão? Há quanto tempo exerce 

essa função? 

Resposta: Trabalhei como professor, nove anos, de matemática e física. Eu pensava já, 

na gestão, passei em concurso para direção de escola na rede municipal, e queria ter 

uma experiência, para não chegar “do nada” lá (na direção de escola municipal). 

Desde março exerço a função de professor coordenador (designado pela direção da 

unidade). 
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3.2 Quais são as atribuições do coordenador? Caso seja apontada a multiplicidade de 

tarefas: como o sr(a) equaciona esse problema?  

Resposta: Ajudar a formação do aluno, trabalhar as propostas pedagógicas, ajudar o 

trabalho docente na formação do aluno, tentar fazer a relação entre professor, aluno e 

família, ser um elo entre a direção e os professores também. Quase tudo (risos).  

3.3 É necessária uma formação específica para o exercício da função de coordenação 

pedagógica? Como o sr(a) avalia essa formação, em relação às exigências do seu 

trabalho? 

Resposta: Para a coordenação na rede estadual, não. Mas eu sempre estou estudando 

uma coisa diferente, terminei agora a pedagogia. Bastante coisa eu aprendi em 

formação, outras coisas eu li, em artigos, revistas, experiências que outros contam 

também. A formação ajudou, sim, tem muitas coisas que eu lembro das aulas. Tem 

que correr atrás também. 

3.4 Qual é a maior dificuldade enfrentada pelos coordenadores?  

Resposta: É se preocupar além do pedagógico, é muita coisa burocrática que chega, 

um monte de papel. Acho que a relação, a conversa com o aluno vale mais a pena. É 

“para amanhã tal coisa”, “para amanhã tal relatório”. Quantificam a educação, uma 

coisa que não precisa fazer.  

3.5 Colocam-se hoje para as escolas, dois conceitos trazidos do universo corporativo: 

missão e valores. Qual a missão e os valores da escola? Como são definidos e 

praticados? 

Resposta: A missão a gente não definiu, a missão e os valores, que têm que ser 

discutidos coletivamente. Eu acho que a missão é trabalhar com a formação integral 

do jovem, do adolescente que está estudando aqui, formar um cidadão consciente e 

ativo na sociedade. Alguns vêm a educação só como preparação para o vestibular, 

para o trabalho, é difícil unir os vários pensamentos que existem na escola.  

3.6 Há projetos ou atividades interdisciplinares regulares? Qual o objetivo da escola, ao 

promovê-los? Como são definidos os temas e processos? 
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Resposta: Sim, nos últimos anos, teve projetos, feiras culturais. Este ano foi a temática 

(da feira cultural) “memórias da escola”: cada um trabalhou, dentro da sua área, com 

aquilo que a escola trabalhou antigamente. O objetivo: mostrar que a formação não 

pode ser separada, por disciplina, e ajudar a entender, dentro de uma temática, 

diferente de ter só matemática, só português, e ver a aplicação no dia a dia deles (dos 

alunos). Os temas são definidos no começo do ano, no planejamento, coletivamente.  

3.7 Como atua o coordenador junto do Conselho de Classes, que delibera sobre os 

resultados acadêmicos (aprovação e reprovação de alunos)? 

Resposta: Conversar sobre os pontos positivos e negativos de cada turma, ver se teve 

algum avanço pedagógico ou não, qual a maior dificuldade de trabalhar com a turma, 

se teve algum conflito, tentar resolver o conflito. É isso, tentar ver o máximo que teve 

de êxito ou não no bimestre letivo, para tentar mudar no bimestre seguinte. 

3.8 Como atua o coordenador junto do Conselho de Escola? Em que situações é reunido 

esse Conselho? 

Não se aplica. 

3.9 Existe um Código de Ética que oriente a atuação dos profissionais em educação, na 

rede pública estadual? Em caso positivo: o que esse Código estabelece, como 

fundamento, e como é apresentado aos profissionais da escola? Em caso negativo: o 

que determina, então, o que é certo ou errado na conduta dos profissionais? 

Resposta: Tem algum estatuto do funcionalismo, que acho que tem isso, sim.  

É de conhecimento dos professores esse estatuto? 

Resposta: Alguns, eu acho que nem sabem que tem ética na escola. Nem sabem... 

O que vai definir, então, o que é certo e o que é errado na conduta dos profissionais? 

Resposta: Alguns princípios gerais que já trazem de outra escola. 

Normalmente, o que se percebe, o que o grupo definiria, ou o que a gestão 

estabeleceria, como certo e como errado? 
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Acho que é a relação em sala de aula com aluno, o respeito. O que eles percebem 

como formação, desde a faculdade. Mas tem coisas absurdas na escola. Teve provão, 

por exemplo, e aí a pessoa perguntou “tem que corrigir provão?”. Coisa absurda, que 

não tinha nada a ver com o contexto, o que foi conversado. Você vai falar o que para 

essa pessoa? Para alguns a educação é só “um bico”, não vê na educação algo que 

pode mudar alguma coisa. Não vê a relação humana, não vê nada na escola. 

 

Professor Coordenador Pedagógico – Escola Anhanguera 

 

2. Comunidade escolar: 

2.1 Os alunos são moradores do entorno da escola? Em caso negativo: há uma explicação 

ou hipótese para a escolha desta escola? 

Resposta: A grande maioria é do entorno. São raros os casos de alunos que têm a 

moradia mais distante.  

2.2 Docentes e funcionários participam de processos decisórios? Em caso positivo: como? 

Em caso negativo: por quê? 

Resposta: Mais ou menos (risos). Eu costumo dizer que a gestão democrática vai até a 

página dois. É lógico que a gente comunica, a gente participa, a gente pede sugestões, 

sim; mas existem coisas que acabam sendo decididas pela gestão. Porque quando você 

democratiza, são muitas opiniões, então para se chegar a um consenso acaba sendo um 

pouco mais complicado; mas se consulta e se comunica, sim. Eu acho que não tanto 

quanto deveria, porque é importante a participação da comunidade, que são os 

professores, funcionários e as próprias pessoas do entorno. Mas a decisão acaba 

sendo, ou prevalecendo, muitas vezes, da gestão.  

2.3 Há participação ou presença regular de familiares dos alunos? Em caso positivo: como 

e com qual propósito? Em caso negativo: por quê? 

Resposta: São muito presentes. Eu cheguei aqui este ano, já trabalhei em várias 

escolas, mas eu nunca vi uma comunidade tão presente. Em outras escolas a gente 

tinha dificuldade de trazer a comunidade; aqui, não, eles vêm. Eles são frequentes, são 

presentes, são participativos. Em reunião de Conselho (de Escola) chove pais aqui, é 

impressionante. E coisas que eu nunca vi em outras escolas, por exemplo: aluno 

adoeceu, aluno faltou à escola porque teve uma crise, enfim, eles vêm avisar. São tão 
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presentes, que eu tive que colocar um dia da semana para atender os pais, senão eu 

atendia pai o dia inteiro, a semana inteira.   

 

3. A gestão: 

3.1 Qual foi o seu caminho, na educação, até assumir a gestão? Há quanto tempo exerce 

essa função? 

Resposta: Como a maioria dos professores, comecei como professora eventual em 

2001. Em 2005 eu tive aulas atribuídas, porém a minha disciplina “caiu”, era 

psicologia, e aí eu fiz outros cursos. Fiz uma segunda faculdade, biologia, depois fiz 

gestão escolar, em 2010 eu fui para a mediação e, concomitantemente, fui 

coordenadora em uma ONG, onde tive uma bagagem excepcional, que me enriqueceu 

muito, e este ano eu vim para cá. Desde 2013 eu recebia convites para a coordenação, 

mas o projeto de mediação me encantava muito, também, é apaixonante, a 

possibilidade que você tem de mediar situações que às vezes se dão por perdidas. Tive 

situações de vulnerabilidade de alunos, de perder alunos para o crime. Enfim, tive 

convites, mas não era o momento. Aí aqui, com esta nova gestão, surgiu o convite e eu 

aceitei. 

3.2 Quais são as atribuições do coordenador? Caso seja apontada a multiplicidade de 

tarefas: como o sr(a) equaciona esse problema?  

Resposta: Primeira coisa: suporte à gestão. E aí, é orientação, mediação, é direcionar 

os professores, é conseguir auxiliá-los no desenvolvimento de projetos, dar suporte de 

uma forma geral. Eu puxo muito a orelha. Eu sou muito exigente; então, se tem prazo, 

tem que cumprir. E se tem um professor que traz um projeto, então vamos lá, se eu 

vejo que tem chance de viabilizar, eu abraço. E este ano tivemos muitos projetos aqui, 

e tivemos fechamentos excepcionais. Essa parte de cobrar, eu acho muito chata, mas o 

professor, assim como o aluno, ele precisa ser cobrado. Às vezes, ele tem atitudes 

piores que os alunos; e eu digo piores, porque o professor tem conhecimento, tem 

formação, e os erros são os mesmos em relação ao professor que tem mestrado e o que 

está iniciando. O professor tem muito vício, e mesmo os que estão começando, alguns 

acabam se contaminando pelos que já estão aí, porque já estão cansados, porque têm 

dupla ou tripla jornada, enfim, por uma série de coisas que se justificam; mas eu digo 

se justificam porque é cansativo, mas não se justifica quando a gente olha para o 
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profissional e vê que foi o que ele escolheu. Eu digo para eles: você escolheu, você 

quis ser professor. Eu acho que a gente tem que ter excelência em tudo o que faz; 

então, se não está bom para você, mude, procure outra coisa. Mas a gente está em um 

segmento que é a construção de um país, é o que vai, realmente, significar alguma 

coisa para o ser humano. É tão triste quando eu vejo um professor dizendo que o aluno 

é um traste, que o aluno é incapaz... Cada um tem sua particularidade. Quando eu 

recebo aqui pais e mães, eu ouço cada história! E aí você entende que ninguém é 

totalmente ruim, ninguém é totalmente bom, e cada um se defende da forma como 

consegue.  

Quando você fala de vícios dos professores, esses diriam respeito à relação com os 

alunos, ou ao comprometimento com prazos, compromissos? 

Resposta: Sim, compromissos. Por exemplo: o professor cobra do aluno, deveres e 

obrigações, mas, assim como o aluno, ele ignora. O professor agora, por exemplo, tem 

que entregar nota, digitar notas dentro do prazo, que é até hoje. Tem professor que não 

fez. E aí quando você chama o professor, ele diz: “estou de férias”. E você: “Não, 

professor. Você estará em recesso a partir do momento que entregar tudo o que for 

pedido.”.  E aí vêm os conflitos, porque assim como o aluno, o professor não gosta de 

ser cobrado. 

3.3 É necessária uma formação específica para o exercício da função de coordenação 

pedagógica? Como o sr(a) avalia essa formação, em relação às exigências do seu 

trabalho? 

Resposta: Não. Você tem que ter um tempo mínimo de três anos de atuação em sala 

de aula. Eu fiz muitos cursos. Quando eu ingressei na mediação em 2010, era tudo 

muito novo, tanto na legislação quanto nas escolas. A gente ouvia falar no Fantástico 

(risos). E aí eu fui fazer muitos cursos, e sempre voltados para a área pedagógica 

também. Porque eu via que aqueles problemas de indisciplina não eram apenas uma 

questão de vulnerabilidade pelo local onde estavam, mas uma questão de defasagem 

de aprendizagem. E comecei a fazer projetos, fiz até quatro projetos por ano (como 

mediadora). E o coordenador dizia: “Eu estou para me aposentar, não quero mexer 

com isso”. 
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No seu caso, existiu um caminho muito específico, que foi a mediação e a formação 

em psicologia, mas nós podemos afirmar que algumas pessoas que chegam à 

coordenação, nem sempre estão com uma bagagem adequada? Porque é um professor. 

