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RESUMO 

 

 

 

Este estudo está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades e 

Linguagens – PPEHL, da Universidade Federal do Acre – Ufac, e se desenvolveu em duas 

escolas de ensino médio do município de Cruzeiro do Sul/AC. Definiu-se como problema: 

Qual o impacto das concepções de gestão escolar apresentadas pelos diretores e membros do 

conselho escolar nas duas escolas de ensino médio de Cruzeiro do Sul-Acre? Para resolver a 

problemática em questão, traçamos como objetivo geral: analisar o impacto das concepções 

de gestão apresentadas pelos diretores e membros do conselho escolar nas duas escolas de 

ensino médio da rede estadual de Cruzeiro do Sul-Acre. Para a concretização do objetivo 

proposto, foi adotada uma pesquisa com abordagem qualitativa, de natureza aplicada. Quanto 

aos objetivos, descritiva exploratória. Referente aos procedimentos técnicos foram realizadas 

uma revisão de literatura, uma pesquisa documental e de campo, com o uso da entrevista 

semiestruturada. Na pesquisa documental foram utilizados os seguintes documentos das duas 

instituições de ensino: Regimento Escolar, Projeto Político Pedagógico, além destes, a Lei nº 

3.141 de 22 de Julho de 2016, que dispõe sobre a gestão democrática das unidades escolares 

da rede pública estadual de educação básica do Acre. Os participantes desta pesquisa foram os 

componentes do conselho escolar e do núcleo gestor de duas escolas de ensino médio da rede 

estadual do município de Cruzeiro do Sul/Acre, correspondente a 2 (dois) diretores, 2 (dois) 

docentes, 2 (dois) alunos e 2 (dois) funcionários de apoio e, ainda, 2 (dois) coordenadores 

pedagógicos e 2 (dois) administrativos, totalizando: 12 participantes. A análise documental foi 

feita tendo como base os autores como Libâneo (2018), Melo (2018), Souza e Pires (2018), 

dentre outros. Quanto à análise dos dados obtidos por meio das entrevistas, fez-se uso da 

análise de conteúdo, com a definição de categorias, a posteriori, que abordaram as seguintes 

temáticas: 1. A gestão escolar e suas concepções. 2. Organização e funcionamento da escola. 

3. Interação escola-família. Podemos constatar que os documentos escolares (regimento 

interno e projeto político pedagógico), bem como os doze participantes da pesquisa, possuem, 

predominantemente, concepções de gestão democrática, uma vez que apresentam 

características específicas deste modelo, como por exemplo: incentivo da participação da 

comunidade nos processos escolares, relacionamento orgânico entre todos os envolvidos na 

instituição, constante diálogo entre a equipe gestora e funcionários, entre outras características 

que enfatizam o desenvolvimento das atividades escolares de forma democrática. Conclui-se, 

desta maneira, que o impacto das concepções de gestão escolar da equipe gestora e dos 

membros do conselho escolar, que nesta pesquisa demonstraram ser predominantemente 

democráticas, culminam em uma organização escolar participativa, na qual, busca-se trabalhar 

em equipe, reconhecendo que o diretor não é o único responsável pelo bom andamento das 

atividades escolares. Nesse sentido, o conselho escolar precisa ser mais ativo dentro das 

instituições com a finalidade de colocar em prática os princípios democráticos estabelecidos 

em lei.  

 

Palavras-chave: Concepções de Gestão. Conselho escolar. Gestão democrática. Gestão 

escolar. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em nossa vida estudantil, percebemos que alguns elementos ou agentes constitutivos 

do cotidiano escolar nos saltaram aos olhos e nos fazem lembrar que a sociedade, assim como 

suas instituições, é hierarquizada e constituída por esferas de poder. Em nossa escolarização 

básica, especialmente, notamos de forma mais intensa a presença destas figuras hierárquicas 

que fazem parte da equipe escolar: professores, coordenadores, e, de maneira mais peculiar, o 

diretor escolar, figura central e mandatária da escola.  

