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RESUMO 

 

O trabalho em tela apresenta contribuições importantes relativas ao uso de diferentes 

dispositivos de gestão participativa como alternativas para se conquistar a autonomia escolar e 

para se garantir a qualidade democrática do trabalho desenvolvido nas/pelas escolas em face 

dos desafios que as levam a um desempenho insatisfatório no cumprimento da sua finalidade 

social que é formar para a cidadania. Vinculado a um estudo teórico sustentado por 

referências como Luck (2013), Libâneo (2007), Medeiros (2007) e Paro (2011), e análise 

empírica delineada na forma de abordagem qualitativa, este trabalho objetivou refletir sobre a 

importância destes dispositivos de gestão para se garantir a participação democrática da 

comunidade na escola e, portanto, para se construir a autonomia funcional das instituições de 

ensino. A pesquisa foi realizada em 06 (seis) escolas do sistema público e da rede particular 

de ensino da cidade de Picos-PI e da macrorregião, reunindo, através de depoimentos dos 

diferentes segmentos da comunidade escolar (gestores, professores, alunos, pais e 

funcionários), informações importantes acerca do assunto abordado e, a partir delas, chegou à 

conclusão de que não existe nexo entre o dizer das políticas educacionais e o fazer prático das 

instituições de ensino, uma vez que as escolas ainda não têm conseguido desenvolver a sua 

autonomia prática, como se tem proclamado muitas vezes as políticas de gestão em seus 

discursos genuinamente teóricos.  
 

Palavras-chave: Dispositivos de gestão. Participação democrática. Autonomia escolar. 

Gestão escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This work shows important contributions relative to theuse of different participatory 

management devices as alternatives to conquer school autonomy and to ensure the democratic 

quality of the work developed in / by the schools in the face of challenges that lead to poor 

performance fulfillment of its social objective which is to form for citizenship. Linked to a 

theoretical study supported by references like Luck (2013), Libâneo (2007), Medeiros (2007) 

and Paro (2011), and empirical analysis outlined in the form of qualitative approach, this 

study aimed to reflect on the importance of these management devices to ensure community 

participation in the democratic school and thus to build the functional autonomy of 

educational institutions. The survey was conducted in six (06) schools in the public system 

and private schools of the city of Picos-PI and the macro-region, gathering, through 

testimonies of different segments of the school community (managers, teachers, students, 

parents and staff), important information about the subject matter and, from them, came to the 

conclusion that there is no link between the mean of educational policies and make practical 

educational institutions, since schools do not even have been able to develop their autonomy 

practice, as has been proclaimed many times management policies in their genuinely 

theoretical discourses. 

Keywords: Management devices; democratic participation; school autonomy; school 

management. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A escola tem por função social preparar o cidadão para atuar na sociedade, bem como 

no mundo do trabalho. Para cumprir com essa proposta educativa exigida por Lei (BRASIL, 

1988;1996) e operacionalizar com sucesso o processo de ensino-aprendizagem, toda 

instituição escolar precisa conquistar, através de dispositivos (Conselho Escolar, Grêmio 

Estudantil, APM, Estratégias Colegiadas...) de gestão participativa, a sua autonomia 

financeira, organizacional e pedagógica, quesitos esses importantes para se promover a 

qualidade democrática da educação. 

 Geralmente quando se fala em fracasso escolar, surge sempre àquela pergunta: de 

quem é a culpa? As respostas oscilam em torno da culpabilização dos diferentes sujeitos que 

nela atuam: a culpa é dos profissionais da educação que não têm compromisso com o seu 

trabalho; é dos governantes, por não oferecerem condições dignas de trabalho; é dos alunos, 

pela falta de interesse para com os estudos; é dos pais, por não participarem da educação dos 

filhos; é da comunidade, por não colaborar com o trabalho a ser desenvolvido pela escola e, 

por fim é do próprio sistema. Todos se acusam, julgam uns aos outros, mas em pouca medida 

se propõem a colaborar para mudar essa realidade.  

Ao estudar sobre administração e gestão escolar durante o curso de Pedagogia e, 

diante deste quadro problemático em que se encontra a educação, surgiu então aquela 

necessidade individual e, ao mesmo tempo, social de continuar explorando essas temáticas, só 

que de uma forma muito mais ampla e foi a partir de então que começamos a investir em 

estudos mais sistemáticos sobre autonomia escolar, no sentido de fazer uma melhor 

apreciação do assunto antes mesmo de partir para abordagens empíricas sobre tal 

problemática, foco esse que deu origem a nossa linha de pesquisa.  

Para tanto, este trabalho tem como objeto de estudo a análise sobre o uso prático e os 

desafios de dispositivos de gestão participativa feito por algumas escolas dos sistemas 

públicos e rede particular de ensino da cidade de Picos-PI e da macrorregião, que nos 

respondeu, a partir de um trabalho de campo, questionamentos teoricamente especulados, 

como por exemplo: de que forma estes dispositivos de gestão adotados pelas instituições de 

ensino pesquisadas têm contribuído para a conquista e consolidação da autonomia escolar? 

Estas escolas até então mencionadas são consideradas como sendo instituições autônomas? 

Que tipo de ações os gestoras tem desenvolvido em suas práticas pedagógicas para garantir 

essa autonomia? E, por fim, que desafios para o fortalecimento da qualidade da ação gestora 

esses elementos apontam? 
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Com o objetivo principal de refletir melhor sobre a importância destes dispositivos de 

gestão na construção da autonomia escolar, buscamos, especificamente, investigar quais são e 

como estão sendo trabalhadas pelas escolas pesquisadas as estratégias de ação coletiva para 

garantir a consolidação da autonomia escolar, bem como conhecer através dos diferentes 

segmentos da comunidade escolar como é desenvolvido o trabalho nestas escolas e, por fim, 

apreender quais os significados atribuídos pelos gestores escolares quanto à função exercida e 

suas considerações sobre o conceito de autonomia escolar e seu efetivo exercício.  

O tema em discussão tem sido muitas vezes mal interpretado pelas pessoas que 

chegam a confundir autonomia escolar com isolamento de funções, ou melhor, a acreditar que 

para ser autônoma a escola precisa se isolar do seu meio social e, com isso, decidir sozinha 

pela qualidade ou não do ensino a ser oferecido para a sociedade, sem ao menos saber quais 

são seus desejos e necessidades e o que ela espera da escola enquanto uma instituição que 

produz conhecimentos e através deles forma pessoas.  

Sabemos, desde já, que a autonomia escolar, assim como a qualidade da educação, não 

são resultados que se possam alcançar de maneira aleatória ou assistemática, mas é um 

produto que se constrói através da busca coletiva. Ela não existe naturalmente, ela se faz 

através de ações humanas. Estando liberta do comodismo e amparada por uma equipe 

comprometida e engajada com o trabalho educativo, a escola tende a oferecer mais em termos 

de qualidade do ensino. Então, o fracasso escolar mencionado anteriormente, muitas vezes 

pode estar atrelado a um trabalho mal organizado, isolado e distanciado da realidade local, o 

qual foge dos reais interesses da sociedade como um todo, ou melhor, da falta de autonomia 

da própria escola em incentivar a comunidade a participar e a colaborar mais com propostas 

de intervenção que sejam capazes de mudar ou melhorar a qualidade da educação.  

Levando em conta a importância teórica e relevância social deste objeto de estudo, 

organizamos o trabalho em 04 (quatro) capítulos, para assim poder facilitar melhor a 

compreensão do público leitor quanto às questões colocadas em discussão durante todo o 

texto.  

No primeiro capítulo, debatemos sobre a aplicação de políticas de gestão para garantir 

a autonomia democrática das escolas brasileiras que atualmente permanece em trânsito e 

ameaçada pelo neoliberalismo conservador de práticas homogeneizantes, ficando claro que se 

de um lado há um discurso transformador de outro há uma prática conservadora de princípios 

mercadológicos. 

No segundo capítulo, discutimos sobre o papel do gestor na conquista da autonomia 

escolar, o qual deve organizar com base na lei e na realidade local ações democráticas que 



15 
 

garanta o exercício efetivo da autonomia das escolas, nas quais exercem a função de 

administrador e ao mesmo tempo de coordenador do processo de ensino-aprendizagem. 

No terceiro capítulo dedicado ao estudo de campo e análise empírica, refletimos sobre 

o que é a pesquisa e sua importância no meio acadêmico e para além dele, apresentando desde 

já o método, o contexto e seus sujeitos, os instrumentos de coleta e as técnicas utilizadas para 

se fazer à análise dos resultados produzidos, onde utilizamos como aportes teóricos Bardin 

(1979) e Minayio (2012), que tem como foco, o estudo sobre a aplicação de estratégias 

coletivas para garantir a autonomia escolar.  

E, por último, o quarto capítulo, onde apresentamos as últimas considerações sobre o 

uso de dispositivos de gestão em algumas escolas de Picos-PI e da macrorregião para a 

conquista da autonomia escolar, seguido de ponderações e reflexões a cerca da falta de nexo 

entre o discurso das políticas educacionais e as práticas pedagógicas desenvolvidas no interior 

destas instituições de ensino. 

 Estudar a realidade das escolas em seu funcionamento e organização e conhecer de 

perto os sujeitos que nela atuam direto e indiretamente é de fundamental importância para se 

superar os limites de uma compreensão enviesada sobre o termo autonomia escolar e para dar 

continuidade a algo que ainda permanece em curso, que é a busca pela autonomia prática não 

só das escolas pesquisadas, mas de todas as instituições de ensino.  

Ao compreender que a autonomia escolar é fruto de uma ação coletivamente humana, 

os gestores poderão se articular melhor e, juntamente com a sua equipe de trabalho, passará a 

elaborar e executar estratégias que sejam condizentes com os objetivos educacionais e com os 

fins que almejam. Mas, do contrário, se tiverem uma visão fragmentada sobre o assunto, o seu 

trabalho poderá estar fadado ao fracasso e, por mais ações que planejem e executem, estas 

perderão a eficácia, quando por trás delas não houver uma razão de ser e de estar sendo 

desenvolvidas. Todo trabalho será em vão quando não houver compreensão e intenção 

autênticas por parte dos gestores quantos aos meios utilizados, que devem estar sempre 

compatíveis com os fins proclamados pela equipe de trabalho e seus destinatários. Entretanto, 

para se conquistar a autonomia escolar é preciso desenvolver num espaço-tempo adequado 

ações democráticas impulsionadoras da participação coletiva na realização das atividades 

educativas e, portanto da formação de vínculos entre escola e comunidade.  

Fazendo uma análise empírica sobre o assunto e diante dos resultados práticos 

qualitativamente produzidos no ato da nossa pesquisa, chegamos à conclusão de que estas 

instituições de ensino anteriormente mencionadas não conseguem desenvolver uma 

―autonomia prática, mesmo existindo discussões teóricas democráticas e participativas‖ 
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(MEDEIROS, 2007, p. 36).  Portanto, os dados corroboram com o que afirma Medeiros: ―é na 

escola que o choque entre as políticas e as práticas acontece efetivamente. Se as políticas são 

a direção, as práticas são as evidências de uma escola que não concretiza efetivamente suas 

funções mediadas comunicativamente‖ (2007, p. 49).  
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CAPÍTULO I 

 

POLÍTICAS DE GESTÃO E DE AUTONOMIA ESCOLAR NO CONTEXTO DA 

EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

A perspectiva da autonomia escolar tem sido construída politicamente e socialmente 

por diferentes atores, principalmente pelos trabalhadores que foram os que mais lutaram por 

uma nova organização da sociedade, em função de uma maior participação na política, da 

construção de novas relações sociais e de uma (re) afirmação de suas identidades culturais, em 

oposição à racionalidade técnica adotada pelo modelo de produção capitalista, o qual foi 

transferido mais tarde para as instituições de ensino, provocando um forte debate no campo 

educacional. Seu percurso tem sido marcado por diferentes movimentos sociais, tendo os 

trabalhadores como principais protagonistas que se organizavam autonomamente em busca da 

(re) conquista da autonomia que perderam ou nem chegaram a alcançá-la de maneira 

consolidada, por terem sido coibidos pelo modelo de produção científico adotado a exemplo 

do que propuseram Taylor e Ford.  

 

Os movimentos que reivindicam ampliação de participação emergem no 

contexto social que estrutura o sistema de exploração e de opressão 

instaurado pelo capitalismo a partir do século XIX, e consolidam-se a partir 

da primeira metade do século XX como forma de contestação ao modelo de 

administração efetivada pelo taylorismo que aliado ao fordismo sacralizou a 

separação entre concessão e execução, planejar do executar, provocando a 

divisão social e técnica de trabalho, de um lado os que pensam e de outro os 

que executam (MARTINS, 2002, p. 16). 

 

Carvalho (2012) comenta que após o processo de industrialização ter se desenvolvido 

na sociedade, o trabalho que antes era realizado artesanalmente passou a se realizar 

cientificamente dentro das empresas, dando margem a consolidação do capitalismo e a divisão 

social e técnica do trabalho, ficando de um lado os que pensavam ou planejavam e, de outro, 

os que executavam as atividades de produção. Resumindo, separou-se, ―o trabalho intelectual 

do trabalho manual‖ (CARVALHO, 2012, p. 42).  

Ao adquirir uma nova forma administrativa por incentivo de Taylor e Ford, o trabalho 

desenvolvido nas empresas capitalistas passou a ser controlado por supervisores que visavam 

garantir a eficiência produtiva das empresas, assumindo dessa forma um caráter burocrático e 

centralizador. 
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Com esse novo modo de organização implantado nas empresas capitalistas, o homem 

foi sendo substituído pelas máquinas e em consequência disso acabou perdendo a sua 

autonomia no próprio ambiente de trabalho, tendo que seguir o ritmo delas e obedecer às 

normas externas já que não tinha mais capacidade para tomar iniciativas próprias sobre o 

andamento do seu trabalho. Dessa forma, enquanto na produção artesanal o homem tinha 

domínio sobre o trabalho desenvolvido, na produção científica ele é quem passou a ser 

dominado pelas máquinas. Carvalho (2012, p. 45) reforça essa ideia dizendo que diante do 

modelo de produção capitalista hierárquico e burocratizado, o trabalhador ―foi perdendo cada 

vez mais a sua autonomia, tendo que se adequar ao ritmo das máquinas, à hierarquia 

burocrática e às decisões centralizadas‖.    

Não bastasse às fábricas serem administradas por esse modelo de produção científica 

inflexível, as unidades de ensino também foram inibidas pelas empresas capitalistas a adotar a 

mesma tática de organização do trabalho educativo, onde a supervisão, rigidez e racionalidade 

técnica dos recursos humanos se faziam necessárias para manter o controle e a eficiência do 

trabalho realizado pelos atores envolvidos. Esse modelo de administração empresarial, 

baseado na racionalização técnica do trabalho humano, foi aos poucos sendo transferido para 

os espaços escolares que vieram a ser dirigidos de forma hierárquica, sob a divisão de tarefas 

exercidas entre os planejadores/controladores (diretores) e os executores/controlados 

(professores).  

Insatisfeitos com essa forma de dirigir a educação de maneira isolada e permeada pela 

transmissão de conhecimentos instrumentais, os movimentos sindicais, partidos políticos, 

entre outros, resolveram denunciar o conceito de taylorização do ensino, com a justificativa de 

que a escola do jeito que estava sendo administrada fugia do seu sentido de preparar o aluno 

―para o exercício de uma democracia exercida com responsabilidade‖ (MARTINS, 2002, p. 

73). Nesse sentido, eles defendiam com isso ―a autonomia dos alunos e da própria instituição‖ 

(idem) no processo de organização do ensino-aprendizagem em um contexto histórico datado 

a partir do final da década de 1980. 

Em 1930 o modelo de produção fordista entrou em crise e buscou apoio financeiro no 

Estado que se tornou o principal financiador da produção em larga escala. Para garantir a 

estabilidade do capitalismo e a consolidação do fordismo o Estado investiu muito capital na 

produção em massa, provocando um desfalque no cofre público que contribuiu 

consequentemente com o agravamento da crise econômica.  

Esta crise que levou o fim da Era Fordista em 1960 se deu em grande parte pelo seu 

caráter burocrático e centralizador, no qual fora rejeitado pelos operários que estava em busca 
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de novas condições de trabalho. Ford não conseguiu superar a crise mundial, porque sua 

administração se restringiu aos limites técnicos, ao aspecto tecnológico e econômico, sem 

levar em conta todo o processo social e politico que também interfere no modo de 

produtividade das empresas. (BONOME, 2008, p. 39).  

Contudo, foi então a partir de 1970 que o capitalismo começou a enfrentar uma nova 

crise devido ao enfraquecimento do modelo de acumulação taylorita/fordista e do Estado de 

bem estar social. Diante disso, o caráter centralizador e burocrático adotado pelo sistema de 

produção taylorista/fordista e pelo Estado de bem estar social já não atendia mais às novas 

demandas sociais surgidas a partir das últimas décadas do século XX. Daí surgiu com base na 

doutrina neoliberal à necessidade de se desenhar um novo modelo de gestão capaz de superar 

o modelo de gestão burocrático adotado nas/ pelas empresas capitalistas sob influência de 

Taylor e Ford (NETO; CASTRO; 2011; p 751).  

 

No conjunto das mudanças que se processaram no cenário social, nas últimas 

décadas, emerge a necessidade de alterações significativas na gestão pública 

em todos os níveis. Essas mudanças se materializam na concepção de um 

novo modelo de gestão que se propunha a superar o modelo burocrático de 

orientação weberiana, considerando que ele enfrentava problemas e não 

respondia mais às necessidades circunscritas àquele momento (NETO; 

CASTRO, 2011, p. 747). 

 

Carvalho (2002) explica que o trabalho burocrático desenvolvido por Taylor e Ford se 

tornou inviável para atender às exigências do mercado globalizado que se fizeram cada vez 

mais urgentes. Para ele era necessário se pensar em uma nova administração capaz de superar 

os limites da administração empresarial que se instalou também na educação. Nesse caso ―a 

autoridade burocrática foi então substituída pela autonomia democrática e por um novo perfil 

de gestor: alguém que coordena a tomada de decisões por parte das equipes de trabalho‖ 

(CARVALHO, 2002, p. 49). 

A luta por uma nova organização social iniciada pelos movimentos dos trabalhadores 

se fortaleceu em 1990 com a presença do neoliberalismo que se ampliou mediante críticas 

formuladas ao poder burocrático do Estado, cuja ineficiência levou o capital financeiro a 

entrar em falência. 

O Estado como financiador da lógica fordista foi acusado pelo neoliberalismo de 

mercado de ser o responsável pela crise do capital, condição essa que o levou não só a propor 

como também a impor de certa forma que o poder fosse transferido para o setor privado e para 

a comunidade civil, acreditando que estes teriam maior competência em ampliar a economia 

brasileira.  
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Um novo modelo de administração pública precisaria ser implantado na sociedade 

para conter a crise vivida pelo Estado e garantir a estabilidade econômica, segundo os 

neoliberalistas. Essa ideia de (re) definir um novo papel para o Estado se consolidou em 1990 

com a implantação de políticas descentralizadas orientadas pela economia de mercado.   

O ministro Bresser Pereira (1995) também fez sua crítica à administração burocrática 

implantada no Brasil em 1930 e, preocupado com a situação financeira do Estado resolveu 

criar o documento Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, cujo desejo foi o de romper 

com a máquina burocrática do Estado que se mostrou ineficiente para resolver os problemas 

econômicos enfrentados pela sociedade globalizada e a partir daí implantar uma nova administração 

capaz de conter a crise e de fortalecer a economia de mercado (BRASIL, 1995, p. 6). 

 

A Reforma Administrativa do Estado Brasileiro, baseada nos preceitos 

neoliberais, tem seu início no governo de Collor e, a partir do ano de 1995, 

começa a se fortalecer, de maneira processual e contínua, no governo de 

Fernando Henrique Cardoso, com o chamado Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado, que tinha como principal objetivo transformar a 

administração pública burocrática em administração pública gerencial, 

atendendo, assim, aos postulados da ideologia neoliberal, que se volta 

basicamente para o mercado como regulador de ações (SANTOS, 2011, p. 

54). 

 

Em seu documento Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (MARE) 

aprovado pelo Governo de FHC, Bresser Pereira (BRASIL, 1995, p. 7) define estratégias para 

a nova administração pública gerencial baseada em princípios de eficiência produtiva, 

controle dos resultados e maior capacidade de ação da sociedade civil na execução dos 

serviços públicos, requisitos esses considerados importantes para se garantir o padrão de 

qualidade exigido pelo mercado. Uma delas foi realizar ajustes econômicos, levando o Estado 

a abandonar o ―papel de executor ou prestador direto de serviços, mantendo-se, entretanto no 

papel de regulador e provedor ou promotor destes, principalmente dos serviços sociais, como 

educação e saúde‖. (BRASIL, 1997, p. 9). Outra foi criar mecanismos de controle sobre o 

dinheiro investido, assim como também buscou (re) definir novas formas de relação entre o 

público e o privado e entre o global e o local, aproximando cada vez mais o Estado da 

sociedade civil por via da ação compartilhada. 

Para Bresser Pereira (BRASIL, 1997) quando o Estado e a sociedade estão unidos por 

um esquema de parceria eles passam a agir de maneira muito mais rápida e eficiente, além de 

manter o controle sobre o próprio trabalho desenvolvido, por meio da participação e do 

envolvimento empreendido em mecanismos de ação coletiva.  
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Essa forma de parceria entre sociedade e Estado, além de viabilizar a ação 

pública com mais agilidade e maior alcance, torna mais fácil e direto o 

controle social, mediante a participação, nos conselhos de administração, dos 

diversos segmentos beneficiários envolvidos. As organizações nesse setor 

gozam de uma autonomia administrativa muito maior do que aquela possível 

dentro do aparelho do Estado. Em compensação, seus dirigentes são 

chamados a assumir uma responsabilidade maior, em conjunto com a 

sociedade, na gestão da instituição. (BRASIL, 1997; p. 11). 

 

Com a implementação das políticas de descentralização nos anos 1990 o poder passou 

então a ser compartilhado entre o Estado e a sociedade civil, onde o primeiro transferiu parte 

de suas funções para as instâncias não-estatais. Com isso, diminuiu-se a interferência estatal e 

os custos aplicados, na tentativa de aumentar a capacidade de ação da sociedade e de ampliar 

a qualidade dos serviços prestados.  

As políticas descentralizadas mais conhecidas como políticas neoliberais transformou 

o Estado amplo num Estado mínimo ao diminuir seu raio de ação em projetos sociais como 

saúde, educação, entre outros, ficando estes sob a responsabilidade da comunidade civil, a 

qual deve prestar contas do dinheiro que é investido (MIRANDA, 2010, p. 59). Assim como 

os neoliberalistas, Bresser Pereira também via nas políticas de descentralização a solução para 

os problemas da administração centralizada.  

 O projeto de reforma orientado pela perspectiva neoliberal buscou (re) construir um 

Estado forte capaz de romper com a capacidade dos sindicatos e de controlar o dinheiro 

investido, para superar ou para não ter que sofrer uma nova crise (MIRANDA, 2010, p. 59). 

Qualquer oposição ou atitudes contrárias as suas predeterminações eram atacadas, ficando os 

subalternos encurralados a seguir seus rótulos sem poder apresentar qualquer tipo de 

resistência (DIAS, 2010, p. 165). Silva (2010, p. 222) explicita que, com a reforma neoliberal 

―as organizações civis dos trabalhadores, sobretudo os sindicatos foram desqualificados para 

gerir as reinvindicações e as relações de trabalho que passaram para a órbita da legiferação 

estatal, com o objetivo de atender politicamente às propostas da economia neoliberal‖. 