Resposta: Eu confesso a você que para alguns colegas eu olho e penso “Isso não é 

postura para um coordenador”. Porque está com os vícios da sala de aula. Eu acredito 

que se houvesse uma capacitação... Até nisso a Secretaria da Educação peca, porque 

existem pessoas que são indicadas, que são de confiança, mas às vezes ao indicar 

alguém porque é amigo, dificilmente, e raramente, se olha o potencial desse 

profissional.  

3.4 Qual é a maior dificuldade enfrentada pelos coordenadores?  

Resposta: A resistência dos professores.  Foi o que eu senti em todas as escolas onde 

eu passei. Porque o aluno está em formação, mas o professor tem formação, tem 

discernimento, e nele eu encontro maior resistência.  

3.5 Colocam-se hoje para as escolas, dois conceitos trazidos do universo corporativo: 

missão e valores. Qual a missão e os valores da escola? Como são definidos e 

praticados? 

Resposta: Eu acho que a missão é educar. E quando eu falo educar, não falo dos 

conteúdos programáticos, não; falo de não jogar papel no chão, porque professor 

também faz isso. Se você vai a uma confraternização, o professor também joga o 

papel no chão. Então o educar está em educar para a vida. Os valores se misturam, 

entre aquilo que é o ideal e aquilo que é confortável, que não dá trabalho. Hoje a gente 

vê muito isso: professor não quer ter trabalho. Querem entrar na sala, e que os alunos 

escutem tudo, como robozinhos, o que impossível no mundo em que a gente está: a 

tecnologia em todos os cantos, e eles loucos por tecnologia. Eu acho que falta essa 

adequação.   

A missão é educar: você tem isso claro. Você vê isso claro para todos? 

Resposta: Não. Eu fico perplexa quando eu ouço: “Vamos empurrar esse aluno”. 

Quando colegas, de gestão, dizem: “Vamos nos livrar desse problema”.  

3.6 Há projetos ou atividades interdisciplinares regulares? Qual o objetivo da escola, ao 

promovê-los? Como são definidos os temas e processos? 
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Resposta: Sim, nós tivemos vários projetos esse ano, e um que a gente tratou com um 

carinho especial, que aconteceu às sextas-feiras, com oficinas, como uma forma de 

trazer o aluno para a escola. Porque a sexta-feira é um problema em toda a rede. Uma 

das oficinas foi sobre empregabilidade, e a partir dela muitos alunos conseguiram 

emprego. Tivemos feiras com as faculdades e empresas da região, com oferecimento 

de bolsas. Tivemos professores que ensinavam pequenos consertos domésticos. 

Plantões para trabalhar questões de vestibular. Nos períodos da manhã e da noite. 

3.7 Como atua o coordenador junto do Conselho de Classes, que delibera sobre os 

resultados acadêmicos (aprovação e reprovação de alunos)? 

Resposta: Eu sou bem atuante, mas a gente tem certo limite, porque quem está com o 

aluno é o professor. Mas para situar essa relação, a gente tinha uma cultura aqui, de 

que o aluno tinha que somar uma média aritmética, para passar de ano. É lógico que 

isso é muito difícil hoje. Há vinte anos, você pegava uma sala com cinco retidos e 

quarenta promovidos, e isso se inverteu. A gente sabe que desde 1996, se tem a 

progressão aritmética, a média qualitativa e não quantitativa, e eles não tinham essa 

visão aqui. Quando eu trouxe isso para eles no Conselho, eles tiveram a compreensão, 

ou não, mas aceitaram. Porque assim como eles, nós somos cobrados. É uma cadeia de 

cobranças, e a gente busca sempre agir dentro da Resolução: o que manda a 

Resolução? Então sempre que eu encontro resistência de algum professor da escola, 

eu apresento a Resolução. Todo ATPCE tem uma Resolução para tratar, para eles 

verem que não sou eu, mas é o que manda a lei.  

3.8 Como atua o coordenador junto do Conselho de Escola? Em que situações é reunido 

esse Conselho? 

Não se aplica. 

3.9 Existe um Código de Ética que oriente a atuação dos profissionais em educação, na 

rede pública estadual? Em caso positivo: o que esse Código estabelece, como 

fundamento, e como é apresentado aos profissionais da escola? Em caso negativo: o 

que determina, então, o que é certo ou errado na conduta dos profissionais? 

Resposta: Eu desconheço. Em psicologia eu sei que tem o código profissional, em 

todas as profissões sempre tem. Mas eu penso assim: as questões de ética são pautadas 

no dia a dia, acho que tem que usar o bom senso. Quando eu penso em ética, eu penso 
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que você tem que respeitar o outro, se houver alguma coisa para falar sobre o outro 

você tem que chamá-lo, particularmente.  

Existem entre os docentes, funcionários, alguns códigos ou alguns parâmetros que, de 

uma maneira geral, se reconheçam como certo ou errado, ou o que seria certo fazer e o 

que seria errado? 

Resposta: Reconhecer, se reconhece, mas não se pratica. É comum numa roda de 

conversa, por exemplo, quando saem para beber, falar de quem não está presente.  

 

Professor Coordenador Pedagógico – Escola Pirituba 

 

2. Comunidade escolar: 

2.1 Os alunos são moradores do entorno da escola? Em caso negativo: há uma explicação 

ou hipótese para a escolha desta escola? 

Resposta: Não. A maioria vem de outras localidades, aqui é escola “de passagem”. 

Temos clientela de três, quatro quilômetros, e clientela de até seis quilômetros daqui, 

o que é razoável: do Canta Galo, por exemplo, do Paulistano (Jardim Paulistano), de 

Taipas e poucos de Perus, que é o mais distante.  

Há escolas nessas regiões, não? 

Resposta: Há, mas de Ensino Médio são poucas. No Paulistano só tem o Ilha (escola 

Ilha da Juventude). E é mais fácil para quem vem do trabalho, parar aqui, do que 

chegar no horário nessas outras escolas. No Fundamental, não: eles “descem” para cá 

mesmo, porque a demanda para a rede municipal é muito grande, ou mesmo os pais 

preferem mesmo vir para cá. Acho que eles buscam... sei lá. Qualidade de ensino? 

Isso é tão relativo, não é? Muitos pais vêm e dizem: “não quero tirá-lo daqui” (o 

aluno). Às vezes já têm essa visualização: “Já fica lá, termina o Fundamental e fica 

para o Médio lá mesmo”. As escolas da Prefeitura só têm até o 9º ano. Então temos aí 

muitos casos, de que o aluno chega no 6º ano e fica até o 3º Médio. 

2.2 Docentes e funcionários participam de processos decisórios? Em caso positivo: como? 

Em caso negativo: por quê? 
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Resposta: Só nos casos que requerem Conselho de Escola, os funcionários e 

professores que fazem parte do Conselho de Escola. Mas a nossa gestão é bem 

democrática. A diretora, mesmo que seja uma decisão emergencial, ela toma a 

decisão, mas sempre comunica os professores; e quando há prazos, e não há 

necessidade de reunião de Conselho, ela consulta os professores. Ela dá abertura para 

que eles falem o que eles precisam, ou, qual é a melhor forma de a gente decidir, ou 

fazer determinados encaminhamentos. Ela é muito democrática. Os funcionários e 

familiares, não é comum que participem: só os que fazem parte do Conselho de Escola 

ou APM, que vêm aqui mediante convocação. Só vêm tirar satisfação de resultados 

(dos alunos), na reunião de pais. 

2.3 Há participação ou presença regular de familiares dos alunos? Em caso positivo: como 

e com qual propósito? Em caso negativo: por quê? 

Resposta: Do Fundamental, eu diria que sim: 60%, mais ou menos. Do Médio, nem 

tanto, e do Médio noturno já nem existe. Mesmo no Fundamental, tem pais que não 

aparecem; aparecem uma vez por ano, ou numa situação limite, quando a gente 

convoca. Fora isso, eu diria que entre 50 e 60%, no Fundamental, nas reuniões de pais. 

Quando a gente chama, às vezes tem até telefones informados incorretos (nas fichas 

de cadastro e matrícula de alunos), parece que o pai, a mãe, ou o responsável tenta se 

isentar do problema. Deixa o aluno aqui na escola como se a escola tivesse que “tomar 

conta”, simplesmente, e não é só isso. Aí ele fica muito mais vulnerável, não tem 

acompanhamento. E aí o acolhimento acaba sendo por aquilo que não deveria, as 

companhias... Quando aqui a gente tenta dar encaminhamento, chama a mãe, a mãe 

não vem, aplica-se uma sanção, e aí ele encontra acolhimento fora, onde não devia, e 

aí ele se encontra. Na escola, o acolhimento é a sanção, a disciplina; em casa, não há e 

quando há, é a violência – temos alguns casos aqui: tem mãe que vem aqui e fala “em 

casa a gente conversa”; qual é a conversa? É a linguagem da criança. Desestimula. Por 

isso cabula, e aluno de 6º ano. Este ano tivemos 50 reprovações de 6º ano, muitos por 

defasagem grande de aprendizagem, outros por faltas. De 300 alunos, mais ou menos, 

50 é muita coisa. Em alguns casos, a família vem aqui e fala: “Já estava sabendo 

mesmo, que ia reprovar”. Porque vem aqui na nossa frente fala uma coisa, e depois, 

não sei o que faz.  
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3. A gestão: 

3.1 Qual foi o seu caminho, na educação, até assumir a gestão? Há quanto tempo exerce 

essa função? 

Resposta: Foi uma somatória de fatores. Eu trabalho há muito tempo nessa escola e 

sempre me dei muito bem com os colegas. Sou licenciado em Educação Física, e 

quando surgiu essa vaga de coordenação aqui em 2011, eu não tinha vontade nenhuma 

de assumir (era então professor na unidade). Mas quando eu entrava na sala dos 

professores, os colegas falavam: “Olha aí o nosso coordenador chegando”. Aí a 

diretora disse, que eu tentasse, que eu fizesse a experiência. Como com a direção e a 

vice-direção, também nunca tive problema... ok, vamos tentar. O primeiro bimestre foi 

bastante tenso, eu falei para a diretora “eu não vou aguentar”; ela disse “fique até o 

final do ano, e se não der, volte ano que vem para a sala de aula”. Aí não sei se você 

mais se acostumando, você vai se adequando ou você vai aprendendo, né? (risos) Eu 

não sei dizer, exatamente, o que é. Mas foi indo, foi indo... Estou desde 2011. Foi 

mais essa articulação com os professores, porque eu não acho que sou formador, a 

gente é mais articulador. Nesse meio, o que eu fiz, foi um curso de pedagogia. Tem as 

formações, lá na Diretoria de Ensino, que eu não sei se pode dizer que acrescenta: 

você troca experiência. Ter um tema lá, e você falar, falar e querer que tudo mude, não 

muda. Mas formação... Minha formação é essa: sou licenciado, depois fiz pedagogia, e 

acho que a gente aprende é na vivência, no dia a dia. É muita cobrança, muita pressão 

nesse cargo nosso. Pressão de todo lado: nem é da direção (da escola), porque a 

direção simplesmente comunica o que a Diretoria (de Ensino) quer que se faça; por 

outro lado, é o desabafo, ou o desalento, a dificuldade que o professor enfrenta, e os 

pais, que vêm aí, achando que a escola tem que resolver tudo. O aluno vem aqui, a 

gente conversa, acho que é a parte menos difícil.  