Durante a vivência escolar, avistamos o diretor como uma autoridade, a pessoa que 

detém maior poder e está acima de todos dentro da escola, inclusive de professores e demais 

funcionários. Lembranças regressas mostram que, muitas das vezes, o diretor foi temido na 

instituição; alunos que desobedeciam às regras na sala de aula eram ameaçados pelos docentes 

de ser encaminhados à sala da diretoria e estes chegavam a chorar implorando literalmente 

para que o professor não tomasse esta atitude. Estes alunos acabavam fazendo promessas de 

mudança de comportamento e realmente estas promessas, na maioria das vezes, surtiam efeito 

positivo, incidindo no comportamento dos alunos. As exceções ficavam por conta dos alunos 

com algum déficit, seja de atenção, hiperatividade ou intelectual, pois o comportamento 

destes, não necessariamente estava atrelado ao fato de obedecer às regras, mas talvez tivesse 

relação direta com sua necessidade educacional especial. 

Especialmente, no ensino médio, observamos que os laços entre diretor e aluno se 

estreitavam, havia mais diálogo entre o segmento discente e a direção, ao passo que a 

autoridade que fazia do diretor alguém temível na escola diminuía. Aquela conversa que era 

tão receada pelos alunos se tornava comum e menos eficiente para mudanças de atitudes. Não 

sabemos ao certo se essas mudanças ocorreram devido à elevação da faixa etária do público 

alvo, que na sua maioria eram adolescentes, ou devido às transformações ocorridas na 

sociedade. Estas transformações foram influenciadas principalmente pelo fenômeno da 

globalização, mais especificamente pela internet, que gerou impactos em todas as esferas da 

vida dos indivíduos, principalmente em relação ao comportamento e atitudes dos mais jovens. 

Todavia, embora tivéssemos experiência escolar com a gestão, somente após 

adentrarmos no curso de pedagogia da Universidade Federal do Acre em 2013 é que se tornou 

possível compreender melhor a estrutura organizacional de uma instituição escolar. Mais 

especificamente na disciplina de Gestão Escolar, entendemos que a organização e 

funcionamento das escolas devem ir ao encontro das legislações educacionais e do modelo de 

gestão democrática previsto nessas leis, tanto a nível nacional como estadual e municipal. 
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Nesse modelo democrático, há distinção de cargos e funções dentro das escolas, na qual o 

diretor, como figura central, precisa desempenhar seu trabalho em consonância com o restante 

da equipe escolar. 

De acordo com a evolução nos estudos acerca da gestão escolar na graduação, 

podemos observar que a gestão das instituições de ensino nem sempre foi estruturada da 

maneira que é atualmente, que os modelos de gestão correspondem basicamente à época ou ao 

período histórico vivenciado pela sociedade. Por meio de trabalhos de campo realizados para 

a mesma disciplina, percebemos que as práticas de gestão democrática vão de encontro com 

as práticas da gestão autoritária, que ainda estão fortemente presentes na sociedade atual. Isso 

decorre da forte influência do período do regime militar, mas também de períodos anteriores à 

ele, que a sociedade brasileira vivenciou em termos políticos. Estas práticas autoritárias já se 

faziam presente na prática de organização das escolas de Primeiras Letras, que foram as 

primeiras criadas no país, onde se denotava uma concepção de ensino tradicional, pautado no 

poder centralizador de figuras como o professor. 

A mudança de período histórico demanda novas maneiras e práticas de administração 

da sociedade, e na gestão da escola não é diferente. Porém, as mudanças de um período 

político para outro não se dão instantaneamente. Isso não ocorre também em um modelo de 

gestão para outro. É um processo longo e paulatino. Cada época vivida tem suas 

características impregnadas na educação, mudando a concepção de mundo, bem como o 

modelo de gerir e organizar o ensino, a fim de alcançar os seus objetivos.  