 As reivindicações dos operários por condições dignas de trabalho foram vistas como 

uma ameaça à reprodução do capital, por isso precisaria ser combatida e os trabalhadores 

coagidos a seguirem normas preestabelecidas pelas classes dominantes, detentoras do poder. 

 

Uma solução transitória adotada pelo Estado capitalista em sua fase 

―econômico-corporativa‖ consistiu em limitar o jogo político às classes e 

setores integrados ao domínio do capital, cuja participação na vida pública se 

supunha que haveria de ser enquadrada dentro de margens aceitáveis para as 



22 
 

classes dominantes. Desse modo a cidadania se restringiu ao estreito estrato 

formado pelos proprietários e as classes e grupos integrados à sua 

hegemonia, enquanto que a grande massa da sociedade padecia uma situação 

crescentemente resistida de exclusão política (BORON, 1994, p. 20). 
 

Nesse caso, não houve uma integração do trabalhador ao mercado, mas uma coação. 

Não foi de livre e espontânea vontade que ele se sujeitou as condições de trabalho impostas 

pelo sistema de produção dominante, mas foi para garantir a própria subsistência. Quanto a 

isso, Boron (1994, p. 61) faz uma pequena comparação quando afirma que, ―a decisão de 

ingressar no mercado de trabalho foi tão ―livre e voluntária‖ como a de quem entrega seus 

bens aos ladrões em troca de sua vida‖.  

Sobre essa lógica, entendemos que, apesar de querer romper com a máquina 

burocrática de produção o neoliberalismo conservador é guiado pelo mesmo aparelho 

ideológico do modelo de produção tradicional, uma vez que continua oprimindo os 

trabalhadores e excluindo aqueles que não correspondem às expectativas do mercado. A única 

diferença é que na perspectiva neoliberal busca-se por profissionais qualificados, enquanto 

que nos modelos produtivos tradicionais exigia-se apenas a formação técnica (SILVA; LIMA; 

2010; p. 150), a qual se restringia a atender às demandas imediatas vividas pelas empresas. 

As autoras (2010) comentam que na lógica neoliberal a qualificação profissional é 

vista como um ―passaporte‖ que o trabalhador adquire para adentrar no mercado de trabalho, 

ficando a ideia de autonomia e cidadania esquecida no atual contexto (SILVA; LIMA; 2010; 

p. 151). Isso significa dizer que, quanto mais diplomas tiver o profissional mais chances ele 

terá de conseguir o seu emprego, caso contrário permanecerá desempregado.  

Foi a partir daí que começaram a investir em educação, em escolas técnicas, a fim de 

obter um novo perfil de trabalhador, aquele que se adequassem as características das 

empresas. Os neoliberalistas veem a escola ―como formadora de mão de obra especializada, 

que satisfaça os interesses de mercado de trabalho e ignore as contradições e ambiguidades 

presentes em ambos os espaços‖ (SILVA; LIMA; 2010; p. 158). Nesse caso, a escola é vista 

como uma fábrica de produzir homens objetos adaptáveis e promotores do mercado expansivo 

e não como um espaço onde se promove a formação humana. 

As escolas que seguem a lógica do neoliberalismo conservador não estão preocupadas 

em formar sujeitos críticos e comprometidos com a transformação social e sim em formar 

mão de obra qualificada para o mercado de trabalho em manutenção da ordem vigente. Nessas 

escolas não há um respeito pela diversidade humana, mas há uma imposição de práticas 

homogeneizantes e excludentes que agridem a cultura heterogênea subordinando-a a seguir 
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um padrão de vida que não é sua, mas que pertence às classes dominantes, detentores do 

poder e reprodutoras do capital financeiro ou mais especificamente das desigualdades sociais.  

 

Na verdade, o modelo totalizador da dinâmica capitalista imposto à 

formação do trabalhador, ancorado nos paradigmas do mercado, pressupõe a 

homogeneização de práticas que visem ao paralelismo entre instituições 

sociais como a escola e a lógica privatista dos sistemas produtivos, 

negligenciando a cultura heterogênea e as manifestações desta como espaço 

de resistências e luta. Dessa forma, é eleito um padrão cultural que é 

reproduzido por meio da regulação moral e de noções fixas de uma cultura e 

de um tipo de sociedade. Desconstruir a rigidez da divisão hegemônica que 

dá sustentação aos mecanismos sociais de produção do desemprego e da 

pobreza torna-se um inevitável papel político para aqueles que rejeitam a 

imposição da lógica excludente e predatória do capital (SILVA; LIMA; 

2010; p. 158). 

 

Em uma escola, cujo espaço se permitia à divulgação de culturas e valores humanistas 

hoje com a reforma neoliberal se transformou num espaço de reprodução do capital, onde são 

adotadas práticas de caráter instrumental e mercadológico que representam a força dominante 

da sociedade capitalista (DIAS, 2010, p. 162). Mediante essa questão, Boron (1994, p. 38) 

define esse tipo de escola como sendo violenta e reprodutora das desigualdades sociais, um 

espaço onde ―os cidadãos são agredidos pelo capitalismo selvagem‖. 

Diante disso, Pereira (2008, p. 6) diz que, ao serem implantadas com base na doutrina 

neoliberal, as políticas públicas pouco ou em nada tem contribuído com a consolidação da 

autonomia escolar que por vezes se encontra limitada diante da obediência que deve as leis de 

mercado, pois, elas não foram estabelecidas ―para garantir o acesso, a permanência e a 

qualidade da aprendizagem para as crianças e jovens de todas as classes‖, e sim para ampliar a 

economia brasileira. 

 Boron (1994, p. 9) sublinha que as marcas autoritárias do capitalismo ainda se 

manifestam de maneira muito intensa na sociedade por conta do regime neoliberal adotado. 

Sendo assim, as políticas de gestão adotada na reforma administrativa do Estado e da 

educação brasileira sob orientação do neoconservadorismo viola os direitos humanos, pois 

elas não foram implementadas com a intenção de atender as necessidades dos cidadãos, mas 

de atender aos interesses do mercado opressor e excludente. 
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1.1 Autonomia e descentralização administrativa no ordenamento jurídico das políticas 

educacionais brasileiras 

 

Criada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso do Partido da Social Democracia Brasileira(PSDB), a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional com o Nº 9.394, em 20 de dezembro de 1996 (LDB) (BRASIL, 1996) em 

seu Art. 8º estabelece que a organização da educação nacional é de responsabilidade da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que em conjunto sob um esquema 

de parceria devem organizar os sistemas de ensino, mantendo-se o foco nas políticas de 

descentralização implementadas no Estado, conduzindo a uma estreita relação entre o poder 

central e o local. 

Seguindo os parâmetros legais da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), 

particularmente no artigo nº 211, em que a descentralização da educação se encontra prevista, 

a LDB propõe que a responsabilidade pela educação seja compartilhada entre os órgãos 

federais e a comunidade que juntos devem responder pela qualidade do ensino oferecido 

(SOUZA; FARIA; 2004; p. 926). Neste caso, ocorre então a descentralização de poderes e 

decisões que antes se mantinham presos em um único centro fixado nas mãos de um só 

representante, se estendendo agora a um poder local, representado por diferentes instâncias 

que atuam de maneira compartilhada na organização do ensino e na prestação de contas em 

função dos altos investimentos aplicados em educação, atribuindo dessa forma, maior 

autonomia aos Estados e Municípios. 

Ao seguir princípios propostos pela Constituição Federal de 1988, a LDBEN 

(BRASIL, 1996, p. 5-6) sanciona em seu Art. 14 e 15 que os sistemas de ensino deverão 

promover por meio da ―participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola e da participação das comunidades escolar e local em conselhos 

escolares ou equivalentes a gestão democrática do ensino público na educação básica‖, 

assegurando as escolas maior autonomia pedagógica, administrativa e financeira, tendo elas 

que cumprir com algumas de suas obrigações (Art. 12), nas quais são (BRASIL,1996, p. 4): 

 

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

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

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

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

V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 
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VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 

integração da sociedade com a escola; 

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

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

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

dada pela Lei nº 12.013, de 2009); 

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

Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos 

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

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

 

Ao delegar as instituições escolares estas funções antes exercidas única e 

exclusivamente pela União, os sistemas de ensino, em respeito às normas preestabelecidas em 

Lei, passa a atribuir maior autonomia às escolas, confiando-lhes o poder de administrar e 

organizar junto aos outros órgãos federativos (União e Estados) e a comunidade o ensino com 

base na cultura local, em resposta às necessidades que cotidianamente vier a apresentar.  

Em sua concepção sobre a relação entre autonomia escolar e reformas educacionais, 

Nóvoa (1998) afirma que, 

 

[...] a autonomia é um dos princípios centrais das políticas educativas dos 

anos 90. Trata-se de dotar as escolas com meios para responderem de forma 

útil e atempada aos desafios quotidianos. (...) A autonomia é (...) importante 

para a criação de uma identidade da escola, de um ethos específico e 

diferenciador, que facilite a adesão dos diversos actores e a elaboração de 

um projeto próprio (NÓVOA; 1998; p. 26 apud SOUZA; 2003; p. 29). 

 

Com certeza a autonomia é indispensável para a construção da identidade da escola 

como afirma o autor, mas a questão que nos põe em dúvida é saber se realmente as reformas 

educacionais dos anos 90 postas acima em argumento tem de fato possibilitado às escolas 

conquistar autonomia no que tange a construção e aplicação de um projeto próprio que atenda 

suas necessidades locais, sem que haja a interferência do Estado. Dito de outro modo, o 

simples fato de reformar um estado deformado e uma educação esmagada pela ganância do 

capitalismo, por si só garante uma gestão democrática e, principalmente a consolidação da 

autonomia escolar? Ou melhor, indagando: será que as políticas de descentralização ou de 

gestão escolar, utilizadas como instrumentos pela reforma educacional brasileira, por si só são 

suficientes para resolver os problemas de ordem administrativa, pedagógica e financeira que 

desafiam o cotidiano da escola? 

Trata-se de um assunto tão complexo que tem gerado um debate polêmico no campo 

da educação em vista dos múltiplos olhares que tem despertado nos diferentes estudiosos da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12013.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12013.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10287.htm
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área. Há quem diga que as reformas educacionais baseadas na descentralização de poderes 

surgiram para quebrar a lógica dos modelos, ao abrir portas para que modelos próprios fossem 

construídos pela escola a nível local. Muitos concordam que as reformas descentralizadoras 

têm de fato, levado as instâncias locais a assumir mais responsabilidades com a educação, 

condição que por muito tempo esteve escapada a elas, pois, mantinha-se fixadas no poder 

central. Outros podem até concordar com a ideia de que as reformas podem conferir maior 

autonomia às escolas, mas diante da prática, lamentam não passar de uma simples utopia, de 

uma mudança desejada, mas ainda não alcançada. E há até mesmo quem questione o/s 

objetivo/s das reformas educacionais quanto aos fins da educação, pois não se sabe 

plenamente quais são suas verdadeiras intenções, o que desejam mudar, para quê e para quem. 

São questões bem complexas que merecem ser discutidas para não gerar ou para esclarecer 

possíveis confusões acerca do (s) objetivo (s) das reformas, e é por via das declarações dos 

diferentes autores que mais adiante serão apresentadas que se pretende alcançar uma melhor 

compreensão sobre o assunto estudado. 

 

1.2 Perpectivas reformistas, qualidade escolar e a gestão descentralizada 

 

Já se sabe que a descentralização tem chegado até as pessoas de maneira confusa, pois, 

na maioria das vezes em função da sua má implementação, muitos acreditam ser ela mesma o 

objetivo das reformas, quando na verdade não passa de um simples meio pelo qual se utiliza 

para atingir os fins desejados (SOUZA, 2003, p. 29).  

Segundo Boron (1994, p. 11) há uma descontinuidade entre o discurso teórico e a 

prática social no que se refere às reformas educacionais ditas descentralizadas e logo vamos 

saber o porquê disso. 

 Souza (2003, p. 27) começa então esclarecendo que as reformas educacionais 

aparentam ser o motor da mudança desejada, mas em nenhum momento ele afirmou que de 

fato elas sejam, pois uma coisa é querer transformar ou romper com a máquina burocrática de 

produção, outra coisa é conseguir atender por meio de determinações às expectativas da 

escola que, possuidora de uma cultura própria, exige um trabalho cauteloso por parte das 

reformas, caso contrário seus esforços poderão se resumir em nada. 

Daí que, mesmo com a pretensão de superar os limites da administração centralizada, 

a descentralização jamais consegue substituí-la ou rompê-la com seus méritos em razão de 

situações que exigem a contribuição e, por isso mesmo, a conservação deles, pois não se 
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resolve todos os problemas que afetam a escola sem aderir em parte ao regime burocrático. O 

problema não está na burocracia, mas na forma como ela é trabalhada pelas pessoas. Quanto a 

isso, Novaes e Fialho (2010, p. 4) sublinham ―que, geralmente, as medidas de 

descentralização se originam e se desenvolvem em estruturas organizacionais centralizadas‖. 

Souza (2003, p. 23) diz que ―a descentralização, particularmente a descentralização 

financeira, em si não melhora a qualidade do ensino‖, pois problemas pedagógicos que 

também interferem nessa qualidade não se resolvem simplesmente cortando gastos. Boron 

(1994, p.12) comenta que seria até ―ingênuo pensar que a simples redemocratização resolveria 

todos os problemas colocados pelo capitalismo‖. 

Isso tudo significa dizer, que a descentralização financeira não é sinônimo e muito 

menos pode ser confundida com a ideia de autonomia escolar, pois na medida em que o 

Estado perde o seu posto de financiador da educação para as instâncias não-estatais, a ele é 

conferido o poder de regulador das ações executadas nas/pelas escolas, as quais devem prestar 

contas sobre o dinheiro investido. ―A dependência do Estado em relação às classes capitalistas 

é tão marcada que já são as forças do mercado que ―regulam‖ o Estado e não este quem 

controla aquelas‖ (BORON, 1994, p. 27). 

Como fiscalizador dos serviços prestados, o Estado, por meio de avaliações externas, 

faz toda uma vistoria das ações executadas pelas escolas para saber se os resultados por elas 

alcançados estão correspondendo aos investimentos aplicados que se dão conforme o 

rendimento dos alunos. Ao exercer seu controle avaliativo sobre as escolas, o Estado impõe 

limites que impedem estas de construírem sua autonomia e ao mesmo tempo fortalece a 

política neoliberal, na medida em que contribui com a ampliação da economia de mercado 

(LÉLIS; SILVA; 2010; p. 77).  Nesse caso, o que aconteceu de fato não foi exatamente a 

restruturação do Estado ou da educação brasileira, mas a restruturação do próprio sistema 

produtivo.  

Mediante isso, Martins (2001) apresenta o caráter centralizador da avaliação externa 

quando esta se propõe a medir por meio de testes padronizados o rendimento dos alunos e 

ainda considera absurda a ideia do Estado exercer seu controle sobre a gestão e autonomia 

descentralizada das escolas, uma vez que acaba por matar a possibilidade de elas próprias 

responderem pela qualidade ou não dos serviços prestados e, com isso, de conquistar 

efetivamente a sua autonomia (MARTINS, 2001, p. 31). Assim, a autonomia escolar que 

deveria ser o objetivo maior das políticas educacionais acabou perdendo o seu lugar para o 

termo avaliação que tem ganhado maior prestígio nos últimos tempos no campo da educação. 



28 
 

O fato é que as escolas ainda precisam conquistar a sua autonomia pedagógica, como 

também financeira, para não ter que depender da ajuda externa na elaboração e execução de 

suas propostas pedagógicas. Há escolas que ainda se limitam a organizarem seu Projeto 

Político Pedagógico (PPP) de acordo com o que propõe a Secretaria Municipal de Educação, 

comprometendo assim, a sua autonomia pedagógica, uma vez que são obrigadas a seguirem 

um modelo pronto que não atende as necessidades da realidade local (LÉLIS; SILVA; 2010; 

p. 80). 

Não se trata de receber a autonomia como se fosse algo pronto e acabado, ideia essa 

que tem sido trabalhada erroneamente pelas reformas nos últimos tempos, mas de construir 

uma autonomia por meio do esforço coletivo empreendido. A autonomia da escola não pode 

ser tratada como se fosse um tipo de doação, mas ―como produto da criação humana‖ (LÉLIS; 

SILVA; 2010; p. 79). 

 

A autonomia da escola não é a autonomia dos professores, ou a autonomia 

dos pais, ou a autonomia dos gestores. A autonomia, neste caso, é o 

resultado do equilíbrio de forças, numa determinada escola, entre diferentes 

detentores de influência (externa e interna), dos quais se destacam: o 

governo e os seus representantes, os professores, os alunos, os pais e outros 

membros da sociedade local. Deste modo, a autonomia afirma-se como 

expressão da unidade social que é a escola e não preexiste à acção dos 

indivíduos. Ela é um conceito construído social e politicamente, pela 

interacção dos diferentes actores organizacionais numa determinada escola. 

Isto significa que não existe, verdadeiramente, uma "autonomia decretada", 

contrariamente ao que está subjacente às mais diversas estratégias 

"reformistas" neste domínio. O que se pode decretar são as normas e regras 

formais que regulam a partilha de poderes e a distribuição de competências 

entre os diferentes níveis de administração, incluindo o estabelecimento de 

ensino (BARROSO, 1996, p. 10). 
 

A partir dessa afirmação, pode se concluir que a autonomia escolar somente poderá 

será alcançada quando todos os sujeitos munidos de suas forças puderem agir em conjunto de 

maneira compartilhada. A esse esquema de interdependência que se dá em volta do agir 

humano podemos atribuir o nome de autonomia relativa. Isso significa dizer que não seria 

possível alcançar a autonomia da escola se todos os envolvidos nela não fossem sujeitos 

autônomos e dependentes um do outro. 

Uma autonomia construída nesses parâmetros, com ênfase num trabalho coletivo é o 

que fortalece o princípio de uma gestão democrática, o qual se encontra disposto no Art. 3º, 

inciso VIII, da LDB (BRASIL, 1996, p. 1). Sem a participação e o envolvimento de todos no 

desenvolvimento da escola, não pode haver uma gestão democrática de qualidade (SOUZA, 

2009, p.134). 
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Essa forma de gestão democrática apresenta um novo sentido para a educação, pois, os 

integrantes externos (alunos, pais, funcionários...) da comunidade escolar agora já não são 

mais vistos como agentes passivos, mas como sujeitos ativos do processo de ensino-

aprendizagem, pela participação e compromisso que assume com as ações desenvolvidas 

na/pela escola. 

É por meio da integração do coletivo nas decisões tomadas na escola e da formação de 

parcerias que se torna cada vez mais manifesto a relação entre escola e comunidade. Essa 

relação faz parte de uma exigência que a gestão escolar democrática faz para a comunidade 

escolar, a qual deve aprender a trabalhar em equipe, visando garantir o sucesso de todos.   

 

Não navegue mais sozinho. Não seja auto-suficiente. Treine dividir o barco 

de sua vida com seus íntimos. Treine penetrar no barco de alguém. Às vezes 

carregamos os outros, outras vezes eles nos carregam. Uma mão lava a outra. 

A família deve ser uma grande equipe. Os colegas de trabalho devem ser 

uma grande família. A gestão participativa em qualquer esfera social 

expande as soluções e transforma o ambiente num oásis. Trabalhar em 

equipe é uma arte(CURY, 2001, p. 51). 
 

Quanto a essa relação de interdependência que há entre a categoria interna e externa da 

escola, compreendemos que, na gestão, não pode haver o isolamento de funções, nem ideias 

construídas no vazio, mas deve sim haver o espírito de solidariedade, o sentimento da partilha 

e uma relação amistosa entre escola e comunidade, a fim de que o ambiente escolar possa se 

constituir em um espaço de interação e de construção de aprendizagens múltiplas. Com efeito, 

todo trabalho quando é desenvolvido em harmonia, tende a ser menos enfadonho e os 

resultados alcançados tornam-se bem mais satisfatórios.  

Neto e Castro (2011, p. 754) esclarecem que, ―a gestão democrática dos sistemas de 

ensino e das escolas públicas com essas características se coloca, hoje, como uma necessidade 

inadiável para promover a melhoria da qualidade do ensino e propiciar o efetivo exercício da 

cidadania‖, objetivo esse, pelo qual se deu a elaboração da Constituição Federal de 1988 e a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. 

Para garantir a existência de uma gestão democrática tão desejada pela sociedade 

vítima da exclusão social, a Constituição Federal elaborada em 1988 e a Lei de Diretrizes e 

Bases da educação Nacional de 1996 em decreto exigiu por meio da municipalização do 

ensino que os sistemas de ensino incumbidos de suas competências atribuíssem uma maior 

autonomia as escolas para montar uma equipe de gestão coletiva, competente e comprometida 

com a qualidade da educação brasileira. A ideia que coincidiu na elaboração de tais 
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documentos era a de que, ao se tornarem autônomas as escolas teriam maiores condições para 

desenvolver uma gestão democrática de qualidade.  

Alguns estudos feitos apontam que, apesar de importantes, ―os processos 

descentralizadores têm sido irregulares, não constituindo uma ampliação dos mecanismos 

democráticos de gestão do Estado e de sua relação com a sociedade civil, nem tampouco uma 

efetiva superação dos problemas históricos postos pela tensão entre a questão federativa e as 

subunidades federadas‖ (MARTINS, 2002, p. 108). Diante disso, fica evidente que o objetivo 

das reformas educacionais não foi o de promover espaços democráticos de participação social 

do cidadão na política, mas de superar a crise do capital ocasionada pela inoperância do 

Estado burocrático e centralizador.  

Diante de tal cenário, no qual se encontra ainda em busca a autonomia das escolas 

brasileiras, é possível perceber, mesmo sendo lamentável que, ―aparentemente, as reformas 

educacionais ditas ―descentralizadoras‖ não promovem a autonomia da escola‖, assim explica 

Souza (2003, p. 40). Isso praticamente responde aos questionamentos feitos anteriormente no 

corpo do texto, que as políticas de descentralização em função de suas falhas não têm 

conseguido resolver até o momento todos os problemas que afetam a escola e muito menos 

tem garantido a autonomia prática das escolas a exemplo das que foram pesquisadas. Pois, 

descentralizaram-se funções, mas o poder de decisão ainda continua sendo do Estado. 

Em face dos diferentes depoimentos até aqui apresentados sobre as políticas de 

descentralização, pode-se concluir que o termo autonomia e seu efetivo exercício encontram-

se presos entre seus limites e possibilidades e que, mesmo estando diante de tantos obstáculos, 

ainda assim, há um conjunto de possibilidades que nos permite reverter esse quadro negro que 

se formou sobre a educação. A esperança nunca morre enquanto a busca por um mundo 

melhor permanecer viva, pois, assim como as políticas públicas, o sistema que lhes deu 

origem também falha, abrindo brechas para o homem ir construindo através do seu 

inacabamento a sua própria história e, portanto a sua autonomia. 

De acordo com Martins (2002, p. 137) ―a autonomia é um processo em permanente 

construção, não podendo ser outorgada por qualquer conjunto normativo-legal, tal como 

propugna a prática discursiva das políticas educacionais‖. Para Boron (1994, p. 186) ―não 

basta reformar (ainda que isso possa ocorrer em campos nos quais predomine a lógica do 

poder), é preciso ousadia para construir o novo e avançar, desvelando paradigmas e 

instaurando outros que estejam politicamente comprometidos com uma nova concepção de 

educação‖. Portanto, é nesse panorama que entra o papel do gestor como condutor de uma 
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mudança possível e como articulador de ações democráticas, construtoras de uma autonomia 

escolar tão democrática quanto desejável pela sociedade politicamente e socialmente excluída. 
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CAPÍTULO II 

 

O PAPEL DO GESTOR NA CONSOLIDAÇÃO DA AUTONOMIA ESCOLAR 

 

Com a Constituição Federal de 1988 e a LDBEN de 1996 consolidadas, foram 

adotadas nas instituições de ensino, politicas de deveres e não de diretos humanos como tem 

apresentado estas leis em um discurso transformador/conformador. A aplicação de medidas 

descentralizadas na educação tem contribuído para fortalecer a autonomia do capital 

financeiro e não dos espaços escolares como se tem anunciado teoricamente.  