3.2 Quais são as atribuições do coordenador? Caso seja apontada a multiplicidade de 

tarefas: como o sr(a) equaciona esse problema?   

Resposta: Formar professores. Nós não somos formadores. Por isso eu acho que as 

aulas de trabalho pedagógico, elas têm que ser mais um bate-papo, mesmo, para a 

troca de ideias. Tem momento que é mais divã: todo mundo vem aqui, desabafa, e sai 

melhor. E a gente tem que ouvir, tentar dar uma dica, tentar fazer intervenções para 

convidar o professor a refletir, porque você falar que vai formar o “caboclo”... não.  
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3.3 É necessária uma formação específica para o exercício da função de coordenação 

pedagógica? Como o sr(a) avalia essa formação, em relação às exigências do seu 

trabalho? 

Resposta: A formação se faz na prática. Não adianta falar que o cara tem estudo disso, 

daquilo. Talvez deveríamos ter mais tempo, para poder ler mais, assistir mais algumas 

palestras, que nos ajudassem. Como a gente faz para o concurso público. Quando eu 

prestei concurso para efetivação como professor, eu fiz um curso preparatório, que me 

ajudou para o concurso, mas posso dizer que me ajudou muito mais a enxergar a sala 

de aula e a ter outras concepções da educação. Eu não tinha tempo para estudar, então 

eu fui fazer um curso preparatório aos domingos, das 8 da manhã às 5 da tarde. Aí eu 

aprendi outras coisas, eu aprendi outras concepções. Senão você vem só com os seus 

valores, e com as coisas que você vê na faculdade, e a faculdade não te prepara para 

dar aula. E na correria do dia-a-dia, no ferver do caldeirão, em que momento você 

pode fechar a porta e dizer “vou estudar”?  

3.4 Qual é a maior dificuldade enfrentada pelos coordenadores?  

Resposta: A maior dificuldade... Deixa eu ver qual foi a resposta dos colegas (risos).  

Será que é lidar com o professor? Talvez seja, justamente, você incutir no professor a 

ideia de que nós temos que mudar. A gente quer um aluno nos moldes que nós 

imaginamos, e não é assim. A maior dificuldade é, justamente, o professor entender 

esse universo de quarenta alunos, e que nada do que ele transmite é linear, nada. 

Mesmo aqui, quando a gente está em reunião de professores, todo mundo vai embora, 

aí você precisa de um feed back, de um retorno: você tem 100% do que você 

transmitiu? Não. Você tem 70, 60... Tem uns 30% que acabam não fazendo o que 

você solicitou. Então o professor precisa entender esse ponto: não tem linearidade, 

você querer resposta nos padrões da sua exigência, da sua concepção. Porque, por 

exemplo: minha formação é em educação física, o meu olhar em cima de um jogo, de 

uma partida, é sempre por uma ótica, não da competição, do desempenho, mas da 

performance, do preparo físico: quanto de academia, alimentação, horas de treino... Aí 

você pensa “que legal!”. As pessoas vão para ver o show, o espetáculo, o uniforme. 

Cada um tem uma ótica. A maior dificuldade é a gente entender essa diversidade. O 

professor tem que entender isso, inclusive até para ele começar a fazer avaliação do 

aluno.   
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3.5 Colocam-se hoje para as escolas, dois conceitos trazidos do universo corporativo: 

missão e valores. Qual a missão e os valores da escola? Como são definidos e 

praticados? 

Resposta: Da educação, talvez... Pergunta difícil... Acho que a missão da educação é 

formar, não só o cidadão, formar o ser humano. Se a gente transporta do mundo 

corporativo para cá, a gente tá falando do ser humano. E tem que estar linkado à 

questão dos valores. Na escola, ela tem que ensinar valores éticos, só. E um pouco de 

valores morais. Porque tem valores que o aluno vai trazer de casa, e a gente vê 

refletidos aqui: concepções, que a gente percebe quando os pais vêm aqui, e batem na 

mesa como se fosse aqui o balcão de um shopping center, e está aqui se oferecendo o 

produto, e não está bom o produto. Ele vem cobrar uma nota, por exemplo, e “o que 

esse professor fez?”, “como ele está com essa nota?”. Como se aqui fosse um balcão, 

da gerência, atendimento ao consumidor... e a educação é muito mais, envolve muito 

mais: envolve o compromisso, nosso – e aí vem a questão da missão -, compromisso 

de dar um direcionamento, e aí ela vai provocar uma mudança. Comigo foi assim, da 

estrutura que eu tive: meus pais não tiveram formação nenhuma, minha mãe era 

empregada doméstica. Então eu não vou dizer que a educação é tábua de salvação, 

mas é o caminho que pode permitir abrir horizontes, e realização de sonhos. A nossa 

missão é essa: dar essa oportunidade para o aluno poder sonhar com coisas melhores 

para ele; e quando eu falo “coisas”, eu falo de concepção de mundo, de vida, e aí ele 

vai crescer baseado nos valores que ele acredita: valores morais, religiosos, e até 

mesmo de família. Nosso trabalho é de oferecer para o nosso aluno esse sonho, para a 

vida dele, e que depende dele, porque além dos muros da escola, tudo é muito cruel, 

tudo é muito frio. Tem que ter um pouco mais de humanidade, de calor para oferecer 

isso, então nossa missão é essa. E quanto aos valores, valores éticos, uma parte de 

valores morais, porque a ética é muito acima da moral: a moral é de uma sociedade, a 

ética é da humanidade. E aí está a dificuldade, porque a questão da ética está em todos 

os lugares, não só na escola. Numa sociedade como a nossa, em que a gente vê a ética 

e a moral sendo feridas o tempo todo, as pessoas acabam querendo justificar a sua 

falta de ética, não que a gente tenha isso aqui, mas acontece. E isso é uma questão de 

justiça. 

3.6 Há projetos ou atividades interdisciplinares regulares? Qual o objetivo da escola, ao 

promovê-los? Como são definidos os temas e processos? 
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Resposta: O projeto disciplinar está sempre ligado ao planejamento anual. E a gente 

acha que é muito difícil, dá muito trabalho o projeto interdisciplinar, porque o 

professor é muito difícil se abrir, de compartilhar: ele se fecha na disciplina dele, tem 

medo de se expor, tem medo de errar. Mas quando a gente coloca no planejamento e 

define cronogramas, saem projetos. Saiu um projeto interdisciplinar muito bom na 

Copa do Mundo de 2014, saiu um aqui este ano, das Olimpíadas, eu acho que para o 

ano que vem podemos pensar em alguma coisa. Anualmente, eu acho que tem que sair 

algum. São projetos pontuais, de acordo com o planejamento anual, ou o 

replanejamento do meio do ano. Temáticas sempre ligadas aos acontecimentos 

(atuais) da sociedade, fatos que movimentam toda a sociedade. 

3.7 Como atua o coordenador junto do Conselho de Classes, que delibera sobre os 

resultados acadêmicos (aprovação e reprovação de alunos)? 

Resposta: O Conselho de Classes é realizado por todos os professores que dão aula 

para determinada turma, tem que estar presente o coordenador, e o ideal é que esteja 

alguém da direção, também. Essa hora é quando o professor coordenador mais media: 

ele tenta fazer os professores enxergarem não só sob a ótica da sua disciplina, mas 

identificar o aluno como um todo, para fazer o aluno realmente avançar. Existem 

casos de posições irredutíveis, em que não se abre mão de nota para aluno, mas a 

gente tenta fazer pensar, ou apresenta uma informação que a família traz sobre alguma 

dificuldade, algum laudo médico, para dizer para o professor “olhe, não dá para 

percebê-lo de outra forma?”. Acho que no Conselho, a gente é bem um mediador. 

3.8 Como atua o coordenador junto do Conselho de Escola? Em que situações é reunido 

esse Conselho? 

Não se aplica. 

3.9 Existe um Código de Ética que oriente a atuação dos profissionais em educação, na 

rede pública estadual? Em caso positivo: o que esse Código estabelece, como 

fundamento, e como é apresentado aos profissionais da escola? Em caso negativo: o 

que determina, então, o que é certo ou errado na conduta dos profissionais? 

Resposta: Existe a liberdade de cátedra do professor, e existe um currículo oficial, que 

é uma referência. Dentro disso, no caso da nossa profissão, não sei se seria ética, mas 

um corporativismo, quando em sala de aula houver conflito, por exemplo, a gente 
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buscar apoiar o professor. Seria um código corporativo. Mas quando infringe a 

questão da ética, por exemplo, quando o aluno vem reclamar de algum professor, e é 

uma questão grave, como já aconteceu aqui, eu faço uma acareação: eu levei aluno e 

professor até a classe, porque a gente tem que ouvir o aluno, também, e ouvi alunos da 

turma, e pedi que o professor se retratasse perante a classe. Então o código, num 

primeiro momento, é tentar ajudar o professor para ele não perder o controle da sala, e 

quando o aluno vem reclamar do professor, eu, pelo menos, faço a acareação e peço a 

retratação do professor, se for o caso.  

E existe um parâmetro para orientar o grupo todo: professor, gestão...? 

Resposta: Não vou dizer que existe uma coisa pontual, porque sala de aula é um 

caldeirão, são quarenta realidades diferentes, quarenta situações, quarenta famílias. E 

o professor, como diz o Cortella (Mário Sérgio Cortella): “ninguém é 100%, 100% do 

tempo”. De repente, você veio para a escola com cólica, você veio sem tomar café, 

veio de uma noite mal dormida – professor é ser humano – e entra numa sala de aula e 

ouve uma ofensa, o que é muito comum, ou um aluno tira um “sarrinho” que era a 

gota d’água para transbordar a taça, o professor perde (o controle). Então, o que a 

gente pede, é que o professor, numa situação limite, dê um passo para fora da sala de 

aula, chame alguém, vá tomar uma água, mas não reaja, para não sair prejudicado, 

porque a maioria é menor de idade, e a lei vai defender o menor. Então talvez o 

código seja: o professor não pode perder o controle, nem o respeito, então a gente vai 

tentar garantir essa posição do professor como responsável pela sala. A educação é 

uma trama muito complexa. Estamos formando seres humanos, e quem está lidando 

com eles (em sala de aula) é ser humano: ele tem que estar minimamente preparado, 

mas da maneira que o professor está sendo tratado hoje, a gente até entende... Se você 

for ao Servidor (Hospital do Servidor Público), o maior número de casos na 

psiquiatria é de professor e de policial militar. Porque é difícil lidar com o ser 

humano, e criança é um ser humano em formação, às vezes inconsequente, e às vezes 

até consequente, porque sabe dos seus direitos, então vai provocar mesmo, porque 

quer “causar”. 

 

Diretora – Unidade Freguesia 

 

1. Características gerais da Unidade Escolar: 
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1.1 Quantas salas de aula há na escola e qual o número de alunos de Ensino Fundamental 

e de Ensino Médio, aproximadamente? 

Resposta: 41 salas: 17 pela manhã, Ensino Médio, 17 à tarde, Ensino Fundamental 

Séries Finais, e 07 à noite, com Ensino Médio Regular e EJA. Por volta de 1400 

alunos.  