Nesse contexto, a escolha desta temática foi se constituindo ainda no período da 

graduação, a partir de situações vivenciadas nas atividades de campo que levavam os 

acadêmicos ao estudo e convívio com questões relacionadas à gestão escolar. Nesse período, 

o interesse pelo tema foi se revelando, ao se perceber que a gestão desempenhava um papel 

determinante na organização do trabalho escolar, porém muitas práticas destes 

administradores não condiziam com o conceito de gestão democrática discutido na academia 

e na literatura pertinente. 

Para melhor compreensão da temática, é relevante apresentarmos alguns conceitos 

basilares que permeiam toda a pesquisa: gestão escolar, gestão democrática e conselho 

escolar. Podemos iniciar com a origem da palavra gestão, “que advém do verbo latino gero, 

gessi, gestum, gerere, cujo significado é levar sobre si, carregar, chamar para si, executar, 

exercer e gerar” (FERREIRA; SOUZA, 2009, p. 10). Notamos que o próprio termo gestão é 

carregado de responsabilidade, pois é por meio dela que a escola desenvolve seu trabalho, 

sendo o gestor o executor principal das ações desenvolvidas na instituição. 
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A perspectiva de gestão escolar adotada para o desenvolvimento corrobora com a 

definição de Libâneo (2018, p. 88) quando o autor afirma que “a gestão é a atividade pela qual 

são mobilizados meios e procedimentos para atingir os objetivos da organização, envolvendo, 

basicamente, os aspectos gerenciais e técnico-administrativos”. Portanto a gestão escolar está 

relacionada ao modo de organização de uma instituição de ensino e essa organização deve ser 

pautada na ação coletiva de todos os membros. Contudo, na prática, há ainda gestão 

centralizadora e focada na figura do gestor. 

No Brasil, o modelo de gestão adotado é o de gestão democrática que está vinculada a 

mecanismos legais e institucionais. Lima (2002) salienta que a gestão democrática é um 

fenômeno de caráter político que é sustentado por ações democráticas. Ou seja, para o autor, 

além dos processos participativos, a gestão democrática precisa garantir ações voltadas para a 

educação política. Este conceito de gestão democrática está atrelado ao sentido político do 

termo, de como deveria ser desenvolvida a gestão democrática, com o intuito de educar 

politicamente os indivíduos.  

Todavia, este termo, atualmente, é resumido apenas à criação de mecanismos 

democráticos de participação da comunidade dentro da escola, como o conselho escolar. Ao 

falarmos de gestão democrática, pressupõe-se que haja a participação efetiva de membros da 

comunidade escolar no processo organizacional da instituição, isso envolve tanto aspectos 

pedagógicos quanto burocráticos. Para que isso de fato ocorra é necessária uma postura 

positiva por parte daqueles que estão inseridos no processo de ensino, em relação à 

participação popular no interior da escola, inclusive nas tomadas de decisões. Desta forma, 

Paro (2001) destaca que um fator decisivo nesta relação é o modo de pensar e agir dos 

indivíduos que atuam na instituição, uma vez que podem facilitar ou dificultar a interação dos 

demais na escola. 

O conselho escolar é uma das instâncias de democratização da escola. Podemos defini-

lo como: “[...] órgão colegiado, representativo da Comunidade Escolar
1
, de natureza 

deliberativa, consultiva, avaliativa e fiscalizadora, sobre a organização e realização do 

trabalho pedagógico e administrativo da instituição escolar” (BRASIL, 2004, p. 12). O 

conselho escolar deve ser constituído proporcionalmente por representantes de todos os 

segmentos da instituição.  