Esse mesmo contexto marcado por forças dominantes que operam sobre a prática 

(anti) democrática das escolas evidencia que a ideia de autonomia escolar tem adquirido 

maior visibilidade em termos de discurso no campo educacional, mas que na prática não tem 

alcançado total êxito no que se refere a sua efetivação, questão essa que desafia o gestor a 

assumir um novo papel decisivo no que diz respeito à sua consolidação em termos práticos. 

O trabalho que se espera do gestor no atual contexto educativo deve ser diferenciado 

daquele desenvolvido nos parâmetros da administração científica de Taylor e Ford, como 

também do realizado na administração gerenciada pelo neoliberalismo, não podendo mais se 

dar de maneira isolada, mas atrelado ao trabalho de outros segmentos da comunidade escolar 

(coordenadores, professores, alunos, funcionários, pais...), pois o que está em jogo não são 

mais os interesses individuais daquele que dirige, mas os interesses do coletivo que atuam 

direto e indiretamente na escola. Assim como também não se deve mais predominar a ideia de 

fortalecer a economia de mercado, mas de ampliar espaços democráticos de participação, 

onde o sujeito possa de fato exercer o seu papel de cidadão. É esse o tipo de gestor que 

precisamos para atuar em escolas públicas de ensino básico, o que não age por si e nem tão 

somente para si conforme suas necessidades, mas o que age em conjunto com seus 

semelhantes, visando atender os interesses de todos igualmente. 

Somente compreendendo que a educação responde por um projeto social e não 

meramente individual, o gestor poderá com humildade vencer sua ignorância e partir para 

uma ação compartilhada ou mais especificamente democrática, onde cada um dentro de suas 

possibilidades possa dar a sua contribuição para melhor desenvolver o trabalho escolar. Como 

representante legal da escola ele deve agir em consonância com as diferentes aspirações 

manifestadas nas ações dos sujeitos envolvidos, as quais desafiam cotidianamente o seu 

trabalho. Segundo Paro (2010; p. 766) ―é o diretor que, de acordo com a lei, responde, em 

última instância, pelo bom funcionamento da escola – onde se deve produzir um dos direitos 
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sociais mais importantes para a cidadania‖. Assim sendo, sua ação como reflexo dos 

diferentes esforços empreendidos deve estar voltado para a ideia de educar com autonomia 

para a cidadania. 

Responder pela qualidade do ensino é um compromisso que o gestor juntamente com a 

sua equipe de trabalho deve assumir com/pela educação. Para ser um bom administrador é 

preciso antes de tudo ter uma boa formação e ética profissional. Somente estando 

devidamente qualificado e envolvido com o seu trabalho, o gestor poderá desenvolver melhor 

a sua função. Mesmo não pretendo esgotar o assunto com respostas prontas, Botler (2003) 

compreende 

  

[...] a necessidade de admitir contradições e ambigüidades, admitir as 

diferenças e analisar as relações de parceria e solidariedade num contexto em 

que se exige do profissional uma atuação competente tanto no sentido da 

especialização, quanto da visão global da realidade, tanto uma perspectiva 

coletivista/globalizadora, quanto individualizadora, concorrencial. 

Principalmente, um profissional que seja comprometido com as 

transformações da sociedade que o cerca e responsável em seu fazer 

educativo (BOTLER, 2003, p. 122). 
 

Para desenvolver um bom trabalho, o gestor escolar precisa estar à frente do seu tempo 

e sempre a disposição do que for melhor para a educação, comprometendo-se, no entanto, 

com a sua formação continuada em virtude da complexidade de questões que o contexto 

educativo lhe apresenta. Reconhecer que é preciso mudar quando algo não está fluindo bem já 

é um bom começo para se preparar melhor e progredir na profissão. É no exercício da 

profissão que o gestor aprende a lidar com questões afetas a sua função, melhorando com isso 

a própria atuação, como também servindo de referencial para que os demais gestores se 

engajem em processos formativos, visando sempre melhorar a qualidade do seu trabalho 

(LÜCK; 2011; p. 34).  

Ao tratar da formação continuada dos profissionais que atuam no magistério como 

superadora dos conhecimentos básicos adquiridos por estes no início do curso, o Conselho 

Nacional de Educação (BRASIL, 2015, p. 14) criado pelo MEC em seu Art. 16 informa que 

 

[...] a formação continuada compreende dimensões coletivas, 

organizacionais e profissionais, bem como o repensar do processo 

pedagógico, dos saberes e valores, e envolve atividades de extensão, grupos 

de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, programas e ações para além da 

formação mínima exigida ao exercício do magistério na educação básica, 

tendo como principal finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a 

busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do 

profissional docente. (BRASIL, 2015, p. 14) 
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A formação continuada assim sendo, extrapola os limites da formação inicial, 

colocando a frente dos problemas educacionais um profissional competente e apto à reflexão e 

o aprimoramento de suas práticas pedagógicas, conforme o surgimento de novas necessidades 

nos espaços escolares. Para Libâneo (2008, p. 227) essa formação continuada da qual estamos 

falando se reveste de um saber teórico-prático, no qual pode ser adquirido pelo profissional 

enquanto exerce sua função, podendo perpassar os limites desta em razão da amplitude de 

seus conhecimentos construídos em tempos permanentes de formação.  

 

Uma formação permanente, que se prolonga por toda a vida, torna-se crucial 

numa profissão que lida com a transmissão e internalização de saberes e com 

a formação humana, numa época em que se renovam os currículos, 

introduzem-se novas tecnologias, acentuam-se os problemas sociais e 

econômicos, modificam-se os modos de viver e de aprender, reconhece-se 

diversidade social e cultura dos alunos (LIBÂNEO, 2008, 227). 
 

Esse tipo de formação continuada mencionado por Libâneo também se encontra 

previsto no CNE (RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1º DE JULHO DE 2015)que em parágrafo único 

estabelece que os profissionais, especificamente os gestores escolares devam levar sempre em 

conta no ato de sua função (BRASIL, 2015, p. 14): 

 

I – os sistemas e as redes de ensino, o projeto pedagógico das instituições de 

educação básica, bem como os problemas e os desafios da escola e do 

contexto onde ela está inserida;  

 

II – a necessidade de acompanhar a inovação e o desenvolvimento 

associados ao conhecimento, à ciência e à tecnologia;  

 

III – o respeito ao protagonismo do professor e a um espaço tempo que lhe 

permita refletir criticamente e aperfeiçoar sua prática; 

 

IV – o diálogo e a parceria com atores e instituições competentes, capazes de 

contribuir para alavancar novos patamares de qualidade ao complexo 

trabalho de gestão da sala de aula e da instituição educativa. 

 

 

O Conselho Nacional de Educação (BRASIL) em suas considerações sobre formação 

continuada busca, portanto, por um tipo de gestor que respeite e ao mesmo tempo valorize a 

cultura da escola, promovendo desde já um espaço-tempo que contemple a formação 

individual e social dos profissionais atuantes que passam por dinamizar cada vez mais suas 

ações contribuindo com a construção de uma identidade local e com a promoção de 
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umaeducação com um padrão de qualidade tão exigido pela sociedade quanto necessária em 

termos de direitos humanos.  

Botler (2003, 129) defende a autonomia e organização escolar como sendo o resultado 

de um projeto comum elaborado e executado por sujeitos que lutam por uma mesma causa, 

comprometendo-se e agindo decisivamente para dá forma aquilo que foi planejado pelo 

conjunto.  A autora (2003) explica que 

 

[...] este conjunto abre possibilidades a uma análise psicossociológica, que 

permite o entendimento das ―organizações e das comunidades como 

conjuntos concretos que mediam a vida pessoal dos indivíduos e são por 

esses criados, geridos e transformados‖, com organicidade, vitalidade 

própria, singularidade. Nesta perspectiva, os indivíduos são analisados junto 

com as organizações e comunidades às quais pertencem e em seu cotidiano. 

Daí também a possibilidade de compreender os diferentes níveis da chamada 

autonomia em cada realidade, tal qual é experimentada de fato e não apenas 

de discurso (BOTLER, 2003, 129). 

 

 A visão de quem atua dentro de um conjunto tende a obedecer a um plano mais 

concreto em vez de abstrato das organizações escolares e dos sujeitos que nelas se engajam, 

levando-os a compreender de fato em que consiste a ideia de autonomia, em função de um 

exercício mais prático do que teórico. 

 De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 35) uma 

organização administrativa só consegue atingir os objetivos visados pelo conjunto da escola 

(diretores, coordenadores, professores...) e promover a formação necessária dos alunos como 

direito previsto em Lei, se cada instituição se comprometer em discutir e elaborar o seu 

próprio projeto educativo. 

 

Esse projeto deve ser entendido como um processo que inclui a formulação 

de metas e meios, segundo a particularidade de cada escola, por meio da 

criação e da valorização de rotinas de trabalho pedagógico em grupo e da co-

responsabilidade de todos os membros da comunidade escolar, para além do 

planejamento de início de ano ou dos períodos de ―reciclagem (BRASIL, 

1997, p. 35).  

 

 

Trata-se de um projeto construído com base na cultura local da escola e não 

simplesmente um documento a ser retocado quando este já vier pronto da Secretaria 

Municipal de Educação. 

Como não é o aluno que tem que se adaptar a escola e sim esta última que tem que se 

adaptar ao primeiro, é imprescindível que haja a elaboração de um projeto coletivo, no qual 
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atenda as suas especificidades e necessidades de aprendizagem cotidianas, não podendo se 

reduzir a um mero improviso de atividades repetitivas, o qual deixa de atender aos fins 

educativos previstos na CF de 1988 e na LDB de 1996.  

 

Ao elaborar seu projeto educativo, a escola discute e explicita de forma clara 

os valores coletivos assumidos. Delimita suas prioridades, define os 

resultados desejados e incorpora a autoavaliação ao trabalho do professor. 

Assim, organiza-se o planejamento, reúne-se a equipe de trabalho, provoca-

se o estudo e a reflexão contínuos, dando sentido às ações cotidianas, 

reduzindo a improvisação e as condutas estereotipadas e rotineiras que, 

muitas vezes, são contraditórias com os objetivos educacionais 

compartilhados (BRASIL, 1997, p. 36). 
 

Os PCNs (BRASIL, 1997, p. 39) deixam explícito que ―não é a aprendizagem que 

deve se ajustar ao ensino, mas sim o ensino que deve potencializar a aprendizagem‖. 

Se Libâneo (2007) diz que o principal objetivo da escola é o de ―promover o 

desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos alunos por meio da 

aprendizagem de saberes e modos de ação, para que se se transformem em cidadãos 

participativos na sociedade em que vivem‖ (LIBÂNEO, 2007, p. 1), cabe então ao gestor 

escolar desenvolver formas de organização e ação democrática que viabilize os modos de 

ensinar e aprender de acordo com os objetivos traçados e com a concepção que se tem sobre 

homem, sociedade, educação e padrão de qualidade. Desse modo, 

 

A organização e gestão da escola adquirem um significado bem mais amplo, 

para além de referir-se apenas a questões administrativas e burocráticas. Elas 

são entendidas como práticas educacionais, pois passam valores, atitudes, 

modos de agir, influenciando as aprendizagens de professores e alunos. 

Nesse sentido, todas as pessoas que trabalham na escola participam de 

tarefas educacionais, embora não de formar igual (LIBÂNEO, 2007, p. 20).  
 

 Para Libâneo o modo como os gestores organizam as escolas influencia no modo 

como os sujeitos aprendem e operam sobre o processo de ensino-aprendizagem. Haja vista 

que a autonomia implica ―uma organização escolar distinta da verticalização do sistema de 

ensino, de modo que as escolas possam traçar seu próprio caminho‖ (LIBÂNEO, 2007, 20). 

Neste caso, o gestor deve, portanto, a partir de uma cultura organizacional 

democrática, promover o desenvolvimento de aprendizagens sólidas, garantindo, além disso, 

que as decisões sejam tomadas no âmbito da própria instituição. Sua especialidade deve ser a 

de liderar grupos, incentivando seus integrantes a decidirem e agirem coletivamente de acordo 

com o que for melhor para a educação. 
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Como a gestão democrática pressupõe a mobilização e organização das 

pessoas para atuar coletivamente na promoção de objetivos educacionais, o 

trabalho dos diretores escolares se assenta sobre sua competência de 

liderança, que se expressa em sua capacidade de influenciar a atuação de 

pessoas (professores, funcionários, alunos, pais, outros) para a efetivação 

desses objetivos e o seu envolvimento na realização das ações educacionais 

necessárias para a realização (LÜCK, 2009, p. 75). 
 

Assim sendo, o gestor deve agir como um agente de mudança, promovendo desde já 

situações em que os grupos por ele liderados possam usufruir de alguns de seus direitos 

básicos previstos no Art. 3º da Constituição Federal (BRASIL, 1988, p. 1) nos quais se 

encontram dispostos nos incisos II que trata da ―liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar o pensamento, a arte e o saber‖ e no VII que discorre sobre a ―garantia de padrão de 

qualidade‖. 

Devendo seguir a Lei, mas não deixando de adequá-la a realidade dos alunos, o gestor 

pode criar um ambiente favorável que contribua tanto com a aprendizagem do educando 

quanto com a realização de ações coletivas dentro da própria escola, consubstanciando na 

transformação social e no bem-estar daquele que permanecer sempre a disposição do grupo.  

Quando participa da dinâmica de grupo e decide sobres questões que este mesmo 

coloca por estar inserido em um contexto um tanto complexo, o indivíduo passa a assumir um 

novo papel na sociedade, o de agente de transformação social. Porque o sujeito de fato só é 

sujeito quando não simplesmente está no mundo e sim com o mundo, e é nesse estar com o 

mundo que ele modifica a realidade, o seu meio, o contexto social, adequando às suas 

necessidades por meio de decisões tomadas em conjunto. 

É pensando numa educação voltada para a formação de sujeitos críticos e autônomos 

que buscamos por um tipo de gestor que não só oriente, mas que faça cumprir as decisões 

tomadas no âmbito da dinâmica de grupo. 

 

Nesta dinâmica podemos vislumbrar um gestor/educador que exerce 

sua função de acordo com aquilo que foi determinado pela reflexão e 

decisão do grupo e dos indivíduos, inclusive dele próprio: seu perfil 

condiz com o perfil desejado pelo grupo do gestor/organizador e sua 

competência é avaliada por sua formação/ especialização/expertise e 

por sua conduta no grupo (BOTLER, 2007, 131). 
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Os PCNs (1997) caracterizam a autonomia escolar como sendo uma condição que vai 

muito além da simples participação física a participação efetiva dos sujeitos em projetos 

elaborados e executados pela própria escola. 

 

A autonomia refere-se à capacidade de posicionar-se, elaborar projetos 

pessoais e participar enunciativa e cooperativamente de projetos coletivos, 

ter discernimento, organizar-se em função de metas eleitas, governar-se, 

participar da gestão de ações coletivas, estabelecer critérios e eleger 

princípios éticos, etc. Isto é, a autonomia fala de uma relação emancipada, 

íntegra com as diferentes dimensões da vida, o que envolve aspectos 

intelectuais, morais, afetivos e sociopolíticos. Ainda que na escola se 

destaque a autonomia na relação com o conhecimento — saber o que se quer 

saber, como fazer para buscar informações e possibilidades de 

desenvolvimento de tal conhecimento, manter uma postura crítica 

comparando diferentes visões e reservando para si o direito de conclusão, 

por exemplo —, ela não ocorre sem o desenvolvimento da autonomia moral 

(capacidade ética) e emocional que envolvem auto-respeito, respeito mútuo, 

segurança, sensibilidade, etc. (BRASIL, 1997, p. 62). 

 

Na condição de quem não só exerce sua presença física, mas de quem opera 

decisivamente sobre os problemas educacionais, o indivíduo não só se torna sujeito como 

também passa a traçar um novo destino para a educação. 

Não podendo mais servir exclusivamente aos interesses do capital financeiro, mas 

preferivelmente aos do cidadão, a escola de hoje ―não pode mais permanecer nas franjas dos 

mecanismos de controle social e econômico do sistema capitalista‖ (OLIVEIRA, 2009, p. 39). 

Ela precisa conquistar a sua autonomia própria para decidir e responder por si só pela 

qualidade do ensino oferecido, como assegura a CF de 1988 e a LDB de 1996. Em seu estudo 

sobre a qualidade do ensino inserida no contexto das reformas educacionais, Bruno (2009) 

explica que, 

 

[...] melhorar a qualidade da educação vai muito além da promoção de 

reformas curriculares, implica, antes de tudo, criar novas formas de 

organização do trabalho na escola, que não apenas se contraponham às 

formas contemporâneas de organização e exercício de poder, mas que 

constitua alternativas práticas possíveis de se desenvolverem e de se 

generalizarem, pautadas não pelas hierarquias de comando, mas por laços de 

solidariedade, que consubstancia formas coletivas de trabalho, instituindo 

uma lógica inovadora no âmbito das relações ―sociais‖ (BRUNO, 2009, p. 

44).      
 

Para transformar a educação num vetor de mudança social não basta simplesmente 

criticar ou reformar com poucas pinceladas um ideário conservador. É preciso ressignificar a 
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escola utilizando-se de novos dispositivos de gestão (conselho escolar, APM, grêmio 

estudantil...) que fortaleça a participação e a ação coletiva dos profissionais e usuários da 

escola na tomada de decisões sobre formas de organização do trabalho escolar que melhor 

atenda aos objetivos da educação.  

Dos mecanismos de ação coletiva, podemos citar alguns que melhor auxilia no 

processo de ensino-aprendizagem e que podem estar sendo adotados pelos gestores escolares, 

como: o Conselho de Escola, que assume funções ―consultivas, deliberativas e fiscais, em 

questões definidas na legislação estadual ou municipal e no Regimento Escolar‖. Seu 

funcionamento se dá em certa medida com a participação dos diferentes segmentos 

(educadores, funcionários, pais e alunos) da comunidade escolar(LIBÂNEO, 2008, p. 127). 

Temos a APM (Associação de Pais e Mestres) que ―reúne os pais de alunos, o pessoal docente 

e técnico-administrativo e alunos maiores de 18 anos e costuma funcionar mediante uma 

diretoria executiva e de um conselho deliberativo‖. Trata-se de um órgão de extrema 

importância, pois oferece oportunidades para os pais estarem participando do processo de 

aprendizagem de seus filhos. Ele estabelece um vínculo entre família e escola, assumindo 

desde já uma função mais autônoma(LIBÂNEO, 2008, p. 130). Também temos o Grêmio 

Estudantil que por ser uma ―entidade representativa dos alunos criada pela Lei federal n. 

7.398/85‖, exerce uma função igualmente importante na escola, uma vez que confere a estes 

uma maior autonomia para estarem organizando ações de acordo com seus interesses 

educacionais (LIBÂNEO, 2008, p. 130). 

Como não pretendemos encerrar o assunto por aqui, trataremos com mais detalhe em 

reflexões posteriores sobre a inserção desses dispositivos nas escolas, entre tanto outros, como 

são trabalhados e que contribuições trazem para melhor desenvolver o processo de ensino-

aprendizagem e para garantir a consolidação da autonomia escolar. 
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CAPÍTLO III  

 

OLHARES SOBRE A ESCOLA: ESTRATÉGIAS DE AÇÃO COLETIVA CRIADAS 

PELAS GESTORAS PARA GARANTIR A AUTONOMIA DA ESCOLA 

 

Estudar o meio físico e social da escola, o modo como ela se organiza para 

desenvolver o processo de ensino-aprendizagem não significa olhar de fora o que nela 

acontece, nem tampouco tentar revelar através de suposições uma verdade ilusória ou 

inexistente sobre determinado assunto só porque a realidade nos incomoda, mas implica de 

fato conhecer e viver intensamente aquela realidade, interagir mais intimamente com os 

sujeitos que nela atuam direto e indiretamente.Tendo esse olhar mais voltado para o lado 

visível e até mesmo o oculto das coisas, nos permite ter uma maior propriedade para abordar 

um determinado tema e, principalmente para apresentar da forma mais fiel possível a 

realidade como de fato ela é e não como parece ser. 

Neste caso, poderíamos então perguntar, por que a pesquisa é importante? Prodanov 

(2013) nos responderia da seguinte forma: porque precisamos conhecer o desconhecido, 

produzir informações pertinentes sobre determinado assunto, ampliar nossos saberes, coisa 

que sem ela não seria possível(PRODANOV, 2013, p. 43). Qualquer trabalho científico seja 

ele universitário ou não que não use como método de investigação a pesquisa pode fornecer 

informações superficiais sobre a realidade, tornando o estudo pouco relevante e sem maiores 

avanços. Para o autor (PRODANOV, 2013, p. 44) pesquisar ―significa muitomais do que 

apenas procurar a verdade, mas descobrir respostas para perguntas ou soluções para os 

problemas levantados através do emprego de métodos científicos‖. 

Assim sendo, todo trabalho que se diz científico exige em parte o uso da pesquisa, o 

levantamento de dados, seja ele adquirido em qualquer fonte de pesquisa (pesquisa 

bibliográfica, documental, de campo...), pois que, ninguém ouse a discutir aquilo que não 

conhece ou que tem pouca familiaridade. O próprio pesquisador sente essa necessidade de 

investigar a realidade para só então refletir e compreender o que se passa nela, buscando, 

portanto se aprofundar mais no assunto, visando adquirir um maior domínio sobre ele. Afinal, 

todo conhecimento se produz através de estudos e pesquisas, dispensar qualquer um deles 

durante o processo de investigação seria total perda de tempo para os pesquisadores ou ilusão 

para quem acredita que é possível obter sucesso na ausência de algum deles. 
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3.1 Caracterização metodológica do estudo 

 

Situado no campo de estudos investigativos, o presente trabalho que buscou refletir 

sobre a importância dos dispositivos (Conselho Escolar, APM, Grêmio Estudantil, Estratégias 

Colegiadas...) de gestão participativa adotados pelas escolas municipais de Picos - PI e da 

macrorregião na conquista e consolidação da autonomia escolar, apresenta uma abordagem 

teórico-prática, construída com ênfase em uma pesquisa exploratória que, de acordo com 

Prodanov (2013, p. 51) consiste em fornecer mais informações sobre o tema a ser investigado, 

conduzindo o pesquisador a desenvolver um estudo mais detalhado e consistente sobre 

determinado assunto. Sendo de natureza empírica, pois geralmente está apoiada em uma 

revisão bibliográfica e num estudo de caso, a pesquisa exploratória consiste em fornecer mais 

informações sobre o tema a ser investigado, conduzindo o pesquisador a desenvolver um 

estudo mais detalhado e consistente sobre determinado assunto (PRODANOV, 2013, p. 51).  

Como diria Alves (1991, p. 58) a pesquisa exploratória nos permite construir uma 

visão mais ampla ao invés de fragmentada sobre a realidade estudada.   

Partindo de um processo investigativo, este objeto de estudo se deu através de uma 

pesquisa qualitativa, a qual responde nos dizeres de Minayio (1999, 50) ―a questões 

particulares e se preocupa com o nível da realidade que não pode ser quantificada‖. 