1.2 Como é constituído o quadro de funcionários?  Esse quadro contempla as necessidades 

cotidianas? 

Resposta: Tenho o módulo, proporcional ao número de turmas, número de alunos; 

tenho os terceirizados, e aí vem a briga, porque tem um contrato entre governo e 

empresa; hoje eu tenho cinco da limpeza e três da cozinha, que faz a merenda. E os 

funcionários do Estado, eu tenho nove, só que uma é designada como GOE, que é a 

gerente. Nove no total, que atende corredor e secretaria, para os três períodos. Aí faz 

um jogo de horário, para conseguir atender os três períodos. Eu tenho funcionária que 

atende quatro horas na secretaria, e quatro no corredor. E o meu horário de intervalo é 

diferenciado, porque as meninas da secretaria descem para atender o intervalo, porque 

precisa de uma atenção maior. Por isso a hora do intervalo é a hora que eu não atendo 

o público.   

O módulo de funcionários está preenchido? 

Resposta: Sim, seriam dez mas um aposentou, por isso estou com nove. 

Mesmo preenchido, o módulo não atende as necessidades... 

Resposta: Jamais. A escola é muito grande. O espaço físico é muito grande. Talvez se 

ela fosse mais compacta...  

1.3 Quem constitui o grupo gestor? Como foi formado o grupo? 

Resposta: Eu, meus dois vices, os coordenadores, que eu tenho dois, e a gerente. O 

vice é cargo de confiança, você o convida. Para o coordenador, tem um procedimento: 

é publicado em circular, e passa por entrevista com supervisor. Lógico, a palavra final 

é do diretor, mas tem todo um porquê para a escolha. 

 

1.4 Há na escola espaços e equipamentos didáticos além da sala de aula? Quais? 
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Resposta: Muitos, eu tenho muitos. Tenho uma sala de cinema, duas salas de 

multimídia, com lousa digital, equipadíssimas; temos uma biblioteca com mais de 

vinte mil títulos; temos um laboratório, equipadíssimo, e que funciona mesmo, tem 

professor que usa, mesmo.  

2 Comunidade escolar: 

2.1 Os alunos são moradores do entorno da escola? Em caso negativo: há uma explicação 

ou hipótese para a escolha desta escola? 

Resposta: Bem poucos. A maioria vem de outros bairros, mais periféricos. Por que 

vêm para cá? Porque se põe defeito em tudo: “a escola lá é isso”, “a escola tem isso”, 

mas para mim, escolas são todas iguais. Eu costumo falar que tem professor, diretor, 

aluno e problema. Todas têm esses quatro itens, portanto, todas as escolas são iguais.  

2.2 Docentes e funcionários participam de processos decisórios? Em caso positivo: como? 

Em caso negativo: por quê? 

Resposta: Coisas que eu levo para o Conselho decidir. Aquelas normas: professor, pai, 

aluno. Assuntos sobre verbas e outros assuntos, como cantina (escolha mediante 

licitação), zeladoria (escolha mediante candidatos, ou permanência da atual). 

2.3 Há participação ou presença regular de familiares dos alunos? Em caso positivo: como 

e com qual propósito? Em caso negativo: por quê? 

Resposta: Se eu falar que sim, eu minto, e se falar que não, também estou mentindo. 

Normalmente eles vêm quando você convoca. Eles dizem “porque eu trabalho”: então 

você percebe que a família está cada vez mais distante.  

Uma consideração a respeito do que observei na questão anterior, quando falei sobre 

processos decisórios. Pela expressão que a diretora fez, me veio uma dúvida: talvez 

esse poder de decisão, em muitos casos, não está ao alcance de ninguém da escola, 

talvez nem da própria diretora.  

Resposta: Como gestora, o que eu posso dizer é que dá medo. Você vai decidir sobre 

uma coisa que não é sua. Você não tem poder de decisão. Quanto mais pessoas 

ajudarem você a pensar, será melhor, o sofrimento será menor. Então é bom: “vamos 

dividir as responsabilidades”. É muito melhor, não dá para pensar sozinha. 
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3 A gestão: 

3.1 Qual foi o seu caminho, na educação, até assumir a gestão? Há quanto tempo exerce 

essa função? 

Resposta: Nossa, é uma história linda (risos). Dia 16 de março de 1981, às 10 horas da 

manhã, eu assumi o meu cargo de servente escolar da escola Júlio César de Oliveira. 

Meu primeiro serviço: lavar o banheiro dos meninos. Depois do intervalo, às 10h15, 

fui lavar os banheiros, e assim foi. Fui estudando, eu visava sair da faxina, porque era 

serviço pesado. Fui estudar, porque na época eu tinha a 4ª série, fui estudando, 

prestando concurso, passei por todos, e cheguei. Em 1999 fui convidada para ser vice, 

até que o diretor foi para a supervisão, a nova diretora não me quis vice, eu voltei para 

a sala de aula, e depois fui chamada para vir para cá, ser vice. A diretora adoeceu, eu a 

substitui na direção, ela veio a falecer, e eu fiquei na direção. Dezessete anos de 

gestão, sendo doze nesta escola.   

3.2 Quais são as atribuições do diretor? Caso seja apontada a multiplicidade de tarefas: 

como o sr(a) equaciona esse problema?  

Resposta: É dirigir uma escola, o que resume, em tudo (risos). Você tem que saber 

tudo. Você tem que delegar, cobrar, por isso você tem que saber tudo. Você tem que 

saber de pagamento, vida funcional... tudo. Tem que atender Diretoria (de Ensino), 

Secretaria de Educação. Delegar e cobrar. O administrativo e o pedagógico, que é o 

mais importante, você tem que estar acompanhando. Por isso você tem os 

coordenadores, que você tem que estar acompanhando, ver se está atendendo às 

normas.  

E dá para manter um equilíbrio, entre o administrativo e o pedagógico? 

Resposta: No meu entender, o administrativo não deveria acontecer no prédio onde 

está a escola, tem choque. Porque o administrativo, tem tudo para ontem, que “eles” 

querem; e o pedagógico, é uma rotatividade, é o agora pensando no amanhã. A 

prioridade tinha que ser o pedagógico, e o administrativo não poderia funcionar no 

mesmo prédio.  
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3.3 É necessária uma formação específica para o exercício da função de direção? Como a 

senhora avalia essa formação, em relação às exigências do seu trabalho? 

Resposta: Pedagogia, administração escolar. O trabalho exige muito mais que a 

formação. Eu costumo dizer que na minha formação, eu não vi a parte financeira, eu 

não tive essa matéria, não tive a parte de elétrica, e eu tenho que saber muita coisa 

para cobrar. Você tem que ter noção, quando você contrata uma empresa. 

Existe um serviço de manutenção que vem encaminhado pela Secretaria de Educação, 

mas tem alguns serviços que a própria escola deve contratar, é isso? 

Resposta: A escola recebe, anualmente, uma verba para preparar a escola para o aluno 

que vai chegar. Limpeza de caixa d’água, troca de filtros, por exemplo, isso tem que 

ser feito. Depois disso, o governo repassa algumas verbas, do governo federal tem 

verba de custeio e capital, e aí você leva para o professor, porque se prioriza o 

pedagógico. Então são coisas que fogem da aprendizagem do Joãozinho que não sabe 

física, não sabe química, não sabe matemática. E essa formação você não tem.  

3.4 Qual é a maior dificuldade enfrentada pelos diretores?  

Resposta: O funcionário, eu acho o mais difícil. Tem que ter jogo de cintura, é um 

quadro defasado, como já dissemos, o módulo podia dobrar, e aí tem o funcionário 

que falta, que tira licença, que chega atrasado, e escola não tem isso, é uma 

rotatividade enorme. Apesar de verba ser difícil, mas funcionário é mais difícil.  

3.5 Colocam-se hoje para as escolas, dois conceitos trazidos do universo corporativo: 

missão e valores. Qual a missão e os valores da escola? Como são definidos e 

praticados? 

Resposta: Nossa, que pergunta difícil! Missão e valores... Acho que os dois estão 

voltados para o aluno, formação do aluno. Para mim são duas coisas muito parecidas, 

e a prioridade é o aluno.  

Uma vez que se prioriza o aluno, o que deveríamos ter como prioridade de um 

conjunto de pessoas trabalhando? 

Resposta: Eu só consigo ver o aluno. Eu costumo dizer que o profissional mais 

importante da escola é o professor, tanto que só pode ser substituído por outro 

professor; e a pessoa mais importante, é o aluno.  
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E fazer o que, com esse aluno?  

Resposta: O intelectual. Preparar para o mundo. Formar esse aluno para atuar no meio. 

3.6 Há projetos ou atividades interdisciplinares regulares? Qual o objetivo da escola, ao 

promovê-los? Como são definidos os temas e processos? 

Resposta: Há. Este ano, em especial, começamos com “memória”, para resgatar ex-

alunos, ex-funcionários e ex-professores. Tem um projeto que já existia há bastante 

tempo, e parou por dois anos, que é o projeto de rock, o Microfonia. Também projeto 

para resgatar ex-alunos. São bandas de rock que se inscrevem. E os projetos que 

professores e coordenação decidem durante o ano, mas esses dois são a chave.  

3.7 Como atua o diretor junto do Conselho de Classes, que delibera sobre os resultados 

acadêmicos (aprovação e reprovação de alunos)? 

Resposta: Vou falar por mim. Eu sei o que está acontecendo no Conselho. No 

Conselho final eu participei por um dia; nos outros dias, participaram os 

coordenadores. Existe uma ligação entre nós, eles passam para mim situação de tais 

alunos, tais professores que estavam com tais problemas. Eu fiz ATPC com os 

professores antes, dizendo “vamos seguir esta linha”, e foi o que fizemos. 

3.8 Como atua o diretor junto do Conselho de Escola? Em que situações é reunido esse 

Conselho? 

Resposta: Eu coloco a pauta, que foi divulgada dois dias antes, coloco os itens, cada 

membro se coloca, e a minha fala é sempre por último, para não interferir, para não 

dar meu parecer. Eu dou a minha conclusão, se quiserem mudar de ideia, mas a minha 

palavra é sempre a final. Para não interferir na decisão do Conselho. 

3.9 Existe um Código de Ética que oriente a atuação dos profissionais em educação, na 

rede pública estadual? Em caso positivo: o que esse Código estabelece, como 

fundamento, e como é apresentado aos profissionais da escola? Em caso negativo: o 

que determina, então, o que é certo ou errado na conduta dos profissionais? 

Resposta: Eu desconheço. O que determina o que é certo, o que é errado, é a 

legislação. Sempre embasado na lei: “isso não pode”, porque a lei diz isso e isso... 
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Deveria ser de conhecimento de todos, saber o que pode, o que não pode; mas, sempre 

que surge um problema, leva a legislação que fala de tal assunto.  

Alguma coisa que a diretora queira considerar? 

Resposta: Eu penso que o diretor devia ter um pouquinho de autonomia. A gente fica 

muito amarrada na lei. Não é que a gente queira ferir a lei, não é isso, mas que não 

fosse tudo ao rigor da lei, porque isso atrapalha tanto o administrativo quanto o 

pedagógico. Você se apega à legislação, o diretor fica muito preso, e a outra parte 

(supervisão de ensino) se apega sempre na lei.  