                                                 
1
 Paro (2016, p. 15) define Comunidade como “conjunto de pais/famílias que, ou por residirem no âmbito 

regional servido por determinada escola, ou por terem fácil acesso físico a ela, são usuários, efetivos ou 

potenciais, de seus serviços”. 
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A criação dos mecanismos de participação é justificada pelo exercício da democracia 

que a escola precisa exercitá-la, e a inserção da comunidade na escola é um meio de estimular 

esta prática participativa. De mais a mais, a gestão democrática escolar se torna um direito da 

sociedade e dever do Poder Público, uma vez que este modelo de gestão está diretamente 

associada com a eficácia do ensino, que tem sido comprometida pelo neoliberalismo, que a 

associa com a Qualidade Total, teoria baseada nos princípios neoliberais da economia. 

Libâneo (2018, p. 61) se refere à Qualidade Total, afirmando que “[...] decorre de uma 

concepção economicista, empresarial, pragmática”, ficando visível seu teor quantitativo, haja 

vista que a qualidade nesses setores da economia é medida por altos números de lucratividade. 

A escola apresenta a eficiência do ensino por meio de índices e números, que representam o 

desempenho dos alunos. 

A sociedade atual busca ainda a plena efetivação da democracia, e isto é refletido na 

instituição escolar que, por sua vez, procura seguir os princípios democráticos estabelecidos 

na Constituição Federal de 1988. Estes princípios devem ser colocados em prática por todos 

os sistemas, norteando as ações daqueles envolvidos neles. Desta maneira, o sistema 

educacional deve ser democrático, como é estabelecido nas legislações referentes à educação, 

bem como a gestão escolar, que também deve se apoiar em mecanismos e princípios de 

participação para realizar suas atividades. Assim, o modelo de gestão adotado se torna uma 

concepção do modo de gerir um estabelecimento de ensino, sendo que as decisões da gestão 

direciona a escola, seja nos processos de organização, funcionamento e nas relações 

estabelecidas entre os indivíduos da escola.  

Então se a escola possui uma gestão fechada ao diálogo, sua organização tomará 

caminhos opostos àquela que segue os princípios da gestão democrática. É importante 

salientar que as concepções de gestão, segundo a perspectiva de Libâneo, que serão debatidas 

neste trabalho, são fundamentais para compreendermos o modo de organização de uma 

instituição de ensino. Nesta direção, temos como objeto desta investigação as concepções de 

gestão escolar e utilizamos como referência principal a perspectiva de Libâneo (2018), 

acrescentando as contribuições de Paro (2010). Tomamos por entendimento de concepções a 

seguinte definição: ideias, criações, fecundações, julgamentos, opiniões ou pontos de vista
2
. 

É importante destacar alguns dos referenciais que auxiliarão teoricamente esta 

pesquisa, entre eles estão: Andreotti, Lombardi, Minto (2012), que abrangem em seus estudos 

                                                 
2
 Definição retirada do dicionário online disponível no link: encurtador.com.br/fgpsF. 



17 
 

o processo histórico da administração educacional e escolar em diversos períodos vivenciados 

na história do país, colaborando para o enriquecimento teórico do trabalho.  

Além dos autores acima, nos baseamos em Paro (2018, 2010), que versa sobre a 

gestão escolar, na perspectiva de que a gestão construída coletivamente favorece a 

aprendizagem dos alunos, pois todos assumem a responsabilidade por esses resultados. O 

autor enfatiza que nessa gestão o diretor não deve decidir nada sozinho, os professores devem 

atuar em coletivo e o currículo necessita levar em consideração o aluno como sujeito de seu 

próprio aprendizado. 

Utilizamos as contribuições de Libâneo (2018) que discute a temática da gestão 

escolar de forma clara e com linguagem simples, enfatizando as concepções de gestão escolar 

com base em dois vieses: o técnico racional e o sociocrítico. Neste último, está inserido o 

modelo de gestão democrático-participativa, no qual a participação de todos os envolvidos 

nos processos de tomadas de decisão e no funcionamento da instituição é um dos meios mais 

eficazes de assegurar a gestão democrática. 