Seguindo a mesma linha de pensamento que Alves (1991, p. 55) quando ele diz que ―a 

realidade é uma construção social da qual o investigador participa‖ e, portanto, um produto 

elaborado a partir da ação humana, acredita-se que por ser mais transparente do que a 

pesquisa quantitativa no fornecimento de informações a pesquisa qualitativa é a mais indicada 

para quem pretende estudar o meio físico, social e as relações humanas nele existentes. Como 

o autor mesmo explicita em sua fala, nela há uma relação mais íntima entre pesquisador e o 

objeto pesquisado (ALVES, 1991, p. 55), na qual o primeiro busca conhecer seu objeto de 

estudo em sua essência e singularidade, sem fazer generalizações precipitadas sobre as 

características particulares que o mesmo venha a ter.  

Segundo Prodanov (2013, p. 70-71) enquanto os pesquisadores quantitativos se 

preocupam com os resultados obtidos, os qualitativosse envolvem mais com o processo de 

investigação pela qual se passa a pesquisa. Para ele este processo investigativo não pode se dá 

fora da realidade e nem tampouco distanciada dos sujeitos que vivem em seu entorno. Na 

pesquisa qualitativa ―há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é um 
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vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser 

traduzido em números‖ (PRODANOV, 2013, p 70-71).  

A fim de produzir informações sobre a adoção de dispositivos de gestão nas escolas de 

Picos-PI e da macrorregião foi realizado uma pesquisa de campo, a qual ―consiste na 

observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a 

eles referentes e no registro de variáveis que presumimos relevantes, para analisá-los‖ 

(PRODANOV, 2013 p. 59). Ir a campo e observar à realidade como ela é em sua essência e 

não em sua artificialidade nos permite fazer uma análise mais precisa dos dados coletados, 

oferecendo-nos maior segurança na hora de discutir sobre um determinado problema ou 

assunto.  

Prodanov (2013, p. 60) comenta que a pesquisa de campo, assim como toda pesquisa 

seja ela de qual natureza for, exige que o pesquisador realize um estudo bibliográfico e que 

faça a seleção e definição consciente das técnicas a serem utilizadas para coletar os dados, 

bem como para fazer a análise deles, levando sempre em conta a natureza do seu objeto de 

estudo. Para o autor não são as técnicas de pesquisa que definem se a pesquisa de campo é de 

natureza qualitativa ou quantitativa, mas os objetivos visados pelo pesquisador. Neste caso, a 

pesquisa de campo pode ser tanto qualitativa como quantitativa, dependendo dos interesses 

que tiverem em jogo.  

 

3.2 Contexto e sujeitos da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada em 06(seis) escolas diferentes, com a finalidade de 

estabelecer relações entre as mesmas quanto à organização de ações coletivas que permitam-

lhes obter uma maior autonomia para desenvolver o processo de ensino-aprendizagem. Foram 

selecionadas 02 (duas) escolas privadas, uma com 300 alunos, localizada no bairro Centro, a 

outra com 380 alunos, localizada no bairro Catavento, mais 04 (quatro) escolas públicas, 

sendo uma estadual com 600 alunos, localizada no bairro Centro, 02 (duas) municipais, uma 

com 250 alunos localizada na zona urbana e outra com 100 alunos, situada na periferia da 

cidade de Picos-PI, a qual possui cerca de 76.042 habitantes e mais 01 (uma) municipal com 

aproximadamente 150 alunos, localizada no povoado Angico Branco, zona rural do município 

de Aroeiras do Itaim-PI, cidade com aproximadamente 2.460 habitantes. Fizeram parte da 

pesquisa 01 (um) diretor, 02 (dois) professores, 02 (dois) alunos, 02 (dois) funcionários e 02 

(dois) pais/responsáveis de cada instituição, ao todo, foram 54 sujeitos pesquisados.  
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Para facilitar na identificação dos sujeitos informantes, fizemos o uso necessário dos 

seguintes códigos: Gp1 (Gestora da escola E1 da rede privada de ensino); Gp2 (Gestora da 

escola E2 da rede privada de ensino); Gm3 (Gestora da escola municipal E3); Gm4 (Gestora 

da escola municipal E4); Gm5 (Gestora da escola Municipal E5); Ge6 (Gestora da Escola 

Estadual E6); P1 a P12 (Professores); A1 a A12 (Alunos); F1 a F12 (Funcionários); R1 a R12 

(Pais/Responsáveis). 

Através das informações pessoais e profissionais que tivemos das gestoras, foi 

possível desenhar os seguintes perfis. 

 

Quadro 1: Identificação sociodemográfica e ocupacional das gestoras 

Gestoras/ 

Variáveis 

Gp1 Gp2 Gm3 Gm4 Gm5 Ge6 

Idade 55 anos 63 anos 40 anos 36 anos 33 anos 38 anos 

Formação Lic. Em 

Química 

(UFPI) e Esp. 

Em Sup. 

Escolar 

(UESPI). 

Normal 

Superior em 

Geografia e 

Esp.        Em 

Docência do 

Ens. Superior.  

Lic.   Em 

Pedagogia 

(UFPI) e 

Esp.   Em 

Docência 

Superior 

(INESA). 

Lic.    Em 

Pedagogia 

(URCA); 

Comunicação 

Social/Jornalismo 

(UESPI) e Esp. 

Em Docência do 

Ens. Superior.  

Lic. Em 

Pedagogia 

(UESPI) e 

Esp. Em 

Gestão e 

Sup. Escolar  

(FAM). 

Lic. Em 

Matemática e 

Esp. Em 

Docência 

Superior 

(FAM). 

Tempo que 

atua na escola 

02 anos 16 anos 08 anos 04 anos 04 anos 10 anos 

Tempo de 

atuação como 

gestora 

02 anos 13 anos 03 anos 01 ano 07 meses 04 anos 

 

Forma de 

admissão 

Indicação Indicação Indicação Indicação Eleições 

escolares 

Indicação 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Em face da grande quantidade de sujeitos informantes e a partir das informações que 

obtivemos com a aplicação dos questionários, foi que decidimos desenhar através de pequenas 

estatísticas os seguintes perfis. 
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Quadro 2: Dados de sexo e faixa etária de professores 

Sexo Idade 

Masculino Feminino Entre 21 e 32 anos Entre 35 e 46 anos 

1 (0,12%) 11 (1,32%) 9 (1,08) 3 (0,36%) 

 Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Quadro 3: Dados de sexo e faixa etária de alunos 

Sexo Idade 

Masculino Feminino Entre 9 e 11 anos Entre 13 e 15 anos 

2 (0,24%) 10 (1,2%) 10 (1,2%) 2 (0,24%) 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Quadro 4: Dados de sexo e faixa etária de funcionários 

Sexo Idade 

Masculino Feminino Entre 19 e 34 anos Entre 36 e 51 anos 

3 (0,36%) 9 (1,08%) 8 (0,96%) 4 (0,48%) 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Quadro 5: Dados de sexo e faixa etária de pais/responsáveis 

Sexo Idade 

Masculino Feminino Entre 27 e 34 anos Entre 35 e 47 anos 

2 (0,24%) 9 (1,08%) 6 (0,72%) 6 (0,72%) 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

A importância de estudar este público alvo é parte fundamental deste objeto de estudo, 

uma vez que, serão eles através de depoimentos e declarações quem fornecerão as 

informações necessárias para se construir uma abordagem mais aprofundada sobre o tema, 

permitindo desse modo, alcançar maior relevância e qualidade quanto ao trabalho 

desenvolvido. 
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3.3 Estratégia e instrumento para coleta de dados 

 

Para fins de pesquisa e coleta de dados foi feito primeiramente visitas nas escolas, 

onde foi apresentado um ofício para as gestoras explicando do que se tratava a questão a fim 

de despertar nelas a curiosidade e o interesse pelo assunto abordado para com isso dá o seu 

consentimento, permitindo a realização da pesquisa, evitando assim maiores constrangimentos 

entre as partes (pesquisador e pesquisado) envolvidas durante todo o processo de pesquisa.  A 

pesquisa durou cerca de 45 dias, haja vista que foram muitos os sujeitos informantes, sendo 

que os gestores estavam quase sempre ausentes e em alguns casos muito ocupados, sem falar 

de alunos e professores de algumas escolas estarem realizando provas, tendo que adiar o 

encontro para um dia mais razoável, entre outras questões. 

Durante a pesquisa foi aplicado entrevistas semi-estrurudadas com as gestoras, as 

quais foram gravadas e questionários com os demais segmentos da comunidade escolar 

(professores, alunos, pais e funcionários), ambos apresentando questões objetivas e subjetivas. 

Embora sendo muito difícil de ser conduzida, a entrevista pode nos fornecer respostas mais 

precisas e coerentes com os nossos questionamentos a partir do momento em que passamos a 

conquistar o entrevistado, deixando-o mais a vontade para dar o seu depoimento. ―Quando o 

entrevistador consegue estabelecer certa relação de confiança com o entrevistado, pode obter 

informações que de outra maneira talvez não fossem possíveis‖ (LAKATOS; MARCONI; 

2003; p. 199). O uso de questionários se deu pelo fato dele ser um instrumento com maior 

capacidade para colher um número vantajoso e diferenciado de informações sobre um mesmo 

assunto. Prodanov (2013, p. 108) explica que esse tipo de instrumento não pode ser elaborado 

com o uso de uma linguagem complicada, sob a legação de não confundir o informante na 

hora de responder às perguntas, as quais devem ser preenchidas por escrito.  

Enquanto a entrevista passa a ser realizada de cara a cara entre entrevistador e 

entrevistado, podendo ela se dar de maneira diferenciada a depender de cada situação, 

utilizando desde questões preestabelecidas, impressas ou não, o questionário segue um roteiro 

único com questões ordenadas e impressas para serem respondidas por todos os informantes. 

(PRODANOV, 2013, p. 106). Apesar de estes instrumentos serem diferentes no modo de 

aplicação, ambos são importantes por fornecer dados mais seguros a cerca de um determinado 

assunto e por dar prioridade à linguagem verbal dos sujeitos informantes, podendo estes 

instrumentos apresentar vantagens e desvantagens como qualquer outro, exigindo, no entanto, 

que os pesquisadores tenham consciência de suas características antes de aplicá-los 

(Prodanov, 2013, p. 105). 
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3.4 Método de análise dos dados 

 

Com todo o percurso histórico e processo evolutivo pelo qual se tem passado, a análise 

de conteúdo continua sendo o método mais utilizado por autores de renome e o mais 

apropriado para se fazer um recorte minucioso sobre os resultados produzidos no ato da 

pesquisa científica. Sobreisso Minayo (2012) faz uma contextualização histórica do método 

utilizado, dizendo que  

 

[...] a análise de conteúdo surgiu no inicio do século XX, num cenário em 

que predominava o behaviorismo. Essa corrente psicológica influenciada por 

princípios do positivismo preconizava com um máximo de rigor e 

cientificidade, a descrição de comportamentos (vistos como resposta aos 

estímulos). A estratégia de analise de conteúdos que passou por varias 

formas de efetivação ao longo desse século, inicialmente era concebida a 

partir de uma perspectiva qualitativa (MINAYIO, 2012, p. 82). 

 

 

Para Bardin (1979) a análise de conteúdo é um método importante, porque reúne  

 

[...] um conjunto de técnicas de análises das comunicações visando obter, 

por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (qualitativos ou não) que permitem a inferência de 

conhecimentos relativos ás condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) das mensagens (BARDIN, 1979, p. 42). 

 

Todavia, vale ressaltar que a parte mais importante da pesquisa se encontra na análise 

categorial de conteúdos, é nela onde as informações adquiridas em um determinado contexto 

podem de fato entrar em conflito ou em consenso com o que estudam os estudiosos e 

pesquisadores da área. 

 

3.5 Análise categorial de Conteúdos 

 

Neste tópico iremos discutir através dos depoimentos transcritos das gestoras e das 

falas de demais sujeitos da pesquisa (professores, alunos, funcionário, pais/responsáveis) 

sobre a função social da escola, sobre os desafios enfrentados pelas gestoras em seus locais de 

trabalho, bem como o papel atribuído a ambas para garantir o desenvolvimento institucional 

da escola, sobre os mecanismos de ação coletiva por elas utilizada para garantir a autonomia 

da escola onde atuam e, por fim sobre a possibilidade de mudar e melhorar à educação 

utilizando-se de várias alternativas possíveis. 
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3.5.1 Função social da escola: formar o quê, por que e para quê? 

 

Definir a função social da escola numa sociedade puramente capitalista como a nossa, 

em que a dinâmica mercadológica exerce total influência sobre o processo de ensino-

aprendizagem e que no meio desse processo há um conjunto de interesses diversos e adversos 

do contexto capitalista, é muito difícil. Ou ela prepara instrumentalmente o indivíduo para 

atuar no mercado de trabalho mediante os interesses do capitalismo global ou ela prepara este 

para atuar como cidadão dentro da sociedade, atendendo aos interesses próprios, bem como o 

de seus pares. Se em um discurso comumente difundido se diz que o papel da escola é 

transformar indivíduos em agentes de mudança social, em sua prática não apresenta as 

condições necessárias para que isso aconteça. As políticas educacionais se afirmam como a 

favor da democracia, mas não oferece nenhum dispositivo para que de fato ela seja alcançada.  

Buscando compreender melhor a função social da escola quanto ao desenvolvimento 

do processo de ensino-aprendizagem, reunimos a fala de 06 (seis) gestoras de instituições 

diferentes para fazerem suas considerações a respeito dessa problemática.  

Sobre isso, entende a diretora Gp1 da Escola E1 da rede privada de ensino que ―a 

função social da escola é complexa, muito ampla e diversificada‖, porque ela atende a uma 

sociedade que está em constante mudança, a qual exige comprometimento, dedicação, 

atualização de currículo e metodologias e um olhar mais crítico voltado para o meio social, 

buscando sempre conciliar o ensino e a aprendizagem ao cotidiano do aluno, de modo a 

prepará-lo para a vida e para o trabalho. O modo como ela fala contrasta com aquilo que 

Medeiros (2007) deduz quando ele diz que,  

 

[...] as nossas escolas dão maior ênfase aos conteúdos fechados, 

dogmaticamente transmitidos, do que à metodologia de problematização e 

revisão que eles poderão sofrer durante o processo ensino-aprendizagem. 

Nossas crianças e adolescentes entram na escola para receber e absorver os 

conteúdos programáticos das mais variadas disciplinas, não para se 

constituírem sujeitos que pensam, problematizam os conteúdos, falam sobre 

si e sobre a realidade que os cerca (MEDEIROS, 2007, p. 188).  

 

 

Quando a escola se preocupa em construir e atualizar seu currículo de acordo com as 

especificidades dos alunos, ela passa a dar oportunidade para que estes venham a superar suas 

dificuldades de aprendizagem, bem como para ampliar e desenvolver suas múltiplas 

capacidades. ―Embora os indivíduos tendam, em função de sua natureza, a desenvolver 

capacidades de maneira heterogênea, é importante salientar que a escola tem como função 
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potencializar o desenvolvimento de todas as capacidades, de modo a tornar o ensino mais 

humano, mais ético‖ (BRASIL, 1997, p. 48). Com relação a isso, Gm4, gestora da escola E4 

do sistema municipal de ensino diz que hoje a função social da escola se ampliou, 

transcendendo do seu modo de educar do ensino conteudista para o de formar cidadãos com 

valores morais. 

Ao ser questionada sobre qual é a função social da escola, a diretora da Escola E2 da 

rede privada de ensino responde: ―é justamente a gente ―tá‖ presente com o aluno, seja ele de 

determinada idade, compartilhando com os educadores ―né‖, a família e a própria sociedade 

(Gp2). Sua fala não explica exatamente o que a escola compartilha com a comunidade. Ao 

que tudo indica parece existir apenas um discurso sem validade prática. 

Ge6, diretora da Escola Estadual E6 diz que o papel social da escola se faz com o 

preparo do aluno para o mercado de trabalho e para a cidadania (Ge6). De acordo com a LDB 

(BRASIL, 1996, p. 1) a escola deve trabalhar nesse sentido de vincular a educação―ao mundo 

do trabalho e à prática social‖. Essa é uma das importantes funções da escola: ―interagir e 

articular-se com as práticas sociais‖ (LIBÂNEO, 2008, p. 56). Sua função deve ser a de 

atender às necessidades de aprendizagem dos alunos de modo a desenvolver suas múltiplas 

capacidades, garantindo assim a sua inserção crítica no mercado de trabalho e na sociedade 

como seres humanos e cidadãos de direitos.  

 

O objetivo da escola é promover para todos o acesso aos bens culturais e o 

desenvolvimento de capacidades cognitiva e afetivas necessários ao 

atendimento de necessidades individuais e sociais dos alunos, tendo em vista 

a inserção crítica no mundo do trabalho, a constituição da cidadania 

(inclusive como poder de participação), a construção de uma sociedade mais 

justa, igualitária e solidária‖ (LIBÂNEO, 2007, p. 17). 

 

O papel da escola de acordo com a diretora da Escola Municipal E5 é o de conduzir o 

aluno em seu processo de aprendizagem, levando-o a reconhecer a importância da educação 

no seu desenvolvimento pessoal e social, de modo a garantir a sua inserção participativa, ao 

invés da simples adaptação na sociedade (Gm5). É pra isso que a escola existe, para formar 

profissionais e cidadãos de valores e consciência moral com capacidade para conduzir a 

própria vida.  

Perguntada sobre a função social da escola, a gestora da Escola Municipal E3 em seu 

depoimento responde:  
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[...] função, função eu queria primeiramente deixar claro que função é 

trabalho ―né‖, e aí quando se fala em social eu defino como sendo o 

resultado de um trabalho escolarizado que vai ―pra‖ fora, então eu defino 

como sendo o preparo do aluno para fora, para a sociedade, para ele atuar 

como cidadão dentro de uma sociedade (Gm3). 

 

Desse modo, a escola deve trabalhar sempre pensando no aluno como sujeito do 

processo e não como objeto do conhecimento, como aquele que irá atuar na sociedade e não 

como aquele que será manipulado por ela. Para Libâneo (2007, p. 19) o modo como à escola 

se organiza deve contrapor as imposições da sociedade capitalista. Sendo assim, a estrutura da 

escola, as condições físicas que ela oferece e principalmente o modo como são organizadas 

suas ações interfere no seu desenvolvimento educacional.  

Na busca de informações sobre o nível de qualidade das instituições pesquisadas, 

convidamos os diferentes segmentos (professores, alunos, pais e funcionários) da comunidade 

escolar para fazer uma avaliação do aspecto físico e organizacional das escolas pesquisadas. 

Os dados quantitativamente obtidos revelam o nível de satisfação desses sujeitos com relação 

à escola e o trabalho desenvolvido nela, como aparece ilustrado nos gráficos abaixo. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Sobre a estrutura organizacional da escola municipal E3 o professor P5 esclarece que 

nela se ―desenvolve um bom trabalho na medida do possível, mas ainda poderia melhorar em 

muitos aspectos, ainda falta muita coisa pra melhorar‖. Embora reconhecendo que a 
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instituição é boa, a professora P6 ―gostaria que o aluno da escola tivesse a oportunidade de ter 

uma biblioteca dentro da escola e tudo mais‖. É uma escola boa, porque desenvolve muitos 

projetos, oferece um bom ensino e um trabalho coletivamente eficiente, assim descreve alguns 

sujeitos da pesquisa (F5; A5; A6). Na escola ―todos os funcionários fazem sua parte com 

eficiência‖ (F6). A mãe R5 considera que a escola é boa, porque seu filho ―está se 

desenvolvendo bem e os professores são ótimos‖. A outra mãe (R6) segue dizendo que está 

satisfeita com o trabalho desenvolvido pela escola, pois ela ―acha que toda equipe que faz 

parte do funcionamento da escola, como professores, coordenador e gestor estão sempre 

trabalhando para que todos tenham uma boa educação‖.  

O funcionário F6 diz que na escola possui muitas salas de aulas e uma boa estrutura. A 

funcionária F5 confirma falando que além da estrutura física ser acolhedora, a escola ainda 

possui funcionários qualificados, o que é importante. Enquanto isso, a professora P6 fala do 

esforço coletivo que há na escola, o qual se torna insuficiente quando não se tem todos os 

recursos disponíveis, quando a parte física da escola não ajuda, como também coloca o 

professor P5, pois na escola onde atua ainda precisa-se ―da construção de mais salas e de um 

espaço mais amplo para atividades extraclasse. Inclusive precisamos do piso e cobertura da 

quadra principalmente a parte física‖, assim ele argumenta. Há um conflito de falas com 

relação à estrutura física da escola, enquanto os funcionários a defendem como sendo de 

qualidade, os professores criticam, uma vez que deixa muito a desejar no desenvolvimento 

das atividades. 

A escola é o lugar onde todos se encontram alunos e professores e passam boa parte do 

tempo juntos, por isso o espaço físico é muito importante para o desenvolvimento deles. 

Segundo Horn (2004) 

 

[...] ―é no espaço físico que a criança consegue estabelecer relações entre o 

mundo e as pessoas transformando-o em pano de fundo no qual se insere 

emoções [...] nessa dimensão o espaço é entendido como algo conjugado ao 

ambiente e virce-versa. Todavia, é importante esclarecer que essa relação se 

constitui de forma linear‖ (HORN, 2004, p. 28). 

 

Portanto, as atividades precisam de espaço adequado e de uma boa organização 

estrutural para serem bem desenvolvidas. 
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Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

De acordo com o aluno A8, a Escola Municipal E4 possui uma estrutura física 

(paredes) e organizacional adequada para desenvolver um ensino de qualidade. Já as 

professoras não estão satisfeitas com a estrutura física da escola, porque esta não oferece 

condições propícias para o desenvolvimento das atividades. ―A escola não possui uma quadra 

para desenvolver as atividades físicas‖ (P7); ―gostaríamos que na escola estivesse mais espaço 

físico construído e coberto para melhor desempenho das atividades‖ (P8), afirmam. 

Mesmo enfrentando estas dificuldades a escola ainda desenvolve um bom trabalho, 

pois além de contar com ―pessoas capacitadas com formação, informática, computadores‖ 

(F7), ela é muito bem organizada, as crianças estão se desenvolvendo, há toda uma 

responsabilidade com os educandos, um bom tratamento com todos, inclusive com os pais e 

alunos, enfim, o ensino é ótimo, de acordo com alguns sujeitos da pesquisa (A7; R7; F7). ―Eu 

acho o ensino ótimo, desenvolve as crianças, até porque no final do ano às crianças já estão 

bem desenvolvidas‖, assim se sente a mãe R8 com relação ao trabalho desenvolvido na escola 

E4.   
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Fonte: Dados da pesquisa (2016).  
 

Segundo a funcionária F9 (coordenadora) a Escola Municipal E5 desenvolve um bom 

trabalho. O funcionário F10 concorda dizendo que ―é uma das melhores escolas do 

município‖. Mas não é isso que as professoras dizem em suas falas. ―Na escola falta espaço 

para atividades extraclasse‖. (P9). ―A parte física da escola ainda deixa muito a desejar, 

porque falta espaço para realizar as atividades de recreação, falta sala para os professores, os 

banheiros são ruins, entre outros‖ (P10). A professora P9 acredita que se a escola tivesse uma 

estrutura física adequada o ensino seria desenvolvido com mais qualidade. 

Apesar dessas dificuldades enfrentadas, a professora P10 deixa claro que a escola 

―procura realizar um trabalho de qualidade no que se refere ao apoio aos professores e demais 

funcionários que nela atuam‖. Com isso percebe-se que a crítica dos professores está mais 

relacionada à estrutura física do que mesmo a organização da escola. 
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Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

 

Na Escola Estadual E6 apenas o aluno A11 diz estar satisfeita com o que ela oferece 

em termos de estrutura física e organização, pois para ele não há nenhum problema na escola 

que possa afetar a sua aprendizagem. A maioria reclama da falta de estrutura física para 

desenvolver um ensino de qualidade.  O espaço da escola é ―limitado, falta laboratórios de 

informática e o funcionamento da biblioteca‖ (P11). ―A quadra é muito pequena e não tem 

cobertura e não tem ventiladores‖ (F12). Uma mãe chega até comentar que ―o ensino é bom, 

mas a estrutura é ruim‖ (R12). É preciso ter mais atitude com relação à estrutura física da 

escola é o que espera o pai R11 da parte administrativa da instituição. 