 

Diretor – Unidade Anhanguera 

 

1. Características gerais da Unidade Escolar: 

1.1 Quantas salas de aula há na escola e qual o número de alunos de Ensino Fundamental 

e de Ensino Médio, aproximadamente? 

Resposta: São 34 salas de aula, nos períodos manhã, tarde e noite. À tarde, temos 

Ensino Fundamental de Séries Iniciais, que contam com 9 salas, e mais 2 de Séries 

Finais. Manhã, 12 salas de Fundamental de Séries Finais e Ensino Médio; e noite, com 

Ensino Médio, 11 salas. Aproximadamente,  

1.2 Como é constituído o quadro de funcionários?  Esse quadro contempla as necessidades 

cotidianas? 

Resposta: A gente conta com os agentes de organização, que atendem na secretaria ou 

como inspetores de alunos. São dois no período matutino e dois no período noturno. 

Não contemplam as necessidades. É um quadro reduzido, que é o número de vagas 

determinado pelo poder público, de acordo com o número de salas. Pessoal de faxina e 

cozinha, terceirizado.  

1.3 Quem constitui o grupo gestor? Como foi formado o grupo? 

Resposta: Eu, que sou o diretor, dois vice-diretores – por enquanto (risos) - e três 

coordenadores (por segmento).  

1.4 Há na escola espaços e equipamentos didáticos além da sala de aula? Quais? 
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Resposta: Sim, temos sala multimídia, sala de informática, sala de leitura, o pátio 

aberto e a quadra poliesportiva. Espaços que são utilizados, a sala de leitura, inclusive. 

Os professores procuram incentivar. 

 

2. Comunidade escolar: 

2.1 Os alunos são moradores do entorno da escola? Em caso negativo: há uma explicação 

ou hipótese para a escolha desta escola? 

Resposta: A situação é meio atípica, aqui, nessa região. Escolas com Ensino Médio, a 

gente só tem esta, e uma próxima (entre 2 e 3Km). Então, a gente tem um grande 

número de alunos de Ensino Médio da região, e de alguns bairros distantes também. 

Aqui a gente tem muitas escolas municipais, então alunos de Ensino Fundamental de 

Séries Iniciais e Finais, tem como distribuir bem; Ensino Médio, não.  

Uma observação: estamos aqui em uma região periférica, próxima de rodovias, e pela 

visão do entorno, parece ser uma comunidade carente, com crianças de famílias mais 

pobres, ou não? 

Resposta: Típicas de extrema periferia. É uma escola típica de extrema periferia, conta 

com essa comunidade mais pobre, necessitadas, enfim, os pais, ambos trabalham, e as 

crianças ficam à mercê delas mesmas: se vêm, se frequentam, fica a critério dessas 

crianças mesmo. A gente tem alguns problemas em relação a isso, problemas de 

evasão escolar, em razão dessa falha, digamos assim, entre aspas, da família não 

acompanhar.  

2.2 Docentes e funcionários participam de processos decisórios? Em caso positivo: como? 

Em caso negativo: por quê? 

Resposta: Sim, participam. Pelo Conselho de Escola, APM, que se reúnem para 

decidir o que vai ser feito na unidade. Inclusive a comunidade, nessa gestão, a gente 

procura que eles participem, efetivamente, que não deem o nome apenas para o 

Conselho, mas que venham e participem. Eles até cobram a participação.  

2.3 Há participação ou presença regular de familiares dos alunos? Em caso positivo: como 

e com qual propósito? Em caso negativo: por quê? 



98 
 

Resposta: Regular, não. Exatamente por essa questão do tempo, mesmo. Eles vêm em 

reunião de pais, não com aquela presença maciça, mas alguns comparecem.  

 

3. A gestão: 

3.1 Qual foi o seu caminho, na educação, até assumir a gestão? Há quanto tempo exerce 

essa função? 

Resposta: Eu iniciei minha vida de educador no ano 2.000. Comecei como eventual, 

com mais ou menos sete anos iniciei na coordenação pedagógica, há mais ou menos 

um ano fui convidado para a vice-direção de outra escola, e nesta escola eu estou há 

oito meses. Este é meu primeiro ano como diretor de escola.  

3.2 Quais são as atribuições do diretor? Caso seja apontada a multiplicidade de tarefas: 

como o sr(a) equaciona esse problema?  

Resposta: Tem que pegar as principais, né? (risos) Além do administrativo, não pode 

esquecer o pedagógico, e tentar mediar essa questão. Escola/comunidade.  

E quando o senhor fala do administrativo, está falando do que? 

Resposta: Financeiro, empresas terceirizadas... 

Alguma estratégia? 

Resposta: A gente acaba passando algumas coisas para os vices, para dar conta disso. 

3.3 É necessária uma formação específica para o exercício da função de direção? Como o 

sr(a) avalia essa formação, em relação às exigências do seu trabalho? 

Resposta: Sim. A Pedagogia com administração escolar. Minha formação inicial foi 

em ciências sociais e história, aí complementei com pedagogia e administração 

escolar. A formação não contempla as exigências do trabalho, a gente vai aprendendo 

com o dia-a-dia. Quem vem de sala de aula já tem uma bagagem do pedagógico, que é 

mais tranquilo. O que exige maior estudo, maior pesquisa é a questão administrativa. 

Nisso a formação deixa a desejar.  

3.4 Qual é a maior dificuldade enfrentada pelos diretores?  

Resposta: É mediar os conflitos; gerir as pessoas é o mais difícil. E a gente está em 

constante aprendizado, porque são pessoas diferentes, e a gente recebe pessoas 
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diferentes a cada ano. Isso em relação ao corpo docente, ao grupo gestor, funcionários 

e comunidade. Isso eu considero mais difícil: você tem o administrativo, o pedagógico 

e tem que administrar relações.  

3.5 Colocam-se hoje para as escolas, dois conceitos trazidos do universo corporativo: 

missão e valores. Qual a missão e os valores da escola? Como são definidos e 

praticados? 

Resposta: Missão da escola: é dar conta daquilo que, realmente, é papel da escola, que 

é formar cidadãos. Como eu digo, eu sou do lado pedagógico (risos). Mas é o mais 

importante: formar nossos alunos para que sejam cidadãos críticos, até mesmo aqui 

dentro da escola, já começam a ter a sua criticidade, e serem cidadãos autônomos, essa 

é a nossa meta. Para isso, eu estou tentando enveredar para uma gestão participativa; 

não para responsabilizar os outros, mas para que todos participem desse processo. E 

valores caminham também por aí: tentar passar para essa comunidade, a noção de 

valores, os que foram esquecidos e também novos valores, ou seja, tentar trabalhar 

com esses dois tipos de valores. Não abandonar o que se acha antigo, que caiu em 

desuso, mas tentar valorizar também o antigo.  

3.6 Há projetos ou atividades interdisciplinares regulares? Qual o objetivo da escola, ao 

promovê-los? Como são definidos os temas e processos? 

Resposta: Nós temos um projeto para trazer os alunos às sextas-feiras, no período 

noturno (risos). Um projeto com oficinas. A gente teve um ganho de 30 a 40% (de 

presença) no segundo semestre, em relação ao primeiro.  Foram oficinas de 

empregabilidade, manutenção, sexualidade, qualidade de vida, ministradas pelos 

professores. Foi uma iniciativa dos docentes.  

3.7 Como atua o diretor junto do Conselho de Classes, que delibera sobre os resultados 

acadêmicos (aprovação e reprovação de alunos)? 

Resposta: Mais como orientador, nas questões legais. Quem valida, mesmo, é o grupo 

docente. Porque a gente não tem ainda um Conselho participativo (com alunos e 

familiares). Foi cogitado, mas ainda não foi amadurecido. Quem vai decidir naquele 

momento é o Conselho de Classe, que são os professores. 
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3.8 Como atua o diretor junto do Conselho de Escola? Em que situações é reunido esse 

Conselho? 

Resposta: Atua como presidente do Conselho. O Conselho é reunido em relação a 

questões administrativas: quando chega uma verba, entram Conselho de Escola e 

APM, para decidir como vai ser utilizada essa verba. Também é reunido no momento 

de elaborar o Projeto Político-Pedagógico da Escola e o Regimento.  

3.9 Existe um Código de Ética que oriente a atuação dos profissionais em educação, na 

rede pública estadual? Em caso positivo: o que esse Código estabelece, como 

fundamento, e como é apresentado aos profissionais da escola? Em caso negativo: o 

que determina, então, o que é certo ou errado na conduta dos profissionais? 

Resposta: Existe um estatuto do educador, com direitos e deveres desses profissionais.  

Chega a ter um conceito de ética, para nortear o que seja certo ou errado? 

Resposta: Eu não digo que seja ética, eu digo que tem uma legislação que regimenta a 

atuação desses profissionais. Questão de ética cabe a cada um, mesmo. Porque fica 

confuso, o que é a ética. Em determinados momentos, a gente percebe que não há uma 

certa ética na ação de um profissional, mas não tem nada escrito, não tem nada 

determinando, até porque eu acredito que ética e moral não tem como você colocar 

num documento. A ética é uma questão do “eu”, mesmo: o que eu faço em prol do 

outro. Se eu não faço um bom trabalho, não tem ninguém me vendo. Quem vai me 

avaliar? Sou eu mesmo. É a ética no trabalho, isso em qualquer segmento. E não tem 

uma lei que define o que eu devo e não devo fazer. O professor entra na sala, ele faz o 

que quer, então cabe muito a questão individual. Cabe a ele fazer o que está no 

estatuto, e você (o gestor) faz o que? Vê o que está em registro. Cabe ao profissional 

fazer acontecer, porque ele pode trazer registros aos montes. O que eu coloco como 

ética é a consciência.  

 Pensando no professor, tirando de questão os registros, o que seria correto ele fazer? 

Resposta: O que eu disse no início da entrevista: pensar no aluno como um ser em 

transformação, tentar passar tudo aquilo que ele necessita para entrar nessa sociedade, 

encarar essa sociedade com o mínimo de decência e convicção, seja ela política, 

religiosa, enfim, mas que tenha uma convicção. A ética e a moral para mim passam 

por aí: enxergar que a gente tem uma matéria-prima na mão, e se a gente falhar em 
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algum momento, o trabalho todo está perdido, e pode ser o trabalho de uma geração, 

de duas, de dez.  

 

Diretora – Unidade Pirituba 

 

1. Características gerais da Unidade Escolar: 

1.1 Quantas salas de aula há na escola e qual o número de alunos de Ensino Fundamental 

e de Ensino Médio, aproximadamente? 

Resposta: São 17 salas por período. Manhã, tarde e noite, todas as salas ocupadas e 

com ocupação, praticamente, máxima, em todas elas: em torno de 40 alunos. Uma sala 

de Ensino Fundamental pela manhã, 17 à tarde; à noite, 14 salas de Ensino Médio 

Regular, 3 salas de Médio EJA.  

1.2 Como é constituído o quadro de funcionários?  Esse quadro contempla as necessidades 

cotidianas? 