  Apesar das dificuldades financeiras, a escola está cumprindo com o calendário 

escolar, assim esclarece a funcionária F11.  Além disso, ela sempre procura desenvolver 

através do empreendimento coletivo um ensino de qualidade, afirmam as professoras (P11, 

P12). Todos que trabalham na escola, ―são bastante comprometidos‖, assim reforça a 

professora P12.  

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

   F12  F11; R11;
R12

 P11; P12;
A11

   A12

Gráfico 4: Nota de 0 (zero) a 10 (dez) para a 
Escola Estadual E6 

Gráfico 4: Nota de 0 (zero) a 10
(dez) para a Escola Estadual E6



54 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

 
 

 Na escola E2 da rede privada de ensino há uma boa estrutura, de acordo com os 

sujeitos da pesquisa (A3; A4; F3) de modo que consideram que as atividades são bem 

desenvolvidas, as pessoas que trabalham são capacitadas e o ensino oferecido é de qualidade. 

Ela trabalha com atividades culturais de incentivo a aprendizagem dos alunos como nos 

informou a professora P4. ―Eu acho a escola muito boa, o ensino é de qualidade, a 

mensalidade é razoável, minha filha está se desenvolvendo bem, as salas têm central de ar, 

tem pátio pras crianças brincar‖, é o que diz a mãe R3.  
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Fonte: Dados da pesquisa (2016).  

 

De acordo com a funcionária F1, a escola E1 da rede privada de ensino ―é bem 

estruturada tanto fisicamente como em relação a sua organização, onde os membros da gestão 

estão sempre preocupados em mantê-la estruturado e organizado devido a sua imagem‖. O 

espaço é ―esquematizado para atender as necessidades da criança e dos que precisarem de 

atendimento especializado‖, assim relata. Ela afirma que em parte está satisfeita com o 

trabalho realizado na escola, mas como trabalhar com a educação não é uma tarefa fácil há 

sempre algo a ser melhorado. A funcionária F2 diz que a escola trabalha com compromisso e 

seriedade, buscando sempre cumprir com o seu dever que é atender os direitos dos indivíduos.  

―A escola tem uma excelente estrutura e o ensino é bem organizado, minha filha tá cada dia 

aprendendo coisas novas, ela se sente bem estudando lá, então estou satisfeita por isso‖, assim 

comenta a mãe R1. Na escola há ―o respeito e interesse por parte de todos‖, diz a professora 

P1.  

Sobre a estrutura da escola, Libâneo (2008, p. 55) fala que ―a preparação para o 

exercício da cidadania, incluindo a autonomia, a participação e o diálogo como princípios 

educativos, envolve tanto os processos organizacionais internos da escola como a articulação 

com os movimentos e organizações da sociedade civil‖. Neste caso, a estrutura da escola 

precisa estar compatível com seus fins educacionais. 

 

Portanto não basta criar escolas. É necessário, por um lado, criar estruturas e 

processos democráticos, por meio dos quais a vida escolar se realize e, por 

outro lado à construção de um currículo crítico e criativo, cuja organização 
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estrutural seja de tal modo flexível e aberta que ofereça experiências 

democráticas ao estudante, tudo isso alicerçado em procedimentos dos 

sistemas educacionais que possibilitem à escola o exercício da autonomia, a 

descentralização das decisões e adoção da gestão colegiada (HORA, 2007, p. 

15). 

 

Dessa forma, entendemos que o simples fato de existir não faz da escola uma 

instituição de formação humana, mas sim as condições que oferece e o modo como é 

organizada é que de fato a torna um instrumento impulsionador de aprendizagens e de 

constituição da cidadania, porque os resultados educacionais não estão no ensino em si, mas 

na aprendizagem dos alunos, cujo produto final deve ser prioridade de todo o trabalho 

educativo. Se a aprendizagem enquanto fim educacional não for levado em consideração 

durante todo o processo de ensino, de nada adianta querer inovar.  

Como já dizia Libâneo (2008, p. 55) ―serão de pouca valia a mudança nas formas de 

gestão, as mudanças curriculares e organizacionais, a introdução de tecnologias de ensino, a 

valorização da experiência sociocultural dos alunos e outros tipos de inovações, se os alunos 

não obtêm níveis satisfatórios de aprendizagem‖. Para o autor a ―autonomia escolar, a 

participação, as eleições para direção de escolas, etc, perdem sua força e sua relevância se os 

alunos não aprendem solidamente os conteúdos, se continuam tendo níveis insatisfatórios de 

rendimento escolar‖ (LIBÂNEO, 2007, p. 25).  

Todavia, a importância dada à estrutura e organização da instituição escolar no 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos se faz necessária na atuação dos gestores. 

Embora haja muitos desafios que os impedem às vezes de criar esse tipo estrutura, os gestores 

não podem se sentir intimidados com a situação, mas sim devem adotar medidas concretas, se 

não para solucionar, mas pelo menos para amenizar o problema.   

 

3.5.2 Principais desafios enfrentados pelas gestoras eu seu fazer pedagógico e 

administrativo 

 

Trabalhar com a educação é uma tarefa complexa, pois há muitos desafios a serem 

enfrentados e muitos obstáculos a serem superados. É preciso saber lidar com uma 

diversidade de pessoas que revelam suas subjetividades e manifestam seus desejos próprios, 

além da realidade financeira e da falta de comprometimento de governos que interfere muito 

na atuação dos gestores escolares. É o que as gestoras nos revelam ao falar sobre os desafios 

que encontram em seus locais de trabalho. 
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Os principais desafios que eu encontro na gestão, hoje atualmente é o 

financeiro ―né‖, porque todo mundo ―tá‖ sabendo da crise, ―pra‖ você lidar 

com uma escola com quase 250 alunos e uma equipe trabalhando, você tem 

até vontade de fazer as coisas, mas a parte financeira estanca ―né‖, por 

exemplo, tem ações que não é de responsabilidade do gestor, por exemplo, é 

de responsabilidade da SEME, da Secretaria de Educação, ela é quem delega 

tipo: fardamento, material da escola, espaço físico, merenda, então eu sinto 

um pouco de dificuldade nisso, porque como não ―é‖ eu que delego, eu 

tenho que ―tá‖ esperando outra pessoa fazer isso, então às vezes não 

funciona, eu tenho que ―tá‖ me submetendo, às vezes eu tenho que ficar 

calada, às vezes tenho que pagar do próprio bolso, arrecadar ―pra‖ ―puder‖ 

realizar ações (Gm3).  

 

 

Para a gestora Gm3 que foi indicada para o cargo, o mais difícil de lidar é com o 

aspecto financeiro e com a questão da política que interfere muito na hora de realizar ações. A 

escola em que atua vivia, no momento da pesquisa, uma crise financeira que a impedia de 

realizar ações planejadas. Ela ainda depende da ajuda externa da Secretaria de Educação 

(SEME) para poder realizar suas ações, que na maioria das vezes são interrompidas por falta 

de recursos, tendo ela que se submeter à vontade do referido órgão, o qual nem sempre 

desenvolve um trabalho ativo no sentido de ajudá-la a superar seus desafios, sem falar da 

dificuldade de coordenar o trabalho das pessoas que permanece em situação de contratados e 

concursados, condição esta que muitas vezes influencia no modo como ambos atuam e 

exercem seu trabalho, tornando-se por vezes um grande empecilho para a gestora na 

realização de seu trabalho.  

A ausência de condições objetivas no trabalho realizado na escola impede a diretora de 

exercer a sua liderança dentro da instituição. Desse modo, ―o papel do diretor de uma escola é 

frequentemente subestimado, não existindo condições objetivas para que os diretores 

assumam as responsabilidades inerentes ao exercício de sua legítima autoridade, de sua 

necessária liderança‖ (MACHADO, 2007, p. 286). 

Vale destacar que esse é um dos maiores problemas enfrentados pelos gestores que 

atuam em escolas públicas, qual seja o de submeter-se às condições predeterminadas pelos 

representantes do poder externo que atuam inconsequentemente sobre as práticas pedagógicas 

desenvolvidas no interior da escola. 

 

A escola pública recebe muitas interferências externas, que vão desde a 

determinação de como deve organizar uma chamada escolar, quais 

campanhas deve realizar, que projetos devem promover, ate como deve 

avaliar os alunos. Portarias e resoluções secretarias e normas de 

departamentos e de diferentes setores frequentemente desestabilizam a 

prática pedagógica escolar por introduzirem, intempestivamente, do ponto de 
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vista da regularidade da escola, novas demandas. Muitas vezes até, 

diferentes departamentos do âmbito central que não conversam entre si e não 

articulam a seu trabalho, enviam determinações conflitantes para a escola. 

além disso, como tais ‖ordens‖ são decididas e pensadas fora do contexto 

escolar e sem envolvimento de seus profissionais, quando chegam a eles 

passam a ser entendidas ao pé da letra e não em seu espírito, vindo a faltar 

alma em sua aplicação, caso a mesma venha a ocorrer. Desse modo, gestores 

escolares e professores não se sentem estimulados ou responsabilizados a, 

por iniciativa própria, estabelecer um direcionamento pedagógico, com 

medo de que este venha a ser interrompido ou, pelo menos, perturbado por 

outras solicitações externas. (LÜCK, 2013, p. 113). 

 

 

Essa questão do poder externo interferir no trabalho realizado pela escola incomoda 

muito a gestora, pois segundo ela não haveria tantos desafios se houvesse um trabalho mais 

coordenado e mais interativo dos órgãos de gestão do sistema com a escola e, portanto com 

seus planos estratégicos (Gm3).  

A verdade é que a escola ainda não conseguiu se libertar das forças maiores que a 

oprime e, por isso, continua praticando ações delegadas de fora para dentro, as quais fogem 

totalmente de suas reais necessidades e desejos, já que não foram pensadas por aqueles que 

atuam diretamente, mas por aqueles que atuam indiretamente no trabalho educativo.  

A gestora da Escola Estadual E6 também indicada ao cargo concorda com Gm3 e diz 

que é muito difícil trabalhar sem recursos financeiros, além da falta de compromisso dos 

professores e da falta de interesse dos alunos para com os estudos. São essas as questões que 

mais lhe incomoda em seu trabalho, típicas de escolas públicas, assim ela relata (Ge6).  

Trabalhar com as pessoas, lidar com os profissionais é o maior desafio da gestora Gm5 

da Escola Municipal E5, a qual foi admitida ao cargo através de eleições escolares.  

A diretora da Escola Municipal E4 também indicada ao cargo reconhece que lidar com 

as pessoas é muito difícil, principalmente com os funcionários que sempre veem o gestor 

como aquele que impõe decisões e com a família que só sabe fazer cobranças, além de ter que 

atender os alunos, a Secretaria de Educação, enfim, toda a comunidade interna e externa da 

escola (Gm4). 

 

Então essa parte, a parte do relacionamento com o pai, porque hoje a família 

cobra muito da escola e, assim, tudo, se a escola vai bem que bom, se não, 

quem é o diretor? Cadê o diretor? Por que o diretor não fez isso? Ele não viu 

isso? Ele não está vendo? Então é como se a gente tivesse que ter mil olhos, 

mil braços, o aluno que ―tá‖ dando trabalho, o professor tem que dizer eu 

vou fazer intermediação, intermediar com o pai, com a própria Secretaria, 

passar as informações, então assim, eu acho que a parte mais difícil 

justamente é essa, é você conseguir lidar com todos esses públicos, com pai, 

com o aluno, com o funcionário, com a Secretaria e tentar manter a 

harmonia, é o maior desafio (Gm4). 
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Observa-se na fala da diretora um verdadeiro desabafo, no qual ela se martiriza por 

muitas vezes não conseguir manter uma relacionamento mais ameno com os funcionários, por 

não atender as expectativas dos pais e responsáveis que estão a todo tempo julgando o seu 

trabalho, exigindo além daquilo que suas limitações a permitem fazer no que diz respeito a 

tudo que acontece na escola em geral e com seus filhos, em particular. É como se ela fosse à 

única responsável pela educação dos alunos. O seu trabalho tem que dar conta de atender as 

expectativas de todos de modo a satisfazer cada particularidade que se faz presente, na qual 

cria atritos para a gestora que se sente desafiada a resolvê-los, tendo, portanto, que saber lidar 

com cada subjetividade para assim poder manter uma relação mais sólida e desenvolver com 

eficiência o seu trabalho dentro da instituição. Neste caso, seria interessante a diretora como 

representante legal da escola buscar mediar com a comunidade, trazendo-a para discutir o 

problema dentro da própria escola, assim ela teria mais domínio tanto para liderar o trabalho 

em equipe como para administrar com competência os conflitos que nele surgem. 

Sobre isso, a diretora comenta que procura conduzir a sua equipe de trabalho de 

maneira dialógica, oferecendo sugestões necessárias para que os funcionários não se sintam 

coagidos e para não encarar a situação como uma tática utilizada para a imposição de 

autoridade, o que não deixa de ser uma função centralizadora, pois ao que parece a fala ainda 

permanece sob o poder da diretora, cabendo aos funcionários apenas o dever de escutar o que 

está sendo discutido. De fato, o uso do diálogo é o melhor meio para se resolver os atritos 

existentes e para manter em equilíbrio a harmonia dentro da instituição, desde que seja 

mediado entre todos os segmentos da comunidade escolar (Diretores, coordenadores, 

professores, alunos, pais...). Paro (2011, p. 27) também concorda que ―o diálogo é uma 

alternativa democrática de convivência política. Portanto, somente através dele é possível 

administrar de maneira consciente os conflitos existentes sem precisar castrar as vozes dos 

sujeitos falantes-participantes do processo, mas dialogando para se construir o consenso 

representativo de interesses comuns da humanidade, uma vez que ―o consenso é a expressão 

democrática e participativa do coletivo escolar; é nele que se pode dizer que a multiplicidade 

de vozes é representada em forma de unidade‖ (MEDEIROS, 2007, p. 156). 

A diretora da escola E1 da rede privada de ensino admite que ―ser gestor nos dias 

atuais é mais do que liderar projetos e pessoas, é uma missão ampla que exige muita 

competência e comprometimento, pois dependemos do trabalho coletivo e do 

comprometimento individual‖.  
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Os principais desafios vêm da relação com os colaboradores, que nem 

sempre temos o comprometimento de todos, às exigências que fazem no dia-

a-dia da empresa, parece que pensam que temos uma varinha mágica para 

resolvermos todos os problemas na íntegra e nem sempre é fácil assim 

(Gp1).  

 

 

Desse modo, vale ressaltar que sem o empenho individual e o engajamento coletivo as 

ações educacionais desenvolvidas não conseguem avançar no sentido de garantir a 

aprendizagem dos alunos e de promover a democratização do saber na escola e, em 

consequência, o aprimoramento da democracia na própria sociedade. Mediante isso, 

entendemos que o comprometimento individual contribui para um agir coletivo mais 

consciente. 

 

O engajamento representa o nível mais pleno de participação. Sua prática 

envolve o estar presente, o oferecer ideias e opiniões, o expressar o 

pensamento, o analisar de forma interativa as situações, o tomar decisões 

sobre o encaminhamento de questões, com base em análises compartilhadas 

e envolver se de forma comprometida no encaminhamento e nas ações 

necessárias e adequadas para a efetivação das decisões tomadas. Em suma, 

participação como engajamento implica envolver-se dinamicamente nos 

processos sociais e assumir responsabilidade por agir com empenho, 

competência e dedicação visando promover os resultados propostos e 

desejados. Portanto, é muito mais que adesão, é empreendedorismo 

comprometido (LÜCK, 2013, p. 47). 

 

 

O comprometimento individual das pessoas em agir coletivamente contribui para se 

produzir efetivamente resultados educacionais mais significativos no interior da escola. Sobre 

os desafios que enfrenta em seu trabalho, Gp2 diretora da escola E2 da rede privada de ensino 

comenta: ―há! os desafios são vários ―né‖ e muito bom sempre eu chego a um denominador 

comum, os desafios que existem aqui é [...] eu gosto sempre de mostrar aquele trabalho 

perante não só a escola, mas a sociedade como um todo‖. Ela explicou que são vários 

desafios, mas não citou sequer um deles e que sempre chega a bons resultados, mas não 

mencionou como faz isso. Sua fala é profusa e dispersa, por isso não chegamos a nenhuma 

conclusão sobre os desafios que enfrenta em seu trabalho como gestora.  

A falta de autonomia financeira e pedagógica da maioria das escolas pesquisadas 

impedem muitas vezes as gestoras de colocarem em prática seus planos estratégicos. Diante 

dessa situação e da necessidade de promover o desenvolvimento da escola como um todo, o 

gestor precisa se articular junto com a sua equipe de trabalho para, contudo, desenvolver 

ações coletivas que levem ao alcance desse objetivo visado.  
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3.5.3 O papel do gestor no desenvolvimento institucional da escola  

 

A escola como um espaço social de formação humana e como um lugar onde se 

constrói aprendizagens múltiplas, precisa ser administrada com competência, compromisso, 

dedicação, ética profissional, integração e inovação democrática. Como seu representante 

legal e como um educador por natureza, o diretor escolar precisa construir conhecimentos 

administrativos bem como pedagógicos que possam ser utilizados como subsídios na 

organização e no funcionamento efetivo do seu trabalho perante a escola e a sociedade como 

um todo.  

Para acompanhar o processo de globalização e mudanças culturais e sociais, a 

educação precisa ser prioridade dos gestores, que já não devem mais atuar como 

controladores, mas como coordenadores de ações coletivas. São essas ações e os resultados de 

seu trabalho que darão sentido à sua vida, à sua profissão e que, ao mesmo tempo, 

promoverão o desenvolvimento da escola como um todo. 

Numa escala de 0 (zero) a 10 (dez), as gestoras revelam o nível de satisfação pessoal e 

profissional quanto à função exercida, que varia de 07 (sete) a 10 (dez) como ilustra o gráfico 

abaixo:  

 Gráfico 7: Nível de realização pessoal e profissional das gestoras no trabalho com a gestão 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2016).  
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 Segundo Gp2, gestora da Escola E2 da rede privada de ensino, trabalhar como 

diretora é sempre muito bom, porque de certo modo isso leva a fazer parte de uma família e a 

dialogar com os educadores. Ela vem exercendo a sua função desde 1999 e a cada ano diz se 

surpreender com a inovação da instituição e com o trabalho desenvolvido pela equipe de 

professores quanto aos projetos educativos, permitindo desse modo, desenvolver melhor o seu 

trabalho e, com isso de promover o desenvolvimento da escola como um todo, por esse 

motivo, ela afirma se sentir 100% realizada em seu trabalho. 

Ao contrário de Gp2, Gm4 diretora da Escola Municipal E4 comenta que apesar de 

gostar muito de trabalhar com a educação, de ser professora com orgulho e de ter a 

oportunidade de também adquirir experiências na área de gestão, não se sente 100% realizada, 

porque como ela mesma diz, a gestão não se faz através de um ato isolado, ela não depende de 

uma única pessoa para acontecer, mas sim de uma comunidade inteira. ―A gestão ela não 

acontece sozinha, a coordenadora, a secretária, o professor, o vigia, as zeladoras, a gente tem 

que ―tá‖ em harmonia, porque se um não tiver realizando bem o trabalho vai influenciar no 

trabalho total da escola‖, assim ela explica (Gm4). De fato, concordamos com ela, os gestores 

escolares não devem encarar o trabalho educativo como sendo um empreendimento solitário, 

mas sim como um investimento coletivo.  

Como diretora da escola ela fala que busca ―ter aquele olhar da torneira que quebrou, 

da lâmpada que queimou, o aspecto físico da escola, ter um cuidado com os funcionários da 

escola não só ―pra‖ eles realizarem a tarefa, mas se tem alguém com problema, se ―tá‖ 

influenciando no andamento da escola‖ (Gm4). Esse cuidado que ela diz ter com o aspecto 

físico da escola, com os alunos, com as pessoas que nela trabalham e com a relação que 

mantém com todos eles se aproxima de uma gestão escolar democrática, na qual o trabalho é 

realizado em conjunto por meio do diálogo e não isoladamente por meio de imposições. A 

partir da fala da diretora, concordamos com Paro (2011) quando ele estabelece uma diferença 

entre a prática democrática e a prática autoritária desenvolvida pelos gestores em seu local de 

trabalho. Enquanto uma busca convencer através do diálogo, a outra manipula através de 

imposições.  

 

Enquanto a prática autoritária pode orientar-se pela coerção, à prática 

democrática só resta guiar-se pela persuasão. A prática política coercitiva 

tem um elemento de força que é a certeza de sua realização: diante do 

elemento de certeza de sua realização: diante do elemento coercitivo, ao 

coagido só resta obedecer. Esse elemento de certeza não existe no caso da 

prática persuasiva, dialógica. Nesta, precisa-se correr o risco de os objetivos 

não serem atingidos. Quem procura convencer pelo diálogo deve correr o 
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risco de não convencer. Mais: corre o risco de ser convencido do contrário 

pelo outro. Se assim não for, se não houver o risco, é porque não se trata de 

diálogo, mas de imposição. Mas essa aparente desvantagem da prática 

democrática diante da prática coercitiva pode desaparecer se considerarmos 

que os efeitos desta última têm uma permanência muito mais precária. A 

concordância do coagido só se realiza na presença do elemento coator; 

afastado este, cessa seu efeito. No caso da persuasão, pelo diálogo, acontece 

o contrário: quando alguém é persuadido de uma ideia, apropriando-se de 

determinado elemento cultural (conhecimento, valor, crença, etc.), ele o faz 

por sua vontade livre, e a concordância permanece para além do momento da 

apropriação, visto que essa apropriação se dá num duplo sentido: esse 

elemento cultural passa a ser seu, de sua propriedade, (sem deixar de ser da 

propriedade de quem a proporcionou) e, ao mesmo tempo, passa a fazer 

parte de sua própria personalidade, passa a compô-lo, de modo que não se 

desvanece de um momento para outro (PARO, 2011, p. 28).  

 

 

De acordo com o autor, quando utilizamos o diálogo para convencer alguém sempre 

corremos o risco de não convencê-lo, mas do contrário, se este for convencido, passará a se 

comprometer e a lutar junto com os seus semelhantes pela mesma causa como se esta também 

fosse sua. É diferente de quando utilizamos a força para coagir alguém, este por via do seu 

inconsciente estar manipulado age para satisfazer as necessidades imediatas do seu coator, 

não oferecendo nenhuma segurança ao mesmo, pois como não há nenhum sentimento de 

pertença sua atitude se torna passageira, podendo ela desaparecer a qualquer momento quando 

seu elemento de coação não estiver mais presente. 

Seguindo a fala da gestora Gm4, a diretora Gm3 da Escola Municipal E3, a qual foi 

indicada ao cargo diz que, embora goste muito de trabalhar com a educação também não se 

sente totalmente satisfeita com a função que exerce, pois há muitas cobranças e pouco 

reconhecimento por parte dos governantes, uma vez que o salário não corresponde com a 

carga horária cumprida, além de sentir aquela necessidade de ―fazer alguns aperfeiçoamentos, 

sempre melhorar‖ no seu trabalho. Utilizando a professora Oneide Rocha como referência, ela 

explica ―que nós somos seres cognocentes, então todo dia a gente aprende, se aprendemos, 

nós nunca vamos chegar à perfeição‖. Diante disso, um 10 (dez) que já tá no ―cúmulo da 

perfeição‖ como ela mesma fala seria até inconsequente, porque estaria negando essa 

incompletude do homem e, com isso fechando os olhos para uma humanidade imperfeita. 

Fora isso ela diz se sentir muito feliz, principalmente quando um pai de aluno chega nela e 

fala: ―há tia Gm3meu filho aprendeu a ler, ―tá‖ entendendo? Então isso dá satisfação‖. 

 

Outra satisfação que eu tenho grande é poucos funcionários daqui que pede 

―pra‖ sair, ontem eu ―tava‖ brincando que um veio visitar a gente, eu 

dizendo: aqui tem o sangue doce, o pessoal sempre volta e não quer sair, sai 

muito triste, então se não quer é porque o trabalho ―tá‖ bom e porque você se 
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sente bem no que ―tá‖ fazendo, é bem acolhida. Então, eu sou bem satisfeita 

com o trabalho da gente, eu diria que eu vou usar até uma frase não muito 

rebuscada, eu diria que posso botar a cabeça no travesseiro e dormir, se eu 

entregasse a gestão hoje eu poderia dormir tranquila. (Gm3).   

 

Embora não consiga atingir todos os seus objetivos como gostaria, a diretora da escola 

E1 da rede privada de ensino também comenta que se sente muito bem naquilo que faz, pois 

em seu trabalho procura  

 

[...] ter sempre uma gestão democrática no sentido de ouvir a todos da 

escola, atribuir funções de acordo com o empenho e competência das 

pessoas, dar o suporte que eles precisam para realizarem seu trabalho, 

procuro motivá-los para serem melhores a cada dia, mas continuo ―ser‖ 

firme nas decisões maiores da escola, pois como somos uma empresa 

privada, temos o compromisso com todos de prestar serviço de qualidade e 

atendimento personalizado nos nossos clientes. Por isso, sou muito exigente 

com os nossos colaboradores (Gp1). 

 

 

Em relação a isso, a gestora da Escola Estadual E6 explica que também exerce o seu 

fazer pedagógico e administrativo com muito compromisso, pois tenta sempre inovar, se 

sentindo muito realizada por isso (Ge6).  

O gestor organiza suas ações de acordo com a concepção que tem sobre educação, 

homem e sociedade. Ele é o espelho que reflete na imagem da escola como acrescenta à 

diretora da Escola Municipal E5 

 

Eu sou como é que se diz, eu sou o tudo da escola, porque eu tenho a 

responsabilidade de organizar tudo dentro da escola, de questão de professor, 

de atraso de professor, de falta de professor, à responsabilidade das crianças, 

como as crianças estão na escola, à merenda, tudo, tudo tem que passar pela 

escola ―né‖. Eu sou o principal da escola. A responsabilidade maior da 

escola é minha em todos os sentidos, tanto com o aluno, com o professor, 

com os funcionários, tudo tem que passar por mim (Gm5).   

 

 

Dessa forma, entende-se que o modo como o gestor organiza suas ações, influencia no 

modo como professores e alunos aprendem e no modo de agir das pessoas que atuam na 

escola, podendo ele se dar de forma direta ou indireta dependendo da forma como for 

motivado, daí é importante saber mediar à fala de todos, de modo que haja um consenso nas 

decisões a serem tomadas dentro da escola, função esta que não foi pronunciada na fala da 

diretora.  

Em relação a isso, a comunidade faz uma avaliação sobre o trabalho desenvolvido 

pelas gestoras dentro da escola. 



65 
 

Gráfico 8: Avaliação feita sobreo trabalho da gestora Gp1.   

 

 Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

A diretora Gp1 da escola E1 da rede privada de ensino desenvolve um bom e ótimo 

trabalho, porque ela informa através do diálogo e de reuniões que acontecem frequentemente 

sobre todas as atividades desenvolvidas na escola (P1; P2; F1). ―Existe os planejamentos 

mensais e lá são postos as propostas de trabalho e os objetivos da escola‖, segundo o que diz a 

funcionária F2.  As mães afirmam que sempre são convocadas para participarem de reuniões, 

eventos e festinhas que acontece na escola (R1; R2). Enquanto que as alunas dizem ser 

informadas de vez em quando (A1; A2). 
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Gráfico 9: avaliação feita sobre o trabalho da gestora Gp2. 

 

 Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Do mesmo modo, a direção da escola E2 da rede privada de ensino também 

desenvolve um bom e ótimo trabalho, pois a escola ―sempre informa sobre suas atividades 

escolares‖, comenta a professora P4. ―Quando há alguma atividade eles sempre avisam para 

participar-mos‖, assim fala a aluna A4. Os informes são feitos sempre através de convites, de 

acordo com alguns sujeitos da pesquisa (F3; R3; R4). 
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 Gráfico 10: Avaliação feita sobre o trabalho da gestora Gm3. 

 

 Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

O professor P5 diz que a gestora da escola municipal E3 desenvolve um bom trabalho, 

porque sempre informa nos ―planejamentos, reuniões de Pais e Mestres, reuniões de 

Conselhos e projetos sobre as ações que desenvolve na escola‖. O funcionário F6 afirma que 

―todos os funcionários são informados de todas as atividades desenvolvidas na escola‖. 

Todavia, é importante esclarecer que esse é um caso específico que não pode ser 

generalizado, uma vez que não foram mencionados todos os segmentos da escola. Sobre as 

reuniões, palestras ou projetos que realiza dentro da escola, como por exemplo, o ―projeto 

#Família presente‖ ela informa através de comunicados (R5, R6), ―ou passa nas salas para 

avisar‖ esclarece a aluna A6. 
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Gráfico 11: Avaliação feita sobre o trabalho da gestora Gm4. 

 

 Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Para os professores, alunos, pais e funcionários da escola municipal E4, a diretora 

desenvolve um bom e ótimo trabalho, uma vez que ela informa seja pessoalmente nos 

planejamentos e reuniões ou através de ligações sobre os projetos que desenvolve, os quais 

não foram informados. A professora P8 diz que ―nos planejamentos são sempre feitas 

comunicações‖, mas não esclareceu sobre o quê. 
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Gráfico 12: Avaliação feita sobre o trabalho da gestora Gm5. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Todas as ações desenvolvidas na escola municipal E5 são repassadas pela diretora 

como, por exemplo: reuniões de planejamentos e datas comemorativas, assim comentam os 

sujeitos informantes (P9; P10; F9). Ao contrário da aluna A9, a aluna A10 diz que não é 

informada sobre as ações desenvolvidas, ―porque não trabalha na escola‖, como se o saber 

tivesse direcionado apenas aos funcionários que trabalham nela. A mãe R9 revela que sempre 

é informada sobre as reuniões que acontecem na escola, para participar da divulgação das 

notas dos alunos. 

Esse tipo de reunião realizada para debater sobre o desempenho dos alunos está 

associado à expectativa ―de que os pais sejam associados, junto com a escola, em uma ação de 

controle e cobrança do desempenho de seus filhos, em vez de associados em um processo 

contínuo de orientação da formação dos alunos‖. (LÜCK, 2013, p. 74). É aquela famosa 

reunião em que os pais são convocados pela escola e lá recebem notificações sobre o 

comportamento e rendimento de seus filhos, a fim de que estes possam estar exigindo mais 

deles ao invés de dar o suporte necessário dos quais precisam para se desenvolver, que é o 

acompanhamento diário durante todo o processo escolar. 
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Gráfico 13: avaliação feita sobre o trabalho da gestora Ge6. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016).  

 

A professora P12 da Escola Estadual E6 fala que a diretora Ge6 desenvolve um bom 

trabalho, pois ―é muito organizada e ativa dentro da escola‖. Ela sempre avisa sobre os 

projetos, atividades (Peças teatrais) e eventos que acontecem na escola (A11; A12; F11). 

Essas ações são comunicadas nos planejamentos (P11), ou são enviados os convites para os 

pais (R11, R12). 

Diante do que expuseram os sujeitos informantes sobre o trabalho das gestoras, pode 

se perceber que há somente uma simples comunicação de decisões e não a democratização 

das mesmas, sendo que a realização de reuniões e eventos cotidianos, todavia, insiste em 

ocupar espaço privilegiado nas ações escolares, substituindo o uso importante dos dispositivos 

de gestão participativa, dificultando desse modo, no alcance da autonomia escolar.  

 

3.5.4 Dos mecanismos de ação coletiva à autonomia da escola 

 

Falar em autonomia escolar nos dias de hoje é o mesmo que acreditar numa 

possibilidade difícil, porque ela não só depende de aspectos internos, mas também externos 

para acontecer.   

 

A autonomia, sem dúvida, é uma conquista a ser preservada, mas há que se 

considerar que ela não depende só da vida interna da escola, depende de 
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condições externas como salários, condições de trabalho, assistência 

especializada ao trabalho dos professores, investimentos na capacidade de 

gestão do sistema como a requalificação do pessoal técnico e administrativo, 

dos diretores, coordenadores pedagógicos, dos professores, e de práticas de 

avaliação externa e interna negociadas e transparentes. É preciso, portanto, 

denunciar um discurso que em nome da descentralização, abandona as 

escolas à sua própria sorte, com o estado eximindo-se de suas 

responsabilidades, e mantendo uma autonomia regulada (LIBÂNEO, 2007, 

p. 20). 

 

 

Se Libâneo está dizendo que a escola depende de fatores externos para realizar suas 

ações, é porque ela ainda não alcançou totalmente a sua autonomia, como é caso da Escola 

Municipal E5, por exemplo, que tem o Projeto Mais Educação, mas quando não há o repasse 

do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) ele deixa de funcionar e quando isso 

acontece à escola sempre recorre a Secretária de Educação para resolver o problema. Então, 

como diz a gestora, a autônoma está entre ―aspas‖ (Gm5). 

 

Certamente, trata-se de uma autonomia relativa. As escolas públicas não são 

organismos isolados, elas integram um sistema escolar e dependem das 

políticas públicas e da gestão pública. Os recursos que a asseguram os 

salários, as condições de trabalho, a formação continuada não são originados 

na própria escola. Portanto, o controle social e comunitário não pode 

prescindir das responsabilidades e de atuação dos órgãos centrais e 

intermediários do sistema escolar. Isso significa que a direção de uma escola 

deve ser exercida tendo em conta, de um lado, o planejamento, a 

organização, a orientação e o controle de suas atividades internas conforme 

suas características particulares e sua realidade; de outro, a adequação e 

aplicação criadora das diretrizes gerais que recebe dos níveis superiores da 

administração do ensino (LIBÂNEO, 2007, p. 142). 

 

 

Entendemos, dessa forma, que a escola como uma organização social se articula aos 

mecanismos externos, adaptando-os as suas necessidades locais, para poder realizar ações e 

garantir com isso o alcance de seus objetivos educacionais. Não podendo mais trabalhar de 

maneira isolada, mas de maneira interdependente, as escolas precisam ter ousadia para criar 

suas próprias atividades educativas, bem como para aplicar de maneira eficiente às propostas 

que recebem das políticas educacionais de forma a adequar a sua realidade.  

Outra situação parecida também acontece na Escola Municipal E4, que tem que seguir 

aquilo que a Secretaria apresenta, como por exemplo, o calendário escolar, assim como as 

demais escolas. Estas poderão fazer apenas algumas adequações conforme acharem 

necessário, mas não têm autoridade para decidir sobre quando começa e termina o ano letivo, 
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pois essa é uma decisão que só a Secretaria Municipal de Educação pode tomar (Gm4). Há, 

portanto, uma autonomia regulada pela SEME. É o que nos diz a gestora em sua fala. 

 

Não, autônoma não, não considero, porque nós temos que dar uma resposta, 

um parecer positivo aquilo que a Secretaria Municipal de Educação espera 

―né‖. Então, autonomia total nós não temos, nós somos de fato submissas a 

ela, porque é uma questão de hierarquia e eu não acho de certo modo 

totalmente errada, tem as coisas que de fato eles já estão nos dando essa 

autonomia, essa liberdade da gente fazer as adequações, mas há coisas que 

realmente a gente tem que seguir (Gm4).  
 

Assim como a gestora da Escola Estadual E6, a gestora da Escola E2 da rede privada 

de ensino, também afirma que a escola onde atua não é autônoma, porque o trabalho é 

realizado em conjunto, em parceria ―com a comunidade, com a sociedade, com os pais, com o 

todo‖ (Gp2). Então, se há esse trabalho em conjunto como elas falam, o que mais impede as 

escolas de exercerem sua autonomia? Eis uma questão muito confusa. Ou elas confundiram 

autonomia com isolamento de funções ou falta-lhes habilidade para coordenar o trabalho em 

equipe. É isso que podemos perceber em suas falas subtendidas, já que não apresentaram 

nenhum outro obstáculo que possa está interferindo. 

Medeiros (2007, p. 165) alerta que ―as escolas dispõem de mecanismos organizativos 

(como conselho escolar, grêmio estudantil, associação de pais e mestres, regimento escolar, 

projeto político pedagógico e outros), mas o funcionamento deles, em geral, não passa de uma 

formalidade pseudodemocrática e pseudoparticipativa‖. É o que acontece na Escola Municipal 

E3, a qual dispõe de um dispositivo de gestão democrática (Conselho Escolar), mas que 

segundo a diretora Gm3, atual presidente do órgão, não funciona como deveria, simplesmente 

porque não há uma participação efetiva da comunidade quanto a sua utilização, ficando este 

muitas vezes apenas registrado no papel e sob seus cuidados. A gestora comenta que, com a 

criação dos conselhos escolares, a autonomia da escola onde trabalha melhorou um pouco, 

porque hoje, 

 

  

[...] o gestor ele já pode tá tomando algumas decisões, por exemplo, a SEME 

hoje, o governo que ―tá‖ aí, a política de Picos em relação à educação, elas 

dão muita autonomia ao gestor. Assim, o conselho na verdade ele poderia 

funcionar melhor ―né‖, não funciona, porque as pessoas não tem clareza do 

poder que o conselho tem, se ele é uma entidade votada, eleita, registrada em 

ata, ele tem que ter toda autonomia, inclusive financeira ―né‖ nas ações da 

escola. Eu sou presidente do conselho, mas quando você chama todos ―pra‖ 

reunião, pra delegar uma coisa é uma dificuldade muito grande. Na verdade 

os conselhos torna aquela coisa de papel, de ata, porque, há, hoje eu ―tô‖ 
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trabalhando, há hoje eu não posso, porque cheguei cansado, não depois a 

gente ver isso e às vezes ―termina‖ no caso, no meu caso, como eu sou 

diretora da escola e presidente do conselho, eu termino tomando as posturas 

e resolvendo, porque simplesmente se eu não resolver a escola para (Gm3). 

 

 

A partir do que foi exposto sobre uso do conselho escolar na referida instituição, 

Medeiros (2007, p. 17) conclui que ―de todos os mecanismos de ação coletiva o que mais 

suscitou polêmicas, expectativas e esperanças nas últimas décadas foi o conselho de escola‖. 

A falta de colaboração da comunidade na aplicação desse dispositivo leva autora a reconhecer 

que  

 

[...] o diretor escolar enfrenta dilemas, problemas e é levado a decidir, a 

apresentar cotidianamente e esta, quiçá, seja condição do ser diretor. Não é o 

fator de estar no cargo de uma forma ou de outra que o faz mais ou menos 

diretor, mas seu compromisso profissional em empreender ações políticas, 

pedagógicas e éticas que favorece a qualidade do ensino público 

(MEDEIROS, 2007, p. 172).  
 

Da necessidade de se promover a democratização da escola e de alcançar maior 

autonomia escolar, é que se devem adotar mecanismos de ação coletiva, de modo que a 

comunidade possa colaborar solidariamente com o trabalho desenvolvido pela escola. 

 Para garantir à autonomia pedagógica e administrativa da escola municipal E3, a 

diretora Gm3 diz que realiza reuniões e projetos, como por exemplo, o projeto família 

presente com o tema ―a família educa, a escola forma e juntas melhoram a educação do seu 

filho e filha‖, a fim de que a comunidade possa estar participando e compartilhando das ações 

que a escola desenvolve.  

 

Na parte administrativa aquela de lidar mesmo com o alunado, desde a 

merenda a limpeza da escola, a gente sempre vai mantendo isso através de 

pequenas reuniões ―né‖, ―aonde‖ a gente vai delegando, cortando o que não 

―tá‖ bom e unindo ―pra‖ melhorar cada vez mais. Agora a gente ―tá‖ com 

um projeto ―né‖, #família presente, é um chamar da família, não é uma 

reunião comum, aquela que os pais vem vai receber reclamações, receber 

parabéns das professoras, é um projeto por chamar, a família precisa 

descobrir a importância da família na escola, o que é importante ―né‖, nesse 

processo de aprendizagem. (Gm3).  

 

 

A diretora fala que gosta muito de trabalhar com projetos socioculturais, porque ao 

envolver a família, a dança, o teatro, o grafite, etc, estará fazendo um resgate da cultura e, ao 

mesmo tempo acolhendo a diversidade humana dentro da escola (negro, gay, lésbica, 

evangélico, católico...). Segundo ela os projetos são importantes porque incentivam à 
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participação de todos, inclusive da família nos assuntos que diz respeito à escola. Desse 

modo, entende-se que ―a escola não pode ser mais uma instituição isolada em si mesma, 

separada da realidade circundante, mas integrada numa comunidade que interage com a vida 

social mais ampla‖ (LIBÂNEO, 2008, p. 114). Portanto, a participação da comunidade e, 

principalmente, dos pais na escola é tão importante quanto necessária para garantir o seu 

desenvolvimento. 

Em sua fala a gestora comenta com muita satisfação que o comportamento, a 

participação e o aprendizado dos alunos melhoraram depois que ela entrou na gestão e 

começou a trabalhar com projetos. Todo projeto exige a integração e participação ativa do 

coletivo desde o seu planejamento até sua execução, se não há esse engajamento então não é 

projeto, é apenas uma simulação, uma vez que ―projeto coletivo não significa apenas um 

agrupamento de pessoas em torno de algo que é comum a todos, mas inserção, sentimento de 

pertença, participação efetiva nos processos de discussão, de elaboração e de decisão‖. 

(MEDEIROS, 2007, p. 190). 

Esses projetos supracitados pela diretora são desenvolvidos entre gestor, professores e 

alunos, sendo que as tarefas são divididas igualmente entre os professores (P6; P5). Sobre 

isso, o professor P5 comenta: ―sempre trabalhamos em parceria reunindo categorias. Inclusive 

trabalhamos um projeto com os alunos e a família. Projeto: #Família Presente‖. ―A equipe de 

trabalhadores se preocupa com a questão da família na escola‖ conforme a professora P6. A 

aluna A5 explica que a participação dos professores e da família na escola se dá através de 

projetos. Ela nos informou ainda que participa da academia de informática, de dança, de 

teatro, entre outras atividades ofertadas pelo projeto Mais Cultura dentro da escola. O trabalho 

realizado na escola acontece em meio à dinâmica de grupo, assim afirma o funcionário F6. 

Mas nesse conjunto a família ainda exerce um papel passivo como se percebe na fala das 

mães: ―indiretamente eu participo de alguns projetos realizados na escola como reuniões e 

alguns eventos, São João e festas de fim de ano‖ (R6). A outra: 

 

[...] participo de reuniões, de festinhas, do projeto #família presente, essa 

semana mesmo recebi o convite que veio até com uma frase assim: a família 

educa, a escola forma e juntas melhoram a educação de seu filho e filha, pra 

participar, onde pude ver as atividades que o meu filho faz na escola [...] 

(R5). 

 

 

Neste caso, há evidencias de que a participação da família na escola se limita a simples 

presença física o que não se faz suficiente para que uma pessoa possa ser considerada como 
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participante, uma vez que não há a participação na tomada de decisões. Não há participação 

efetiva quando o estiver presente ocorrer apenas por eventualidade como acontece no caso 

dessas mães, e sim quando for desenvolvido nelas o sentimento da necessidade de participar 

(LÜCK, 2013, p. 36).  

Enquanto a gestora acima trabalha com projetos para garantir à autonomia da escola, a 

gestora da Escola Municipal E5 se limita a realizar reuniões com os pais com periodicidade 

bimestral, além das visitas que faz todo ano com os alunos no abrigo dos idosos, nas quais as 

crianças são levadas a distribuírem produtos como fraudas descartáveis, entre outros (Gm5). 

Das ações realizadas na escola a funcionária F9 diz participar de palestras e reuniões. 

Enquanto que a aluna A9 nos fala que participa de brincadeiras e das atividades de artes no 

projeto Mais Educação. A professora P9 explica que participa de projetos ―de forma ativa e 

direta‖. A professora P10 também fala da sua participação no Pacto Nacional Pela 

Alfabetização na Idade Certa e como acontece o programa. 

 

Participo atualmente do Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa, 

que é realizada através de encontros principais com a coordenadora do 

programa, onde nesses encontros os professores participantes debatem sobre 

os problemas enfrentados em sua sala de aula e ao mesmo tempo 

compartilham sugestões, ideias que ajudarão a solucionar algumas dessas 

dificuldades (P10).  

 

 

Sobre a participação da comunidade na escola, a gestora Gm5 da escola municipal E5 

explica que não é integral e permanente, porque há aqueles professores capacitados e 

engajados com o trabalho, como também tem aqueles que não assumem o compromisso 

devido. Mas, no entanto considera como boa a participação dos pais na escola, pelo simples 

fato de comparecerem nas reuniões e festinhas ou quando buscam saber como seus filhos 

estão. Em posição contrária, a professora P10 discorda da diretora dizendo que os pais 

participam muito pouco do processo de ensino-aprendizagem dos filhos, deixando no caso, 

muito a desejar. Em relação a isso, o pai R10 diz que participa ―de festas de quadrilhas e datas 

comemorativas‖ e a mãe R9 de ―reuniões‖ que acontecem na escola, o que só confirma a fala 

da professora quando ela afirma não haver uma participação efetiva dos pais na escola. Na 

verdade há uma participação limitada desprendida de uma atuação consciente por parte da 

família com relação à dinâmica do processo de ensino aprendizagem. 

A gestora da Escola Municipal E4 fala da reunião de Pais e Mestres, das festinhas de 

encerramento e das festinhas para comemorar o dia das mães e dos pais que realiza como 

ações dentro da escola, dizendo que há uma verdadeira diferença entre a participação dos pais 
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que é muito pequena em relação à das mães, muitas vezes porque os alunos não têm pai ou 

quando têm estão ausentes. Ela comenta com muita satisfação sobre a parceria que mantém 

com a comunidade, inclusive com a Associação de Moradores do bairro, que sempre utiliza o 

espaço da escola para fazer suas reuniões e em troca oferece seu espaço para a escola poder 

realizar suas atividades extras, como por exemplo, as do Projeto Mais Educação.  É como ela 

sempre diz, a escola está sempre aberta e a disposição da comunidade e em troca busca contar 

com a colaboração dela no desenvolvimento de suas atividades. 

 

A gente tenta envolver, nas festas de culminância a gente abre, convida a 

comunidade da escola e a comunidade do bairro, ―pra‖ eles sentirem que a 

escola ela está dentro da comunidade e toda comunidade também está aberta, 

exemplo vai ter a eleição aqui da Associação de Moradores ―né‖, aí eles 

vieram pedir uma sala da escola ―pra‖ acontecer isso e a escola cede, eles me 

deram um ofício, por quê? Porque nós estamos dentro da comunidade, pois 

assim como a gente precisa da comunidade, a comunidade também precisa 

da gente. No caso, a escola precisou muito do centro que eles têm aqui desse 

pátio, aqui por trás, eles têm um galpão coberto que eles vão até reformar, 

porque realmente ―tá‖ precisando ―pra‖ as aulas de capoeira do Mais 

Educação, então era uma parceria (Gm4). 