Resposta: Nós temos os efetivos, já de bastante tempo, da Lei 500, uma lei que já não 

contrata mais, são agentes de serviço, nesse regime; temos os estatutários, efetivos; e 

temos terceirizados. São três regimes diferentes, dentro da mesma escola. Tem os 

Agentes de Organização Escolar, que tanto pode atuar na secretaria da escola como no 

pátio, como inspetor de alunos; tem o pessoal de limpeza, que agora é terceirizado, e 

tem as agentes de serviços escolares, que é o pessoal que cuida da cozinha, que faz a 

merenda. No nosso caso, a merenda não é terceirizada, na merenda são funcionários 

públicos: ou da Lei 500, ou estatutários. Agente de organização, sim, contempla (as 

necessidades), agente de serviços, sim, mas da limpeza, não. Para limpeza, são só 

quatro funcionários que a empresa manda, para cobrir todos os períodos e limpar todas 

as dependências da escola: salas de aula, secretaria, banheiros, sala dos professores, 

biblioteca, pátio, quadra, em uma escola que funciona os três períodos. A limpeza dos 

banheiros, por exemplo, ela acontece de manhã e à tarde. À noite, a gente não tem 

quem faça a limpeza. Então, quem chega de manhã, tem que dar uma limpada no 

banheiro, para poder usar, e após o intervalo, ele é limpo de novo. 

1.3 Quem constitui o grupo gestor? Como foi formado o grupo? 
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Resposta: É o diretor, no caso, eu; dois vice-diretores, três coordenadores e agora, nós 

podemos contar com o gerente de organização, que hoje ainda não se apropriou, 

efetivamente, das funções dele, ele acaba fazendo só as funções que eram do 

secretário de escola, que é um posto que já não existe mais; só existe assim: quem 

estava continua, mas não existe mais ingresso para secretário de escola. O gerente era 

um agente de organização escolar, fez uma prova e tornou-se gerente. Na condição de 

gerente, ele tem que ser gestor.  

O que é preciso, ou como se chega à posição de diretor, de vice... 

Resposta: No caso específico da nossa escola, eu sou diretora efetiva: passei por um 

concurso público, me efetivei, então é um cargo efetivo, sou diretor de escola. Os 

vices-diretores e professores coordenadores são designados. No caso dos vices, a 

designação é feita por indicação de alguém, ou por que a gente tem afinidade no 

trabalho, e a gente designa para a função de vice-diretor. No caso de professor 

coordenador, através de um processo de apresentação de propostas, abre-se para toda a 

comunidade, dessa escola e demais escolas, se abre a apresentação de propostas, e a 

partir daí, a equipe gestora, mais o supervisor, faz a avaliação e escolhe os 

coordenadores.  

1.4 Há na escola espaços e equipamentos didáticos além da sala de aula? Quais? 

Resposta: Sim. Temos a sala do acessa, com 18 computadores ligados à internet. 

Temos a biblioteca, com um acervo muito grande, de mais de 20 mil volumes, ela é 

toda informatizada, o controle é feito através do computador, e uma área verde muito 

grande, uma horta para ser explorada, que está à disposição dos professores para fazer 

um trabalho externo à sala de aula, que eu acho que é muito pouco utilizado, deveria 

ser mais bem aproveitado; a biodiversidade que nós temos aqui é fantástica, e não é 

explorada. Não há iniciativa dos professores, dá trabalho você trazer o aluno para fora 

da sala. Aquele professor que gosta de uma aula mais quadradinha, de silêncio, que 

precisa de uma organização mais militar, ele tem dificuldade para lidar com o aluno 

fora do espaço da sala de aula, e acaba subaproveitando os espaços da escola. 

2. Comunidade escolar: 

2.1 Os alunos são moradores do entorno da escola? Em caso negativo: há uma explicação 

ou hipótese para a escolha desta escola? 
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Resposta: Pouquíssimos. Pela facilidade de acesso, nós temos alunos de vários 

bairros: não só de Pirituba, mas de Perus, Canta Galo, Jardim Paulistano, Monte 

Alegre. Porque a escola construiu um nome, um conceito, ela é bem conceituada no 

bairro, então os pais procuram ainda a nossa escola, em busca dessa boa qualidade de 

ensino. 

2.2 Docentes e funcionários participam de processos decisórios? Em caso positivo: como? 

Em caso negativo: por quê? 

Resposta: Participam. Nós temos o Conselho de Classes, além do Conselho de Escola 

e da APM, que são organismos dentro da escola, onde se tomam as decisões. E desses 

Conselhos, participam funcionários, alunos, pais e professores, além da equipe 

gestora.  

Em algumas escolas se diz que essa participação não existe porque as pessoas não se 

dispõem a participar. Isso é observado nessa escola, também? 

Resposta: De uns anos para cá, nós temos percebido que essa situação tem sido mais 

visível. Por quê? Porque esta é uma escola de passagem, as pessoas não são do 

entorno, então eles não se sentem pertencentes. Essa questão do pertencimento, que 

traria os pais para dentro da escola, para se interessar pelas decisões, no nosso caso já 

fica um pouco mais difícil. Nós temos representantes, mas é uma coisa que temos que 

conquistar anos a ano, fazendo o convencimento, para o pai querer participar.  

2.3 Há participação ou presença regular de familiares dos alunos? Em caso positivo: como 

e com qual propósito? Em caso negativo: por quê? 

Resposta: Não. Justamente por essa distância, os pais vêm quando chamados, ou na 

reunião de pais. Raramente a gente tem uma presença muito grande nas poucas festas 

que nós fazemos na escola. A única presença maciça é na colação de grau. Aí sim, os 

pais vêm orgulhosos, querendo estar mesmo dentro da escola. E nas reuniões de pais, 

período da manhã e da tarde a gente tem uma frequência bastante grande, mas no 

período da noite essa frequência é bem reduzida. Não só por serem adultos, mas 

muitos pais, quando o filho vai para o período noturno, e principalmente quando ele já 

começou a trabalhar, o pai delega para ele a responsabilidade pelo estudo.  
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3. A gestão: 

 

3.1 Qual foi o seu caminho, na educação, até assumir a gestão? Há quanto tempo exerce 

essa função? 

Resposta: Eu entrei na educação em 1986, na condição de eventual. Fiquei poucos dias 

na condição de eventual, e logo assumi uma classe de uma professora que se 

aposentou. Desde 1986 até dezembro de 1991, eu trabalhei na condição de ACT, de 

professora contratada: aquela condição de você só ter sala até o final do ano, para 

depois poder pegar nova turma no ano seguinte. Mas desde 1986 até 1991 eu nunca 

fiquei sem aula. Eu sou PEB I (Professor de Educação Básica I, ou de séries iniciais) 

de formação, sou pedagoga, então nunca fiquei sem sala. Em 1992 eu me efetivei, 

como professora de Ensino Fundamental I; em 2002, eu assumi o cargo de direção, lá 

em Santo Amaro, longe... três horas de condução para ir, três horas para voltar, era 

uma escolhinha pequena, dez salas por período, uma de cada série, praticamente, não 

era uma escola reorganizada (tinha turmas também de outros segmentos), onde fiquei 

quarenta e cinco dias.  Fui coordenadora na Escola Padrão (um regime com 

coordenadores por disciplina), em 1994, depois fui vice-diretora nessa mesma escola, 

uma experiência que não foi muito agradável, mas que me levou a ter esse incentivo a 

mais, para prestar o concurso para direção, porque eu queria fazer tudo diferente 

daquilo que eu tinha visto acontecer naquela escola. Aquele processo negativo serviu 

para mim de incentivo, para buscar fazer um trabalho melhor, de querer ser uma 

diretora diferente daquela que eu tinha presenciado.  

Então são quinze anos na direção? 

Resposta: Quinze anos na direção. 

E dá para dar algum exemplo do que foi possível fazer diferente da direção que você 

vivenciou anteriormente? 

Resposta: Primeiro, o respeito pelas pessoas. A situação que eu vivia, era de uma 

pessoa totalmente desumana, que tratava os funcionários com muita injustiça, fazia 

uma distinção enorme entre o professor e o funcionário mais humilde, e pelo mau uso 

também dos recursos que ela fazia na escola. Aquilo tudo para mim foi muito 

frustrante, porque ela me convidou para ser vice-diretora dela, e você conhece os 

bastidores da escola. Quando você é professor, você entra na sala, você dá a sua aula, 
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e você tem a visão do micro; quando você passa para a gestão, você tem a visão do 

macro: tanto na questão dos recursos humanos, quanto dos materiais. Tudo o que ela 

fazia, era para se beneficiar, ou simplesmente, para desagradar, para ser ruim, para não 

permitir que o outro estivesse bem. Uma das coisas que me magoava muito, era que 

ela não gostava de saber que eu me dava bem com todo mundo: com professores, com 

alunos, com faxineiras – às vezes eu as ajudava a limpar as salas, para não vê-la 

brigar, porque ela humilhava as pessoas. Esse tipo de situação, eu prometi a mim 

mesma que eu não reproduziria jamais. O relacionamento humano eu acho que tem 

que ser primordial.  

3.2 Quais são as atribuições do diretor? Caso seja apontada a multiplicidade de tarefas: 

como o sr(a) equaciona esse problema?  

Resposta: A principal delas? Resolver conflitos (risos). O diretor tem várias funções 

leves, como atendimento ao aluno, atendimento aos pais, embora muitas vezes estejam 

muito bravos, extremamente descontentes, e você tem que acalmá-lo e dar uma 

resposta para o problema que ele te apresenta; mas o contato com as pessoas é a parte 

mais gostosa que tem, o relacionamento com os professores, mas você tem que, 

principalmente, garantir os recursos físicos e materiais para que o trabalho pedagógico 

aconteça. Você tem que estar atento a essas questões, não deixar faltar material, nem 

deixar de faltar condição para o professor trabalhar. Então você administra para que as 

pessoas, os recursos, os funcionários, todos estão voltados para que o professor 

consiga dar uma boa aula e garantir que o aluno tenha condição mínima de 

aprendizagem. Em função disso, você administra os recursos físicos, humanos, 

financeiros, que são escassos, e você tem que fazer milagre para essa verba render, e 

você ter condição de garantir o material para o trabalho, no dia-a-dia, e tem a parte 

pedagógica, de orientação, de formação, que você teria que proporcionar, mas que, 

infelizmente, no dia-a-dia, você acaba tendo que delegar isso ao professor 

coordenador porque o nosso tempo é muito curto. São muitos conflitos para serem 

administrados e no pedagógico, que é o principal dentro da escola, o diretor acaba não 

conseguindo atuar. 

3.3 É necessária uma formação específica para o exercício da função de direção? Como o 

sr(a) avalia essa formação, em relação às exigências do seu trabalho? 
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Resposta: Você tem que ter o curso de pedagogia. Dentro da pedagogia, tem a 

especialidade em administração escolar, que foi a que eu fiz. Hoje não tem mais essa 

obrigatoriedade de ter administração escolar, mas sem ela, fica um pouco mais difícil 

você entender o burocrático, porque a gente perde tempo na burocracia, são muitos 

questionamentos que você tem que responder, muito papel: muita planilha, muita 

pesquisa, são projetos que você tem que colocar no papel para enviar para a Diretoria 

(de Ensino), nem sempre a linguagem que você usa é a linguagem que o supervisor 

quer, e faz voltar; tem toda a parte de calendário, de grade curricular, que você tem 

que estar atento para não perder prazos. Então tem o burocrático, que pega agora 

dezembro, janeiro e fevereiro, você, perde não, você gasta tempo com isso, e depois o 

complicado, mesmo, são os conflitos do dia-a-dia. 

Essa formação acadêmica contempla, pelo menos em boa parte, o que é preciso no 

dia-a-dia? 

Resposta: Vou dizer que 50%. Porque a formação no curso de pedagogia é 

extremamente teórica, e o que você vai precisar no dia-a-dia, só aprende na prática, 

não tem outra forma. São muitos detalhes de cada coisa que você tem que fazer, que a 

faculdade não dá; ela te instrumentaliza para você saber tomar uma decisão: você tem 

uma consciência do que você pode e do que não pode, você tem o conhecimento da 

legislação. A faculdade te ensina a interpretar uma legislação, mas fazer uso dela, aí é 

com você, no dia-a-dia. 

3.4 Qual é a maior dificuldade enfrentada pelos diretores?  

Resposta: Os conflitos. Vou falar pela nossa realidade, hoje, e daqui da nossa escola: 

hoje a maior dificuldade é com funcionário. Porque embora no serviço público não 

exista aquela história de um se favorecer com o que é ruim para o outro, mas ainda é 

próprio de alguns seres humanos, querer prejudicar o outro. Então é preciso estar 

atento o tempo todo administrando essa situação, que é muito complicada.  

3.5 Colocam-se hoje para as escolas, dois conceitos trazidos do universo corporativo: 

missão e valores. Qual a missão e os valores da escola? Como são definidos e 

praticados? 

Resposta: Essa pergunta é bastante difícil. A missão da escola a gente, mais ou menos, 

tem claro que é, realmente, dar uma formação de qualidade, dentro das nossas 
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possibilidades, que não são muitas, mas garantir que o aluno saia da escola com uma 

formação suficiente para encarar, não apenas o mundo do trabalho, mas, 

principalmente, para a vida, para ele ser um ser humano crítico, que saiba exigir os 

seus direitos, mas que saiba também cumprir os seus deveres, que consiga agir na 

sociedade de uma forma efetiva, acho que essa é nossa missão mais árdua. Os valores, 

é mais complicado a gente determinar: dentro da escola, mesmo, os objetivos não são 

os mesmos, e para você dizer “queremos esses valores”, fica complicado, eu não tenho 

essa clareza. 

Será que num PPP, ou na montagem de um PPP, seria possível encaminhar alguns 

valores que seriam possíveis para todos? 

Responder: Nós temos muita dificuldade em fazer com que o grupo se debruce sobre 

um PPP. Nós tivemos essa experiência ano passado, teríamos que ter montado o 

quadrienal, e os professores ficaram de montar e de reestruturar o que já tínhamos, 

mas passou o ano inteiro, e este ano eu fiz, novamente, sozinha. Tanto que está lá, para 

que se façam várias alterações, entre elas, colocar qual é a missão, quais são os 

valores, porque nos anteriores, isso não existia.  

É um instrumento muito complexo, não é? 

Resposta: É complexo. É complexo e pode acabar se tornando só mais um papel, 

porque o que nós tínhamos até o ano passado, era só um papel, só um documento para 

cumprir uma legislação e, por mais que a gente tentasse caracterizar a escola, a 

comunidade, os projetos a serem desenvolvidos, era um documento frio, um 

documento sem uma participação efetiva; cada um contribuía com um pedacinho, mas 

ninguém tinha a visão do todo, sempre ficou na mão do diretor juntar esses 

pedacinhos e por no papel. No ano passado a gente tentou fazer diferente, não deu 

certo e, esse ano, eu acabei reproduzindo, e isso era o que eu não queria. Então está aí 

o Plano, a nossa supervisora devolveu, para a gente tentar melhorar.  

3.6 Há projetos ou atividades interdisciplinares regulares? Qual o objetivo da escola, ao 

promovê-los? Como são definidos os temas e processos? 

Resposta: Existem. Nós temos o TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, que, 

infelizmente, há alguns anos só acontece no período da manhã, por questões 

filosóficas, políticas, com relação ao período noturno. É um trabalho bem interessante, 
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porque são temas sobre diversas áreas do conhecimento, e os alunos se debruçam e 

apresentam o trabalho de conclusão. Tem também o DEC (Desenvolvimento 

Extracurricular), um trabalho que nasceu numa conversa nossa, uma atividade 

pedagógica, em que colocamos que o conhecimento não está só dentro da escola, que 

o aluno tem que entender isso, e passamos a fazer essa proposta de que ele busque em 

museus, teatro, shows, leituras, filmes, que busquem esse conhecimento, traduzam em 

relatório, analisado semestralmente, e os professores dão uma nota para esse trabalho 

de conhecimento extracurricular, que o aluno adquira extracurricularmente. E tem 

projetos eventuais, que os professores montam, de integração, mas muito menos do 

que gostaríamos. Tivemos, em anos anteriores, trabalhos maravilhosos, em época de 

Copa do Mundo, Olimpíada, quando os professores montaram projetos longos, e os 

alunos iam em busca de vários conhecimentos sobre aquele acontecimento ou aquele 

país, para poder apresentar. Tinha uma finalização, com uma festa, foi muito bom. 

Este ano eu senti um pouco morno, não foi com a mesma intensidade de anos 

anteriores.  

Será que é porque os professores estão desestimulados? 

Resposta: Um pouco, sim. Mas é porque o grupo, todos se dão muito bem, mas não 

conseguem trabalhar em grupo. São poucos os professores que, realmente, trabalham 

em equipe. A maioria trabalha com aquele conteúdo pré-estabelecido, e qualquer coisa 

que se proponha a mais, é trabalho e ele não quer. 

3.7 Como atua o diretor junto do Conselho de Classes, que delibera sobre os resultados 

acadêmicos (aprovação e reprovação de alunos)? 

Resposta: A atuação é de mediador. O diretor não tem o poder da decisão no Conselho 

de Classes. Ele tem que mediar e tem que fazer com que os professores reflitam sobre 

o indivíduo que está sendo avaliado, porque muitas vezes ele não é enxergado como 

indivíduo, mas o número tal, da sala tal. Alguns professores não sabem nem quem é, e 

para o professor, aprovar ou reprovar não vai fazer diferença, mas para o indivíduo, 

sim. Então a função do diretor é lembrá-los, é fazer com que reflitam sobre o 

indivíduo, e não sobre a nota, friamente: fazer ver se houve progressão, se o aluno tem 

alguma dificuldade, e não adianta ficar martelando em cima de nota, nota, e ele não 

vai atingir nota em um conteúdo que para ele não em o menor significado.  
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3.8 Como atua o diretor junto do Conselho de Escola? Em que situações é reunido esse 

Conselho? 

Resposta: O diretor preside o Conselho, por força da legislação. O diretor apresenta as 

questões, e coloca em votação. Quem vota e quem decide são os conselheiros. O 

diretor é voto de Minerva: em caso de empate, ele toma a decisão final. O Conselho é 

reunido, ou bimestralmente, a gente costuma fazer pelo menos um por bimestre, ou 

em caso que surja uma emergência: uma verba que chegou, que você não esperava, 

tem que se definir onde vai gastar, convoca-se o Conselho para tomar a decisão; ou 

um fato inesperado, um problema grande, uma reposição de aula, uma festa que terá 

que acontecer, o diretor convoca - são as convocações extraordinárias.  

Normalmente, o Conselho de Escola se refere mais a questões administrativas? 

Resposta: Sim, mas ele também pode resolver questões disciplinares. Este ano não 

tivemos nenhum Conselho disciplinar, mas é função também do Conselho de Escola 

deliberar sobre questões pedagógicas e disciplinares. Eles não se sentem muito à 

vontade, principalmente os pais, os alunos, quando a decisão é sobre questões 

pedagógicas, mas eles também têm essa autonomia: por exemplo, dizer de que forma 

uma reposição será feita. 

3.9 Existe um Código de Ética que oriente a atuação dos profissionais em educação, na 

rede pública estadual? Em caso positivo: o que esse Código estabelece, como 

fundamento, e como é apresentado aos profissionais da escola? Em caso negativo: o 

que determina, então, o que é certo ou errado na conduta dos profissionais? 

Resposta: Tem a lei do funcionalismo público, a 10.261
7
, e tem a legislação que a 

gente tem que seguir mesmo, o ECA, a LDB, mas um Código de Ética, propriamente, 

não. Tem o bom senso.  

O que definiria, então, o certo e o errado, no dia-a-dia, seria o bom senso? 

Resposta: O bom senso. Acima de tudo. A escola tem que ser humanizada. A gente 

não pode entender isso aqui como um prédio cheio de carteiras e papéis. A escola toda 

tem que estar voltada para o aluno; todas as ações têm que ser em benefício do aluno; 

não para prejudicar, não para punir: essas coisas até acontecem no dia-a-dia, até 

                                                           
7
 Lei 10.261, de 28 de outubro de 1968, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado 

de São Paulo. Última atualização pela Lei Complementar 1.196, de 27 de fevereiro de 2013. 
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porque a gente tem que ter alguma coisa que faça com que eles entendam que existe 

um limite para a atuação de cada pessoa, mas nós estamos aqui em favor do aluno. 

 

Diretor – Unidade Mutinga 

 

1. Características gerais da Unidade Escolar: 

1.1 Quantas salas de aula há na escola e qual o número de alunos de Ensino Fundamental 

e de Ensino Médio, aproximadamente? 

Resposta: Nós temos como previsão para 2017: 13 de manhã, 13 à tarde e esperamos 

ter 13 à noite, 39 salas de aula. Essa escola já teve mais salas, mas à medida que elas 

foram ficando vazias, nós fizemos dois auditórios, um maior e um menor, colocamos 

alguns recursos, como lousa digital, ar condicionado, procuramos deixar para quem 

for lá, fique confortável. Duas salas de aula foram transformadas em um auditório 

maior, e tem o outro menor. Alunos, de Ensino Fundamental e Médio, uma média de 

1.100, 1.200 alunos. 

1.2 Como é constituído o quadro de funcionários?  Esse quadro contempla as necessidades 

cotidianas? 

Resposta: Temos quatro de manhã e quatro à noite. Na verdade o quadro comportaria 

cinco (o módulo), mas temos quatro. Mas dá para levar. Não existe mais a 

nomenclatura “inspetores”, são os agentes de organização escolar, e alguns fazem, 

mais especificamente, o trabalho de pátio com aluno. Hoje, estão fazendo trabalho na 

secretaria. Temos também duas professoras readaptadas, que ajudam também na 

secretaria. São quatro agentes por período, sendo que dois mesclam, secretaria e pátio. 

Esse módulo é suficiente? 

Resposta: Nunca é, e às vezes é. Tem momentos em que a demanda é muito grande: 

momentos de matrícula, por exemplo. Mas a gente vai se adequando. 

Tem funcionários terceirizados? 

Resposta: Na parte administrativa, não, mas tem na parte da limpeza. Mas isso é 

administrado pelo Estado, a gente só recebe. Estamos querendo terceirizar a parte da 

cozinha, a merenda. Hoje temos apenas uma (funcionária) que cuida da merenda 

manhã e tarde, mais ou menos. Agora de acordo com esse quadro, muito defasado, 
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parece que a nossa escola vai entrar na lista da terceirização. Aí seriam duas 

merendeiras de manhã, duas à tarde e duas à noite. Eu penso que a refeição atrai 

muitos alunos à noite. Hoje alguns funcionários mais antigos, vão até a cozinha e 

fazem um jantar. Inclusive, falando da mobília, nosso refeitório não é aquele refeitório 

tradicional, nós temos mesas independentes, com cadeiras, então eles gostam muito, 

parece um restaurante. Durante um tempo nós tivemos uma parceria com uma 

empresa, aí tivemos a ideia de fazer uma coisa diferente, os nossos parceiros 

compraram a ideia, e fizemos, deu certo. 