 

 

Mediante isso, a professora P7 diz que os professores participam ativamente dos 

projetos desenvolvidos pela escola, sendo que todos têm a liberdade para se aproximar dela e 

para se relacionar bem com seus parceiros. Sobre isso a professora P8 fala que participa dos 

―projetos desenvolvidos para os alunos‖, mas revela que a parceria entre os diferentes 

segmentos da comunidade escolar só acontece ―em algumas ocasiões‖. Por exemplo, quando 

a mãe R8 descreve que participa de reuniões e de datas comemorativas apenas como ouvinte 

dá a entender que a participação acontece de maneira casual. Assim como o funcionário F7, as 

alunas também dizem que participam das brincadeiras que tem no projeto Mais Educação, 

entre outras atividades, bem como do folclore e de peças teatrais (A7; A8). Enquanto isso, a 

mãe R7 e a funcionária F8 afirmam que não participam de nenhum projeto desenvolvido pela 

escola. 

A gestora Gm4 da escola municipal E4 avalia a participação da comunidade de forma 

positiva, pois considera que todos que trabalham na escola exercem seu papel de educador, 

mas não citou o papel da família nesse processo, pelo menos é o que podemos perceber 

quando ela diz que ―o educador não é só o professor, o vigia que recebe a criança, a 

merendeira que entrega o lanche, a zeladora que limpa a sala, ela também é educadora‖. 
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Então às vezes a gente tem que ―tá‖ a todo tempo tendo aquele cuidado, 

porque às vezes a gente age de uma forma que influencia então, também 

como gestora a gente é professor exemplo, nós somos exemplo, eles estão a 

todo tempo nos observando, no dia que a gente vem com uma coisa 

diferente, eles dizem: tia por que hoje você veio assim? ―Pra‖ onde você vai? 

O que é que você tem? Então eles estão todo tempo fazendo esse olhar, então 

a gente procura ver, trabalhar dessa forma positiva, em harmonia, como eu 

lhe digo, às vezes a gente não consegue, mas na maioria das vezes eu 

procuro trabalhar aquela política da paz, não de passar despercebido não, 

quando está errado, gosto de chamar, conversar, vamos ver como a gente 

pode melhorar, mas no mais é positivo (Gm4).  

 

 

Das ações que realiza para ter um bom relacionamento com todos e para manter 

sempre em ordem e garantir à autonomia da escola, a gestora da Escola Estadual E6 citou 

reuniões que faz com os pais, gincanas e feira cultural (Ge6).  Dos sujeitos pesquisados, só 

metade diz participar dos projetos desenvolvidos pela escola, como por exemplo, a 

funcionária F11 que participa ―ajudando nas atividades, planejando, orientando‖, assim como 

também a professora P12, que ajuda ―a escola nos principais eventos: Feira Cultural, Gincana, 

Quadrilha e todos os eventos culturais‖. A professora P11 também fala da sua participação 

nas atividades trabalhadas por turma ou grupo e a aluna A12 de Gincana, Sarais, etc, ficando a 

outra metade isenta dessa participação, como foi informado (F12; A11; R11; R12). 

A gestora, no entanto, não se sente tão satisfeita com a participação da comunidade, 

dos pais, dos professores e dos alunos na escola, apontando que poderia ser melhor e 

argumenta que a desculpa dos pais é sempre a mesma, qual seja, que não têm tempo e são 

poucos os que ainda se preocupam em saber como estão seus filhos na escola (Ge6). Neste 

caso, talvez esteja faltando mecanismos atrativos de incentivo a participação da comunidade 

na escola. 

Perguntada sobre as ações que desenvolve para garantir a autonomia da escola, a 

diretora da escola E2 da rede privada de ensino, responde: 

 

Ah! Se ela não é autônoma ―né‖, é parceria, geralmente essas ações ―né‖ 

dessa parceria eu sempre estou com diálogo com os pais, alunos ―né‖, 

professores, com o corpo docente e todos da escola. Geralmente estar dentro 

da escola, toda comunidade, os pais, é a família sempre estar na escola, é um 

trabalho pesado, muito complicado, às vezes eu vou até ―em‖ casa, é [...] dos 

pais, da família para que eles venham é [...], a uma reunião ver sobre o que 

está precisando, o acompanhamento do dia-a-dia, isso é o que é importante 

(Gp2). 

 

 

Pode-se especular através deste depoimento que a diretora não organiza ações 

democráticas dentro da instituição, apesar de falar repetidas vezes sobre o diálogo que 
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mantém com a família e a comunidade. No seu entender a autonomia está ligada a um ato 

isolado, já que coloca a questão da parceria como um empecilho para o alcance da mesma.  

A respeito disso, à professora P3 da referida instituição fala que participa de projetos 

de forma indireta, enquanto as duas alunas dizem que participam ajudando a desenvolver as 

atividades de forma interativa (A3; A4). Os pais dizem que participam da culminância de 

eventos como feira cultural e desfile, organizados pela escola (R3; R4), ao contrário das 

funcionárias F3 e F4 e da professora P4 que afirma não participar de forma alguma. A gestora 

avalia a participação da comunidade como sendo ótima, baseando-se em seu trabalho 

individual e na sua própria satisfação quanto ao exercício que diz cumprir com muita cautela.  

Enquanto isso, a gestora da Escola E1 da rede privada de ensino afirma que a 

instituição onde trabalha é autônoma sim, porque as decisões e avaliações são feitas 

constantemente no sentido de atender as necessidades e direitos do aluno bem como da 

comunidade que por estar inserida em um contexto universal requer da escola todo aquele 

cuidado em desenvolver novas formas de educar e de atualizar o currículo conforme a 

sociedade for sendo transformada (Gp1).  

Ao falar sobre as ações que desenvolve na escola, ela não esclarece quais ações são 

essas, o que só nos restam dúvidas quanto à efetivação delas.  

 

A nossa gestão é bastante democrática, por isso as nossas ações são muito 

mais coletivas que individuais, por isso tenho uma comunicação franca com 

todos, atribuindo as responsabilidades de acordo com o potencial e 

dedicação de cada um e avaliando constantemente o andamento dessas 

atividades. Todos são muito importantes e têm a oportunidade de sugerir e 

fazer na medida do possível (Gp1).  

 

 

Parece haver uma tendência que une apenas o corpo profissional da educação na 

elaboração e execução das atividades, ficando os alunos, pais e funcionários dispensados de 

tais funções, uma vez que não são convocados pela gestora a colaborarem com o 

desenvolvimento delas, sob justificativa de não terem potencial para isso, como ela deixa 

transparecer em sua fala. Há, portanto uma democratização limitada de relações internas no 

interior da instituição.  

Segundo a professora P1, a escola desenvolve diversos projetos, mas deixou de nos 

informar quais são e como são desenvolvidos e que, assim como ela a professora P2 e a 

funcionária F1 também dizem participar desde a organização a sua execução, sendo que as 

alunas participam ajudando no desenvolvimento dos mesmos (A1; A2). F2, funcionária da 

instituição também fala da sua participação em projetos e um exemplo que ela nos dá é sobre 
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o ―projeto do meio ambiente, onde todos contribuem levando uma planta e formando assim 

um jardim. A participação ocorre ativamente com um envolvimento coletivo‖. Ela comenta, 

ainda, que ―a escola procura envolver todos os indivíduos interessados com o saber‖. Esse 

trabalho desenvolvido em parceria é importante para se buscar novos conhecimentos e para se 

desenvolver uma educação de qualidade, assim ela explica.  As professoras concordam com 

ela e afirmam que na escola há realmente essa parceria. A equipe é muito unida e todos 

formam uma família (P1; P2). Mas pelo depoimento da diretora, a comunidade ainda continua 

exercendo um papel passivo no que diz respeito aos processos decisórios que envolvem o 

processo de ensino-aprendizagem. De fato isso se confirma na fala das mães: às vezes 

participo das reuniões, das festinhas da escola de forma indireta, apenas pra observar (R2); 

―Participo de algumas reuniões, festinhas e eventos que acontecem na escola‖ (R1), assim 

relatam as mães. Desse modo parece não haver uma participação efetiva da família na tomada 

de decisões dentro da escola.   

A democracia se expressa na consciência que as pessoas adquirem sobre os direitos a 

serem usufruídos e sobre os deveres a serem cumpridos em função desses direitos. Ou seja, a 

democracia existe quando as pessoas de fato assumem e exercem o seu papel social como 

cidadãos dentro de uma sociedade, opinando sobre quais direitos e deveres devem ser 

prescritos (LÜCK, 2013, p. 55).  Portanto, se a população enquanto usuária dos serviços 

prestados pela escola não for orientada a exercer seu papel ativo no que tange ao 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem não há como se pensar ou promover a 

democratização da sociedade como a gestora acima tem mencionado em seu discurso. Ela só 

passará a existir de fato quando todos os evolvidos com o saber tiverem ―a consciência de 

construção do conjunto da unidade social e de seu processo de melhoria contínua como um 

todo‖ (LÜCK, 2013, p. 57). 

 

Pela participação, a escola se transforma numa oficina de democracia, 

organizando-se como instituição cujos membros se tornam conscientes de 

seu papel social na construção de uma instituição verdadeiramente 

educacional, e agem de acordo com essa consciência. Pela participação 

competente e associada constrói-se a prática dos deveres sociais e 

conquistam-se os direitos correspondentes que, gradativamente. Aumentam 

o direito da participação. Cria-se, por conseguinte, uma cultura de poder 

compartilhado, desenvolvendo-se a prática de cidadania no interior na 

escola. Como resultado dessa prática, portanto, constrói-se a autonomia e o 

empoderamento pelo alargamento de consciência social e desenvolvimento 

de competências sociais (LÜCK, 2013, p. 66). 
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Desse modo, a democratização pressupõe que o indivíduo passe a governar e, 

principalmente a viver a própria vida, experenciando em sua forma particular e social de ser, 

os valores adotados e vivenciados pela totalidade do conjunto (HORA, 2007, p. 13), situação 

essa que ainda não encontrou sua total efetivação nas práticas pedagógicas desenvolvidas no 

interior das escolas pesquisadas.  

Contudo, é preciso adotar mecanismos de ação coletiva que promovam a 

democratização das relações que envolvem a organização e o funcionamento efetivo da 

autonomia escolar e que, com isso garanta o desenvolvimento de uma educação de qualidade.  

 

3.5.5 Mudar para melhorar à educação: entre o sonho de uma realidade perfeita e a 

construção de uma realidade perfeitamente desejável. 

 

A escola, como uma construção histórica, social e temporal, muda constantemente em 

função das demandas sociais impostas pela sociedade. Do mesmo modo, a realidade social 

também ―é socialmente construída, ela não preexiste, mas é criada cotidianamente pela ação 

coletiva, a partir das intenções e propósitos que a orientam‖ (KOSIK, 1976 apud LÜCK, 

2013, p. 64). Entretanto, melhorar a qualidade da educação implica em mudanças contínuas 

tanto no aspecto interno como externo da escola. Pensar em qualidade é levar em conta as 

condições em que o ensino e a aprendizagem se dão em um determinado contexto.   

 Mudanças precisam ser feitas constantemente para que a escola possa se constituir 

num espaço-tempo para o desenvolvimento de aprendizagens múltiplas e para a construção de 

uma cidadania verdadeiramente plena. Antes de pensar em mudar a educação, primeiro é 

necessário mudar o espaço onde ela acontece. É preciso promover desde já, formas 

democráticas de participação coletiva, de modo que a comunidade passe a se integrar na 

dinâmica do processo de ensino-aprendizagem trabalhado na escola. Neste caso, o que os 

segmentos da comunidade escolar das diferentes instituições pesquisadas gostariam de mudar 

no ambiente em que atua ora como servidores ora como usuários da escola? 

 Para os professores, alunos, pais e funcionários da Escola Municipal E3, mudaria a 

estrutura física, ampliaria o número de salas, disponibilizaria mais recursos e mais reformas 

para a escola, entre outros aspectos. ―Se pudesse ampliava e reformava o número de salas e 

colocaria o piso e a cobertura da quadra. Assim como adquiria mais alguns recursos 

didáticos‖ explica o professor P5. ―Acho que na organização não mudaria muita coisa, mais 
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sim na estrutura que poderia mudar muita coisa por falta de recursos‖ assim comenta o 

funcionário F6. 

Na Escola Municipal E4 também há uma necessidade muito grande de melhorar a 

estrutura física, de construir salas de aulas mais amplas em que possam ser desenvolvidas as 

atividades, principalmente as do Projeto Mais Educação, de transformar o campo de futebol 

em uma quadra esportiva (A7; F7; R8), além de melhorar a questão da tomada de decisões 

que deveria ser mais socializada entre o público presente, como enfatiza a professora P7. O 

relato da professora indica claramente que as decisões ainda continuam sendo tomadas 

isoladamente dentro da escola. Neste caso, parece não haver um esforço por parte da gestão 

em trabalhar no coletivo, uma vez que ―não é tarefa do diretor comunicar decisões, como 

também não lhe cabe instaurar sozinho as decisões tomadas comunicativamente‖ 

(MEDEIROS, 2007, p. 208). Mas devendo ele se preocupar em desenvolver ações que 

valorizem o trabalho coletivo, promovendo desde então, uma gestão compartilhada, em que as 

pessoas possam de fato exercitar a condição de sujeitos do processo de tomada de decisão. 

 

No âmbito interno das escolas, é fundamental promover formas consensuais 

de tomada de decisões, o que implica a participação dos sujeitos envolvidos, 

como medida de prevenção de conflitos e resistências que possam obstruir a 

implementação das medidas consideradas necessárias (BRUNO, 2009, p.40). 

 

 

Em relação a isso, Paro (2011, p. 15) fala da importância de se adotar dentro da escola 

uma gestão democrática capaz de ―promover a partilha entre dirigentes, professores, pais, 

funcionários, e de facilitar a participação de todos os envolvidos nas tomadas de decisões 

relativas ao exercício das funções da escola com vistas à realização de suas atividades‖.    

Enquanto isso, os professores, pais e alunos da Escola Estadual E6 seguem fazendo 

uma reivindicação por uma estrutura melhor para a realização das atividades, com uma quadra 

esportiva mais ampla, com a renovação do material físico (carteiras) e com a implantação de 

salas de informática e centrais de ar nas salas de aula para que fiquem mais ventiladas e mais 

confortáveis. Diferente da funcionária F11 [coordenadora] que prefere mudar a atitude de 

alguns colegas de trabalho e do governo, a funcionária F12 coloca que no seu caso não 

mudaria nada como se tudo já tivesse perfeito ou como se a mudança fosse impossível de 

acontecer. Na fala da funcionária F11, percebe-se que há uma necessidade de melhorar a 

dinâmica da relação interpessoal dentro da escola. 

Na Escola Municipal E5, há também muitas críticas com relação à sua estrutura física 

(piso, teto, banheiros, cantina), a qual foi construída em um espaço insuficiente como comenta 



82 
 

a professora P10 e com relação à merenda escolar que precisaria ser distribuída com maior 

frequência e com uma melhor qualidade é o que alguns sujeitos da pesquisa gostariam que 

acontecesse (R10; A10). Além da merenda escolar, a aluna A10 nos fala que também gostaria 

de mudar os trabalhadores da escola, como se não tivesse satisfeita com o trabalho que eles 

desenvolvem, ao contrário do funcionário F10 que parece estar satisfeito com tudo, já que não 

gostaria de mudar nada como assim nos respondeu ao ser questionado sobre a possibilidade 

de mudar alguma coisa na escola. 

Já na Escola E2 da rede privada de ensino, enquanto uma mãe e uma professora estão 

satisfeitas com tudo, não sentindo a necessidade de mudar nada (R4; P4), a outra mãe diz que 

gostaria de mudar o pátio, porque de dia ele é muito quente e escuro (R3). Enquanto a aluna 

A4 gostaria que na escola tivesse mais disciplina, a aluna A3 preferia que tivesse mais 

inclusão na realização das atividades.  

Com relação à Escola E1 da rede privada de ensino, a funcionária F2 afirma com 

segurança que a instituição segue um modelo desejável de escola, o que mais incomoda é a 

remuneração do professor que poderia ser bem melhor. Mesmo com a inserção das políticas 

públicas, o professor ainda continua sendo desvalorizado em seu local de trabalho como 

parece acontecer na escola pesquisada. O desânimo de muitos professores em trabalhar com 

projetos educativos que visem melhorar a qualidade da educação, muitas vezes é resultado de 

um trabalho não reconhecido. 

 

A situação de precariedade vivida pelos educadores, expressa nos baixos 

salários, na falta de condições de trabalho, de metas a serem alcançadas, de 

prestígio social, na inércia de grande parte dos órgãos responsáveis por 

alterar esse quadro, provoca, na maioria das pessoas, um descrédito na 

transformação da situação. Essa desvalorização objetiva do magistério acaba 

por ser interiorizada, bloqueando as motivações (BRASIL, 1997, p. 35). 

 

P2, professora da instituição também concorda sobre a necessidade do aumento 

salarial, enquanto isso, os demais segmentos não sentem a necessidade de mudar nada como 

se já tivessem totalmente satisfeitos com o que a escola oferece, apenas a aluna A2 diz que 

mudaria os horários de brincar e de ir à biblioteca, nada mais, além disso. 

Diante de tal realidade, questionamos então aos diferentes segmentos da comunidade 

escolar se apesar de tudo eles ainda acreditam na possibilidade de mudar a educação e o que 

fazer para que isso venha a acontecer. 

De acordo com os sujeitos da escola municipal E3 (F5; F6; P6) é possível mudar a 

educação desde que a escola trabalhe com pesquisas e projetos no sentido de despertar o 
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interesse dos alunos pelos estudos e de atingir os objetivos da educação, os quais só poderão 

ser efetivamente alcançados através da dedicação e do compromisso de todos em agir 

coletivamente na realização do trabalho educativo. E, principalmente ―com a nomeação de 

pessoas sérias e competentes nos cargos principais da educação‖, o que na maioria das vezes 

não acontece como explica o professor P5. Sua fala só demonstra que a educação ainda 

continua sendo usada como barganha de interesses políticos, onde se troca o voto pelo o 

emprego. 

 

A escola precisa ter projeto, precisa de dados, precisa fazer sua própria 

inovação, planejar-se a médio e a longo prazos, fazer sua própria 

reestruturação curricular, elaborar seus parâmetros curriculares, enfim, ser 

cidadã. As mudanças que vêm de dentro das escolas são mais duradouras. 

Da sua capacidade de inovar, registrar, sistematizar a sua 

prática/experiência, dependerá seu futuro (GADOTTI, 2000, p. 8). 

 

 

A mudança, neste caso, deve acontecer de dentro para fora e não de fora para dentro. 

A escola precisa desenhar o seu próprio projeto de transformação social e não se limitar a 

reproduzir aquele que já vem pronto e acabado e sem nexo algum com a realidade local, para 

o qual está destinado.  

A professora P6 acredita que o empenho individual pode fazer a diferença nesse 

processo de mudança social. É aí que deve entrar em cena a ação competente da gestão que 

constituída de um plano estratégico/democrático pode fazer com que esse sentimento seja 

despertado nas pessoas. Para a mãe R5 é com o compromisso de todos, inclusive dos 

governos que deveriam fazer mais investimentos que se pode mudar educação. A mãe R6 

também sente essa necessidade de haver mais investimentos na educação, de introduzir 

recursos tecnológicos na escola, de modo que as pessoas possam construir de fato um 

conhecimento sobre o mundo. 

A professora P7 da escola municipal E4 também concorda, e afirma que ―com maior 

compromisso de todos os envolvidos: escola, família, suporte pedagógico, estrutura física, 

podemos pensar em mudar a educação‖. A sugestão de uma gestão colegiada pode suprir essa 

necessidade de estabelecer um vínculo entre os mecanismos internos e externos da escola. 

Com a adoção de dispositivos de gestão participativa é possível unir as categorias, levando-as 

a atuar de forma harmônica em função dos objetivos visados pela totalidade do conjunto. É 

depositada neles a expectativa de que possam através da mobilidade social superar a 

fragmentação das políticas públicas e com isso, mudar e melhorar a qualidade da educação. 

Através deles as pessoas sentirão a necessidade de colocar em prática a luta pela afirmação 
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dessas políticas voltadas para a educação, uma vez que elas ainda continuam sendo uma 

promessa do poder público que não chega a se confirmar nas práticas pedagógicas 

desenvolvidas pelas escolas, como acontece no caso da escola municipal E4, onde atua a 

professora P7. 

Mediante isso, a professora P11 da Escola Estadual E6 nos fala que ―sempre é preciso 

e sempre é possível a mudança, processo que se dará mediante a participação no diálogo com 

os professores que conhecem a realidade de fato no processo de ensino‖. Medeiros (2007, p. 

207) concorda, pois ―quanto mais os sujeitos escolares se comunicarem entre si a cerca do 

pedagógico na escola, mais se tornará possível adotar uma administração escolar democrática 

e emancipatória‖. Neste caso, o diretor escolar precisa romper com o seu papel de gerente e, 

com isso exercitar a ―condição de um profissional que não detém o poder absoluto de fala e 

decisão‖, como a autora afirma, mas que busque dialogar com os outros segmentos da escola, 

de modo a estabelecer uma relação consensual para melhor desempenho das atividades 

pedagógicas desenvolvidas no âmbito da escola.  

De acordo com a funcionária F11 da escola estadual E6, é possível mudar com ―uma 

política séria e sólida voltada para a educação‖ que se preocupe em oferecer mais educação e 

condições mais dignas de trabalho em defesa da valorização profissional. Dessa forma, 

percebe-se a necessidade de adotar uma política afirmativa a favor da educação, o que requer 

um trabalho consciente por parte da sociedade civil, uma vez que a mudança em torno dela só 

acontecerá mediante a conscientização humana. Para a Funcionária F12 é impossível mudar a 

educação, ―porque do jeito que tá, tá pior‖. Ela parece já não acreditar mais na educação, um 

fato lamentável. 

Já, a professora P10 da Escola Municipal E5 acredita que é possível mudar a 

educação, mudando a consciência dos alunos, ―para que eles possam compreender que a 

educação é fundamental e essencial na construção de um mundo melhor e a partir daí saibam 

escolher os governantes que aprovam e desaprovam tantas leis para o nosso país, 

principalmente as relacionadas à educação‖. Para a funcionária F9 [coordenadora] é possível 

mudar colocando em prática os projetos educativos, para que não fiquem apenas registrados 

em papéis. Isso é o que mais acontece nas escolas, que enfeitam seus discursos com palavras 

bonitas, mas que não tem nenhuma validade na prática. É possível mudar através de 

professores que cumprem o horário certo, do trabalho desenvolvido em meio à dinâmica de 

grupo e, principalmente através do compromisso de todos para com a educação, incluindo a 

participação consciente e colaborativa do governo, como diz alguns sujeitos da pesquisa (P9; 

A10; R9; R10).  
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Em fala semelhante, a professora P3 da Escola E2 da rede privada de ensino também 

acredita que é possível mudar a educação através da ―colaboração mútua entre docentes e 

discentes‖. A colaboração é importante porque ajuda a escola a melhorar cada vez mais o 

ensino assim nos explica a aluna A3. É possível mudar também através do respeito, da 

valorização e qualificação dos professores, os quais deveriam lecionar suas próprias 

disciplinas (A3; R3; R4). 

Apesar de reconhecer que é muito difícil mudar a educação, pois não depende de uma 

única pessoa, mas de uma comunidade inteira para acontecer, a funcionária F1 da Escola E1 

da rede privada de ensino acredita que é possível, a partir do momento que houver ―uma 

parceria entre escola, família, comunidade, enfim, pois só assim pode haver essa mudança‖. A 

professora P2 também concorda que essa mudança acontecerá a partir do momento em que a 

escola conseguir estabelecer essa parceria com a família. 

Na busca de maior aproximação entre escola e comunidade, lançam-se mecanismos de 

integração política/participativa, nos quais as diferentes categorias possam atuar 

coletivamente de maneira consensual e consciente. Todos os sujeitos da comunidade escolar 

precisam participar do processo educacional, como uma questão de direito, seja ele 

desenvolvido na escola ou em qualquer outro espaço onde se produza a aprendizagem (F2). É 

possível mudar através da colaboração e da consciência de cada um em fazer a sua parte (R1; 

R2). P1, professora da instituição acredita que ―com esforço e dedicação é possível mover 

céus e montanhas‖. Por isso, a aluna A2 diz que para mudar ―só dependa da pessoa‖. Eis a 

questão, de que pessoa ela está falando? A mudança nunca é individual, e sim coletiva. O 

trabalho individual precisa da colaboração de todos como complemento para alcançar a 

mudança interior e o mesmo tempo exterior. Portanto, a pessoa em sua singularidade não é 

capaz de mudar sozinha a realidade a sua volta, mas somente quando a pluralidade de sujeitos 

se manifesta é que se pode realmente tornar possível essa mudança. 

Enquanto 47 (quarenta e sete); 22,56% dos sujeitos pesquisados (Professores, alunos, 

pais e funcionários) acredita que é possível mudar a educação, utilizando-se de várias 

alternativas, 1 (um); 0,48% diz que isso é impossível de acontecer. Se a maioria acredita que é 

possível mudar apesar das circunstâncias, por que não acreditar também na possibilidade de 

melhorar a educação? Como líderes, administradores e coordenadores do processo de ensino-

aprendizagem, o que as gestoras das diferentes instituições de ensino da cidade de Picos-PI e 

da macrorregião pensam sobre essa possibilidade? Por que ainda acreditar na educação apesar 

de seus altos e baixos? 
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Acredito, eu acredito muito na educação, eu acho que realmente ela é a única 

força que pode transformar o mundo. É, se a gente não enquanto poder 

público, enquanto nós como educadores não acreditarmos nisso e 

abraçarmos, porque a única força que é capaz de mudar é a educação. Ela é o 

canal de tudo, porque pela escola passa tudo, passa o que é bom e o que é 

ruim (Gm4). 

 

 

A gestora nos explica que é preciso investir na educação, porque ela é o único vetor de 

mudança social e que abrir mão desta causa seria o mesmo que desistir da transformação 

social. Desse modo, em vez de adotar uma pedagogia da desesperança, melhor seria lutar por 

uma educação capaz de se sobressair aos padrões impostos pelo Estado e pelo mercado que, 

uma vez adotados, leva ao esvaziamento a luta pela democratização da escola e, portanto, da 

sociedade. 

 

Seja qual for à perspectiva que a educação contemporânea tomar, uma 

educação voltada para o futuro será sempre uma educação contestadora, 

superadora dos limites impostos pelo Estado e pelo mercado, portanto uma 

educação muito mais voltada para transformação social do que para a 

transmissão cultural. Por isso, acredita-se que a pedagogia transformadora, 

em suas varias manifestações, pode oferecer um referencial geral mais 

seguro do que as pedagogias centradas na transmissão cultural, neste 

momento de perplexidade (GADOTTI, 2000, p. 7).  

 

 

Melhorar a qualidade da educação vai muito mais além da simples formação 

profissional para um olhar mais crítico sobre a sociedade e seus desejos e sobre o que ela 

espera da escola enquanto um espaço social de formação humana para assim poder trabalhar 

no sentido de atender suas expectativas. ―Nós precisamos descobrir o que a sociedade quer da 

educação, o que é que ela espera ―pra‖ poder também a gente atuar nesse sentido ―né‖, de 

melhoria‖, assim comenta Gm3, diretora da escola municipal E3. Essa descoberta só 

acontecerá mediante a participação da comunidade nos processos decisórios da escola, pois só 

desse modo ela poderá manifestar seus anseios, já que de outra forma não seria possível. 

Portanto, reforça-se mais uma vez a importância de se adotar estratégias colegiadas, em que 

os sujeitos escolares de fato possam exercer o seu papel de sujeito no processo de ensino-

aprendizagem e, com isso revelar suas particularidades. 

A gestora segue dizendo que se o nosso país ainda não alcançou seu total 

desenvolvimento é justamente porque a educação ainda não está sendo prioridade do governo, 

o qual deveria investir em mais programas e projetos educativos além dos que já possui, para 

fazer com que a educação avance nesse sentido. Em sua fala ela diz que acredita muito nessa 

melhoria, apesar de tudo, pois do contrário não estaria lutando para que isso acontecesse.  
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Tem muitos e muitos projetos que vem muita verba, o Mais Cultura 

―né‖, que melhora, que garante a melhoria da educação, mas ―pra‖ 

mim ainda não é suficiente ―né‖, por que? Porque o preparo das 

pessoas que ―tão‖ lidando com ele, que ―é‖ os professores, os 

diretores, os funcionários da escola não ―tá‖ sendo suficiente ―pra‖ 

garantir essa melhoria, então eu acho que precisa mais um pouquinho, 

mas nós ―tamos‖ ―pra‖ pedir e ―pra‖ garantir essa melhoria (Gm3).  

 

 

Muitos programas estão aí para servir a educação, mas infelizmente os profissionais e 

funcionários que trabalham na escola ainda não estão totalmente preparados para lidar com 

eles, assim justifica a diretora. Não é que falta formação no currículo deles como ela mesma 

explica, pois a maioria possui, mas habilidade para conduzi-los, então para ela há mais coisas 

a serem feitas para garantir essa melhoria.  

Assim como a gestora da Escola Municipal E5, a gestora da Escola Estadual E6 

também acredita que é possível melhorar a educação, ―basta todos quererem‖ (Ge6). Aí é que 

está o problema, nem todo mundo está disposto a lutar por esta causa. A vontade individual 

jamais conseguirá progredir sem a força do agir coletivo e sem a orientação competente dos 

gestores sobre os fins educacionais proclamados para o desenvolvimento da escola. Vale 

ressaltar que ―uma cultura não é mudada por desejo, mas a partir de ação competente e bem 

orientada de acordo com os propósitos definidos‖ (LÜCK, 2013, p. 77). É a partir daí que a 

consciência e necessidade individual de mudar começam de fato a se transformar numa 

vontade coletiva. E é por meio dessa vontade de agir coletivamente que se é possível alcançar 

o sucesso do grupo, ou melhor, da unidade social.  

A gestora da Escola E1 da rede privada de ensino também acredita na possibilidade de 

melhorar a educação justamente porque ela ―já está acontecendo e será ainda mais quando 

todos entenderem qual é o seu papel no processo de ensino e aprendizagem, quando os 

governantes compreenderem qual o verdadeiro valor que tem um bom educador para com a 

sociedade como um todo‖ (Gp1). Portanto, essa melhoria será cada vez mais possível quando 

todos tiverem consciência da importância da educação na transformação e no 

desenvolvimento da sociedade civil. 

O fato é que nem todos pensam assim. Há quem discorde desse pensamento, mas para 

não correr o risco de ser vista como irresponsável ou pessimista quanto à possibilidade de 

melhorar a educação, acaba por se esconder atrás do próprio comodismo. Por exemplo, a 

gestora da Escola E2 da rede privada de ensino já não acredita mais nessa possibilidade, pois 

para ela a sociedade está tão avançada que as pessoas se omitem em fazer a sua parte, a 
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família não ajuda, a comunidade não colabora, jogando toda a responsabilidade na escola que 

deve responder sozinha pela qualidade ou não do ensino oferecido (Gp2). 

 A resposta que tivemos ao insistir em saber a sua opinião a respeito do assunto foi tão 

desestimulante que nem parecia vir de uma educadora. Foi o que sentimos quando ela 

começou a falar: 

 

[...] ah! Aí eu fico em dúvida. Como professora desde a década de 1972 eu 

iniciei [...] fico em dúvida. Acreditei, mas hoje com essa sociedade moderna 

que está aí, com uma educação que da qual grande parte da família não 

ajuda, as pessoas, a escola é que tem que desenvolver, trabalhar, 

acompanhar, ensinar, eu acredito que não (Gp2).  

 

 

Mesmo diante de tantas falhas cometidas por alguns gestores escolares em seus locais 

de trabalho ainda assim devemos lutar por uma educação mais justa e democrática. ―Essa é ao 

mesmo tempo nossa causa e nosso desafio. Infelizmente, diante das políticas públicas no 

setor, acabaram surgindo ―indústrias do conhecimento‖, prejudicando uma possível visão 

humanista, tornando-o instrumento de lucro e de poder econômico‖ (GADOTTI, 2000, p. 8). 

O problema das escolas pesquisadas é que elas adotam um discurso sobre 

democratização, mas não conseguem dar continuidade a isso no desenvolvimento de suas 

práticas pedagógicas. Mesmo havendo tantas alternativas, a maioria se detém na simples 

repetição de regras que deram certo na época em que as escolas ainda seguiam um modelo 

tradicional de ensino, o que parece ainda seguirem, contribuindo, dessa forma com o 

empobrecimento das práticas educativas e dificultando, portanto no alcance da autonomia 

escolar. De qualquer forma, é preciso fazer aqui um apelo para que as escolas se utilizem de 

todas as possibilidades de democratização que existe, colocando em prática os diferentes 

dispositivos de gestão participativa que se fizerem necessários para o alcance desse objetivo, 

que é promover através da consolidação da autonomia escolar a qualidade democrática da 

educação. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Sempre há expectativas e desilusões quando nos propomos a estudar a realidade das 

escolas em seu funcionamento e organização. A partir de um estudo de campo realizado em 

escolas de Picos-PI e da macrorregião, pôde-se perceber que há uma grande descontinuidade 

entre o discurso das políticas educacionais e as práticas pedagógicas desenvolvidas no interior 

delas. A maioria das escolas pesquisadas ainda depende organizacionalmente de outros 

mecanismos externos para se manter e poder realizar suas ações, incluindo órgãos públicos e 

entidades da sociedade civil. 

A escassez de recursos financeiros e, principalmente, a falta de colaboração das 

pessoas, inclusive da família no que diz respeito aos assuntos da escola, impede as instituições 

pesquisadas de alcançarem sua autonomia funcional. As gestoras entendem isso como uma 

questão de má vontade das pessoas de ajudarem, mas nós compreendemos de outra forma. 

Que tal substituir a palavra interesse pela palavra atração? Na maioria das vezes é a falta de 

atração pela escola que leva as pessoas a não se interessarem pelo o que nela acontece. Não é 

que elas precisem ser pressionadas, mas, de certa forma, atraídas e formadas para poderem 

participar. As escolas precisam dispor de mecanismos mobilizadores que despertem o desejo 

de todos em participar da vida escolar. Para isso, existem os dispositivos de gestão 

participativa que contribuem com uma ação coletiva cada vez mais comprometida com a 

educação e suas implicações na vida social.  

 Nesse sentido, foi observado que as ações que estão sendo realizadas nas escolas 

pesquisadas para garantir uma maior autonomia se resumem a reuniões esporádicas e a 

eventos como Gincanas, Feira cultural, Peças teatrais, Sarais, Festas Comemorativas e 

Projetos didáticos episódicos. São essas as ações desenvolvidas pelas gestoras em seu 

ambiente de trabalho que integram, em maior ou menor medida, segmentos da comunidade 

escolar. Enquanto uma das instituições de ensino pesquisada trabalha com projetos para 

garantir uma maior autonomia, as outras vão se contentando com reuniões, festinhas e eventos 

simples que realizam, ao invés de buscar alternativas de democratização da participação da 

comunidade no trabalho desenvolvido pela escola. 

 Como desdobramento da análise de dados, é interessante refletir acerca dos fatores que 

levam a comunidade a não colaborar com a escola, situação essa que muito incomoda as 

gestoras. Conforme já mencionado, chegamos à conclusão de que, ao que parece, talvez ela – 
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a comunidade - não se sente mobilizada e atraída para fazer isso. A vontade individual de 

participar não nasce naturalmente nas pessoas, isso depende do esforço competente da gestão 

em organizar ações que desperte esse desejo nelas, o que na maioria das vezes não acontece, 

como se pôde perceber em grande parte das escolas pesquisadas. Então por que julgar a 

comunidade pela não participação se a própria gestão da escola não se preocupa em oferecer 

as condições necessárias para que de fato ela aconteça? Não se trata de um desejo natural, mas 

de uma necessidade individual de participar. As pessoas precisam se sentir corresponsáveis 

pelas mudanças que acontecem ao seu redor. Ou melhor, elas precisam se sentir sujeitos no 

processo de transformação da própria realidade vivida. Enquanto isso não for levado em 

consideração, não há como se garantir a autonomia da escola.  

 Não há autonomia enquanto as escolas permanecerem isoladas e distantes de sua 

comunidade. Se, enquanto usuária dos serviços prestados pela escola, a comunidade não 

participa ativamente da construção do sucesso escolar que é a aprendizagem significativa, 

como os diferentes atores podem ter certeza da sua validade, se não há conhecimento dos 

―ingredientes‖ utilizados, uma vez que não participam ativamente do processo, mas apenas 

tem acesso aos seus resultados prontos e acabados? A participação comprometida das pessoas 

no trabalho desenvolvido pela escola se faz tão necessária quanto mais urgente for o desejo de 

conquistar a autonomia escolar.  

 Além desse dilema, há também a questão financeira que muito impede as escolas de 

conquistarem sua autonomia, inclusive as públicas que, por não terem condição financeira 

para se manterem, acabam sendo financiadas por mecanismos externos que passam a interferir 

no desenvolvimento de suas práticas pedagógicas, delegando desde ações a projetos 

educativos que fogem da realidade local, deixando muitas vezes de atender a reais 

necessidades de aprendizagem dos alunos, especialmente no caso das instituições privadas. 

No caso das públicas, em particular, observa-se que não têm autonomia para estruturar 

estratégias mais particulares de organização do currículo, já que seguem um modelo vigente 

delegado pelas Secretarias de Educação, o que caracteriza o que chamamos de autonomia 

regulada, não lhes permitindo elaborar seu projeto educativo, mas apenas fazer pequenas 

alterações conforme suas necessidades, sob forte regulação externa. 

Um caso bem específico que nos chamou muita atenção foi com relação à diretora 

Gp2 da Escola E2 da rede privada de ensino que durante toda a pesquisa tem se mostrado um 

tipo de profissional que não está preocupado em melhorar a qualidade do trabalho 

desenvolvido na escola, simplesmente porque já se sente satisfeita com o que faz. Sua postura 

não condiz com o papel exercido. Sua fala está a todo tempo sendo desconstruída como se ela 
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não tivesse segurança de suas próprias convicções. Em seus depoimentos ela apresenta 

versões tão divergentes que nos faz perguntar que tipo de identidade profissional ela preserva? 

A de um gestor democrático que não teme ser contrariado pela sociedade ou a de um gestor 

tradicionalista que no seu comodismo faz de tudo para manter em equilíbrio o regime 

burocrático dentro da escola? 

Em relatos anteriores ela comentou que realiza um trabalho excelente, não deixando 

nada a desejar, mas não realiza um tipo de ação para garantir a autonomia da escola, e ainda 

insiste na ideia absurda de dizer que a instituição onde trabalha não é autônoma, porque o 

trabalho é feito em parceria com a comunidade, quando ela mesma afirma posteriormente que 

não há como melhorar a educação porque essa colaboração não existe.  

Na escola todo mundo é parceiro até que se prove o contrário. É uma parceria 

desligada de comprometimento, desprovida de engajamento coletivo, é o que dá a entender 

em sua fala. Se há mesmo essa parceria, por que não agir juntos para melhor desenvolver a 

educação? Mas do contrário se não há, por que não desenvolver ações incentivadoras para que 

a comunidade também se sinta corresponsável pela educação? Por que desistir de conquistar a 

autonomia da escola, se podemos criar e executar estratégias de ação coletiva que nos permita 

alcançá-la? São tantos os questionamentos e tantos os caminhos possíveis que ficamos até 

chocados quando um educador chega e nos diz que é impossível vencer uma causa quando 

esta já está perdida sem ao menos lutar por ela. É por essas e outras razões que Medeiros 

(2007, p. 42) chega a constatar que ―a administração escolar tem se burocratizado na prática 

dos profissionais que a assumem, mesmo diante de propostas alternativas de gestão 

democrática e participativa já ventiladas no seio da teoria da administração escolar e das 

políticas educacionais‖. 

  O fato é que por mais que se fale em democracia, pouco se tem notado a sua presença 

nas práticas pedagógicas desenvolvidas pelas escolas pesquisadas. A família e a comunidade 

ainda não têm ocupado o seu espaço na escola como deveria. Apesar de algumas gestoras nos 

informarem que a escola está sempre à disposição e aberta para dialogar com todos, ainda 

sentimos a falta de uma participação mais ativa dos segmentos externos no desenvolvimento 

do processo de ensino-aprendizagem. Não há educação democrática enquanto não houver a 

participação de todos nas ações educativas desenvolvidas pela escola. 

 O discurso sobre democratização da escola e sobre autonomia escolar tem sido 

empregado muitas vezes pelas gestoras em seus depoimentos, mas, no entanto não se encontra 

validado na aplicação de suas práticas pedagógicas. Elas usam como bandeira de 

reinvindicação democrática seus discursos, mas não conseguem traduzi-los em suas práticas 
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cotidianas, os quais sem nexo algum com a realidade existencial fogem dos reais objetivos 

educacionais e dos anúncios políticos verdadeiramente interessados e comprometidos com a 

efetivação da autonomia escolar, com a constituição da cidadania e, por fim com a (re) 

construção de uma sociedade democrática. 

 Não trabalhamos com verdades absolutas e nem temos a pretensão de fornecer 

respostas definitivas, apenas gostaríamos que este trabalho não se cristalizasse no horizonte 

das utopias inalcançáveis, mas que continuasse sendo pauta de discussão dos futuros 

estudiosos e políticos, visto que se trata de um assunto muito importante, não podendo em 

hipótese alguma se dar por finalizado. 
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APÊNDICE I 

 

                        UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

                        CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS 

                        CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

Prezado(a) Gestor(a), 

Este instrumento se destina à coleta de dados para realização de uma pesquisa sobre 

Gestão Escolar. A pesquisa é desenvolvida como parte da formação no curso de Graduação 

em Licenciatura Plena em Pedagogia (CSHNB/UFPI), sob a orientação do Prof. Dr. Leonardo 

Rolim Severo. A mesma dará origem a um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que 

buscará refletir e construir alternativas para a melhoria dos processos de gestão a fim de que a 

escola conquiste maior qualidade e cumpra, de modo mais efetivo, com sua finalidade social.  

Para isso, contamos com sua colaboração no sentido de responder ao instrumento, nos 

fornecendo informações que serão usadas exclusivamente para fins de pesquisa, sendo que 

sua identidade pessoal será preservada em todas as partes do processo.  

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos e nos comprometemos que, 

ao término das pesquisas, nos disponibilizaremos para apresentar feedbacks quanto às nossas 

conclusões e alternativas encontradas. 

 

Obrigado por sua colaboração.   

 

Leidiana Gonçalves 

 (Acadêmica do curso de Pedagogia – UFPI/CSHBN) 

 

 

Prof. Dr. Leonardo Rolim Severo 

 (Orientador) 

Informações para contato: 

Prof. Dr. Leonardo Rolim Severo 

Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia 

Campus Senador Helvídio Nunes de Barros 

Universidade Federal do Piauí 

Avenida Cícero Eduardo, s/n. Junco. Picos – PI. CEP: 60647675. 

Telefone: (89) 3422-4207  Celular: (83) 99905-2556 

E-mail: leonardosevero@ufpi.edu.br 

 

 

mailto:leonardosevero@ufpi.edu.br
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APÊNDICEII 

 

 

                        UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

                        CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS 

                        CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS JUNTO A GESTORES 

 

 

Bloco 1 – Dados de identificação 

 

 

Idade: Sexo:      (    ) Masculino      (    ) Feminino 

Há quanto tempo em que atua na 

escola? 

Há quanto tempo em que atua como gestor 

escolar? 

Qual o tipo de vínculo empregatício que você mantém na instituição ou no sistema de 

ensino em que atua como gestor? (    ) Temporário  (     ) Efetivo     

Como você chegou ao cargo de gestor escolar? 

(     ) Por eleições escolares    (     ) Por indicações  

Qual o tipo de escola em que você atua? 

(     ) Pública Municipal    (     ) Pública Estatal   (      ) Privada  

Quais os níveis de ensino que sua escola oferta? 

(     ) Educação Infantil  (      ) Ensino Fundamental   (      ) Ensino Médio   

 

 

Bloco 2 – Questões sobre sua formação  

 

Qual a sua formação profissional e em qual(is) instituição(ões) você a obteve? Nos informe, 

também, o ano em que você concluiu o(s) seu(s) curso(s). 

- Curso(s) de Graduação (instituição/ano de conclusão):__________________________ 

______________________________________________________________________ 

- Curso(s) de Especialização (instituição/ano de conclusão):______________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

- Curso de Mestrado (instituição/ano de conclusão):_____________________________ 

- Curso de Doutorado (instituição/ano de conclusão):____________________________ 

 

Durante algum momento da sua formação profissional inicial (graduação), você realizou 

estudos sobre Gestão Escolar? Por favor, nos informe quais e nos diga se você os considerou 

significativos e relevantes. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Roteiro semiestruturado: 

Sujeito N°.: 
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1. Como gestor, o que você considera que define a função social da escola? 

2. Você se identifica com o trabalho de gestão? 

3. Em uma escala de 0 a 10, qual o seu nível de realização pessoal e profissional com o 

trabalho de gestão? 

4. Explique um pouco como se dá o seu trabalho e quais a implicações deste no 

desenvolvimento da escola? 

5. Quais os principais desafios que você encontra na sua atuação como gestor? 

6. Você considera a escola como sendo uma instituição autônoma? Por quê? 

7. Como você organiza ações para garantir a autonomia da escola? 

8. Como você avalia a participação dos vários segmentos da escola? 

9. Você está satisfeito (a) com o trabalho que vem desenvolvendo na escola? 

10. Você acredita que é possível melhorar a educação? 
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APÊNDICEIII 

 

                        UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

                        CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS 

                        CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS JUNTO A PROFESSORES, ALUNOS, 

FUNCIONÁRIOS E PAIS/RESPONSÁVEIS 

 

 

Sexo: (      ) Masculino    (      ) Feminino 

Idade:_______ 

Identificação: (     ) Professor(a)   (     ) Aluno(a)    (       ) Pai/responsável     (       ) funcionário 

 

1. Como você avalia o trabalho do gestor na escola: 

(      ) Péssimo        (      ) Ruim    (     ) Razoável           (      ) Bom                 (      ) Ótimo 

2. Você é informado (a) pela gestão sobre as ações que são desenvolvidas na escola? 

(      ) não   (      ) Sim: Exemplifique 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Você participa de algum projeto desenvolvido na/pela escola? Como se dá essa 

participação? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Para você há proximidade e parceria entre as diferentes pessoas da escola (Diretores, 

coordenadores, professores, alunos, pais...)? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Em sua opinião, a escola possui uma estrutura (da parte física a sua organização) 

adequada para desenvolver um ensino de qualidade? (     ) Sim     (      ) Não 

Por quê? ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Sujeito N°.: 
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6. Você está satisfeito (a) com o trabalho que é desenvolvido na/pela escola? Explique 

sua resposta. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Se fosse pra avaliar a escola de 0 a 10, que nota você daria? _____________________ 

8. Se pudesse mudar alguma coisa na escola, o que você mudaria? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9. Você acredita que é possível mudar a educação? Como? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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