1.3 Quem constitui o grupo gestor? Como foi formado o grupo? 

Resposta: O diretor, dois vice-diretores, duas coordenadoras – uma do Fundamental e 

uma do Médio. E hoje temos o Gerente. O diretor ingressou por concurso público. Um 

dos vice-diretores assumiu a direção em outra escola, eu já era coordenador, o diretor 

me convidou para vir para cá, acabei vindo e fiquei, estou há oito anos aqui. O outro 

vice-diretor também foi ser diretor em escola de tempo integral, e foi convidada outra 

vice-diretora. E com os coordenadores também, o diretor conhecia o trabalho de outra 

escola. Só o gerente que não, este veio da Diretoria de Ensino.  

1.4 Há na escola espaços e equipamentos didáticos além da sala de aula? Quais? 

Resposta: Nós temos a sala de informática, temos o auditório, temos outra sala 

disponibilizada como sala de jogos, duas quadras, uma sala em que trabalhamos com 

alunos especiais. Por conta disso ganhamos um banheiro (para deficiente), uma 

cadeira de rodas, uma maca. Isso começou com uma salinha e hoje temos três: uma de 

manhã e duas à tarde.  

 

2. Comunidade escolar: 

2.1 Os alunos são moradores do entorno da escola? Em caso negativo: há uma explicação 

ou hipótese para a escolha desta escola? 

Resposta: São. Excepcionalmente nós recebemos alunos de fora, e quando recebemos 

alunos de fora, temos alunos que moram em Perus, no Morro Doce, na Lapa, mas são 

casos excepcionais de alunos que moravam na região, se mudaram, e preferiram 

terminar o curso aqui. 
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2.2 Docentes e funcionários participam de processos decisórios? Em caso positivo: como? 

Em caso negativo: por quê? 

Resposta: Sim. Casos de recursos de alunos, por exemplo, foram chamados pais, 

professores, foi colocada a situação, como se fosse um segundo Conselho (de 

Classes), e as pessoas decidiram se concordavam (com a decisão inicial). 

2.3 Há participação ou presença regular de familiares dos alunos? Em caso positivo: como 

e com qual propósito? Em caso negativo: por quê? 

Resposta: Participam, mas é bem pouco. Nós temos a APM, onde os pais participam, 

tem que ter participação de pais, e quando nós temos algum evento, mas por interesse, 

claro (risos). Mas acho que é um pouco pelo trabalho, o dia-a-dia, mas quando são 

solicitados, vêm. Tivemos aqui casamento comunitário, por exemplo; campanha de 

embelezamento, proposta de atendimento dentário, com valor bem irrisório, cirurgia 

para castração de animais. Aí eles vêm. Deu certo por algum período. 

 

3. A gestão: 

3.1 Qual foi o seu caminho, na educação, até assumir a gestão? Há quanto tempo exerce 

essa função? 

Resposta: Comecei como professor, que era uma coisa de sonho, de ver os meus 

professores e dizer “acho que é isso que eu quero”. Também porque eu não via muito, 

além disso; o professor era o de fora, com aquele carro bonito - nos tempos dourados, 

né? (risos) Mas a minha carreira foi em empresa, fiz administração, trabalhei no 

departamento de marketing da livraria Saraiva, viajava por esse mundão. De repente, 

me vi desempregado: a empresa ia para o Rio, eu disse “não vou”. Nesse período eu já 

tinha feito matemática. Nesse dia que eu saí da empresa, passei na porta de uma 

escola, fiz uma inscrição; à tarde, me ligaram, para eu dar aula. Aí eu fui ficando, fui 

fazer a complementação pedagógica; apareceu a oportunidade, apresentei uma 

proposta para coordenação pedagógica, e acabei ganhando. Depois apareceu a 

oportunidade para a vice-direção, uma colega me chamou, fui para a vice-direção; a 

diretora foi para a supervisão escolar, a função ficou vaga, eu fiquei na direção, por 

dois anos, até que chegou outro diretor. Voltei para a sala de aula. Conheci o diretor 

daqui, vim e estou aqui até agora (oito anos).  
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3.2 Quais são as atribuições do diretor? Caso seja apontada a multiplicidade de tarefas: 

como o sr(a) equaciona esse problema?  

Resposta: O diretor é envolvido, especificamente, com a parte administrativa. Aqui, a 

direção cuida do administrativo, e com muito zelo, porque na gestão anterior houve 

muito problema com isso, e a direção foi colocada para arrumar isso. Os vice-diretores 

cuidam mais da parte disciplinar. 

Quando se fala em administrativo, a que se refere? 

Resposta: Pagamento, férias, a vida do professor, aposentadoria. Deu cinco anos, 

chama o professor: “professor, quer tirar sua licença?” (licença prêmio). Tem tudo 

organizadinho.  

3.3 É necessária uma formação específica para o exercício da função de direção? Como o 

sr(a) avalia essa formação, em relação às exigências do seu trabalho? 

Resposta: Sim, a pedagogia.  

Essa formação dá conta do trabalho? 

Resposta: O “dar conta do trabalho”, é você ver o que tem que fazer, ver o prazo e 

fazer. Se eu for pensar no que eu aprendi e o que eu aplico... Nada, não aplico nada. O 

certificado só me serviu para me abrir as portas. É lógico que mudou muita coisa 

também. 

3.4 Qual é a maior dificuldade enfrentada pelos diretores?  

Resposta: Hoje, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem na escola é a droga. 

Para diretores, vice-diretores, funcionários, professores, para todos. Você proíbe que 

seja usada na escola, mas ela já vem... E aí o aluno cria problemas na escola, e é de 

onde vem a retenção também. Porque para todo o resto se dá um jeito; atrasou aqui, 

você dá um jeito, se quebrou, conserta. Mas isso (as drogas) é muito imprevisível. E 

quando eu digo as drogas, não estou me referindo apenas às ilícitas, mas as lícitas 

também. Porque para mim, se tem dificuldade, tem que resolver, e isso não tem como 

resolver. 

3.5 Colocam-se hoje para as escolas, dois conceitos trazidos do universo corporativo: 

missão e valores. Qual a missão e os valores da escola? Como são definidos e 

praticados? 



114 
 

Resposta: Eu acho que a missão, junto com os valores, é transformar o aluno em 

cidadão, que vai dar continuidade a essa sociedade e que não vai ficar à margem; é 

isso o que a gente não quer: que ele fique à margem. Para que ele não fique à margem, 

ele tem que aprender alguns conceitos, a socialização dele começa aqui. A nossa 

missão, especificamente, é tornar o aluno mais humano, mais coerente, mais 

compreensivo, menos violento, e mais sociável, e participativo. Acima de tudo ser 

cidadão, na medida do possível preparado para o mercado de trabalho. E a gente 

consegue resgatar muitos, também.  

3.6 Há projetos ou atividades interdisciplinares regulares? Qual o objetivo da escola, ao 

promovê-los? Como são definidos os temas e processos? 

Resposta: Sim. No decorrer do ano, fazemos muitos projetos. Um de que eu me 

lembro, bem, foi o das Paraolimpíadas. Ele durou umas três semanas. Até o jogo de 

futebol de cegos, nós compramos a bola, os alunos jogaram vendados; resultou até na 

Rede Globo vindo aqui (risos). Porque esse projeto acabou resgatando os alunos da 

sala especial. E temos um projeto com uma fundação do Rio Grande do Sul que 

oferece os recursos para os alunos treinarem tênis na escola. Tem alunos que recebem 

como prêmio, a visita à sede deles, no Sul.  

Há projetos regulares, na escola, ou a cada ano se desenvolvem projetos diferentes? 

Resposta: É sempre sugerido ao professor, para que ele escolha. Isso é feito nas 

reuniões pedagógicas. Tivemos, por exemplo, os 100 anos do Samba. Normalmente, 

são datas comemorativas.  

3.7 Como atua o diretor junto do Conselho de Classes, que delibera sobre os resultados 

acadêmicos (aprovação e reprovação de alunos)? 

Resposta: No terceiro e no quarto, o diretor faz questão de estar presente. E tem que 

estar mesmo, porque é a visão do diretor, é diferente. Tem que falar com o professor. 

Tem certeza? É assim mesmo? O que foi feito? 

3.8 Como atua o diretor junto do Conselho de Escola? Em que situações é reunido esse 

Conselho? 

Resposta: Geralmente, algumas decisões, que são levadas para opinarem.  
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3.9 Existe um Código de Ética que oriente a atuação dos profissionais em educação, na 

rede pública estadual? Em caso positivo: o que esse Código estabelece, como 

fundamento, e como é apresentado aos profissionais da escola? Em caso negativo: o 

que determina, então, o que é certo ou errado na conduta dos profissionais? 

Resposta: Sim, tem que ter. Eu nunca vi, especificamente, mas eu entendo que deva 

ter um código de ética entre todos os professores, e a postura do professor em sala de 

aula, o empenho com o seu trabalho. Eu sinto que tem aqui na escola, porque a gente 

não tem problema. Não existe uma coisa que tá lá, e eu vejo, mas sutilmente, está aí.  

Está na relação dos professores com os alunos, com os próprios colegas... 

Resposta: Sim, e também com a gestão. É claro que tem problemas, entre professores, 

entre períodos: são perfis diferentes. Eu posso dizer que temos três escolas aqui: temos 

a escola da manhã, a escola da tarde e a da noite. Mesmo sendo os mesmos 

professores. Mas depende também do público que eles têm. 

Mas existem algumas coisas comuns, do que é certo e do que é errado? 

Resposta: Sim, isso tem. E não tem como fugir disso. Por exemplo: o aluno não pode 

fumar dentro da escola, aí ele acha que ninguém está vendo... Eu cheguei a ver aluno 

apagar na mão (risos). Então, eu não preciso falar nada, porque a minha presença 

representa o “não”.  

Isso também com professores? Uma vez que não existe uma lei, existe um consenso – 

isso pode, isso não pode, isso é certo, isso não é certo? 

Resposta: Sim, tem. Quando acontece de transgredir alguma coisa - e já aconteceu - eu 

chamo aqui na minha sala, a gente conversa e esclarece. É assim, particularmente. O 

professor entende, reconhece.  

Em relação às outras escolas, eu senti um pouco mais tranquila a questão das relações. 

Nas outras escolas isso é apontado como problema. Pareceu-me que nessa escola, essa 

já é uma questão equacionada, não sei se é pelo tempo que as pessoas estão na gestão, 

ou da clareza... O que pode tranquilizar, ou amenizar as relações, dentro de uma 

escola? 

Resposta: Eu trago um pouco daquele lado empresa, acho que eu acabei trazendo isso 

para a escola, e isso acabou ajudando, muito, a mim, não por eu já ter tido cargo de 

chefia dentro de uma empresa privada – e a gente sabe que é diferente de escola – mas 
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eu acabei trazendo um pouco isso, adaptando à escola, e acabou ficando claro para 

quem está aqui, quem é o José: o José é o vice-diretor da escola. Se o professor der 

uma aula de cinco minutos e soltar a sala, ele poder fazer, mas depois eu vou chamá-

lo, para saber qual foi o projeto, o que foi que ele fez, e esclarecer que ele tem um 

horário a cumprir. Eu sou muito claro nesse ponto, e acho que por isso não tenho 

problema. Tem gente que quer me ver longe daqui (risos). Mas quem quer me ver 

longe é porque não quer fazer nada (risos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