E ainda fizemos uso de estudos de autores como Melo (2010), Melo (2018), Costa 

(2015), entre outros, uma vez que eles proporcionam uma visão da realidade da gestão escolar 

tanto no contexto geral como local. Estes autores enfatizam aspectos da gestão escolar do 

estado do Acre, como por exemplo, legislações concernentes à gestão democrática acreana, 

reflexos das reformas educacionais na gestão, entre outros. Por isso, o uso desses estudos se 

torna fundamental para complementar os resultados da presente pesquisa. 

O tema gestão escolar há muito tempo é discutido no âmbito nacional, ganhando 

inclusive espaço nos textos constitucionais, todavia, estudos acerca da gestão democrática no 

estado do Acre são mínimos. Algumas pesquisas se destacam por mostrar resultados não 

favoráveis às práticas democráticas dentro das escolas acreanas, como por exemplo: Costa 

(2015, p. 7) que constatou em seu estudo acerca da gestão escolar e responsabilização que 

“não havia iniciativas concretas de incentivo ao envolvimento das famílias com a vida escolar 

dos alunos”, não efetivando a participação da comunidade na escola.  

Melo (2018) desenvolveu sua pesquisa acerca da base legal da gestão democrática no 

Acre e notou que a nova estrutura de poder das escolas públicas, causada pela inserção do 

Comitê Executivo, proveniente da lei 3.141/16, descaracterizou o Conselho Escolar enquanto 

instância deliberativa máxima da escola e bandeira cara da luta pela gestão democrática no 

país.  

No estudo desenvolvido por Melo e Redigulo (2014), eles constataram que as 

transformações decorrentes das reformas educacionais favoreceram a modernização da gestão 
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no estado. Os autores observaram, por meio do estudo, que há uma política de 

responsabilização sutil nas instituições de ensino acreana.  

Levando em consideração todos esses aspectos, a presente pesquisa se torna relevante, 

pois no que concerne ao tema gestão escolar no Acre, os estudos são escassos, e raramente 

remete às concepções de gestão escolar dos indivíduos que atuam no sistema de ensino 

acreano. Os estudos existentes nas bases de dados online são na maioria sobre as bases legais, 

reformas educacionais e formação docente. Portanto, consideramos esta pesquisa importante 

do ponto de vista acadêmico e social, uma vez que possibilita às comunidades escolares 

envolvidas refletirem acerca das concepções de gestão e como estas concepções refletem nas 

escolas, como por exemplo, na organização, no funcionamento e nas relações que permeiam a 

vida escolar de seus alunos e docentes. Além disso, esta dissertação traz contribuições 

significativas para o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades e Linguagens, a 

qual é vinculada, pois se trata de um trabalho original com uma temática muito relevante para 

a região Norte.  

Com base neste contexto, o presente texto apresenta o seguinte problema central: Qual 

o impacto das concepções de gestão escolar apresentadas pelos diretores e membros do 

conselho escolar nas duas instituições de ensino médio de Cruzeiro do Sul/Acre? 

Considerando este problema, traçamos quatro questões de estudo: 1. Quais são as concepções 

de gestão escolar apresentadas pelos diretores e membros do conselho escolar? 2. Como os 

mecanismos que caracterizam a gestão democrática estão sendo colocados em prática no 

contexto escolar? 3. Quais os reflexos das concepções de gestão escolar adotadas pelos 

gestores e membros do conselho escolar nas escolas? 4. Quais diferenças e similaridades 

podem ser percebidas em relação às concepções e às práticas de gestão entre as escolas do 

estudo? Estas problemáticas nos guiarão para focarmos nos pontos relevantes da pesquisa. 

Para nos auxiliar a responder essas questões, delineamos os objetivos a serem 

alcançados, tendo como objetivo geral: analisar o impacto das concepções de gestão escolar 

apresentadas pelos diretores e membros do conselho escolar nas duas instituições de ensino 

médio de Cruzeiro do Sul/Acre. Quanto aos objetivos específicos serão: 1. Conhecer quais as 

concepções de gestão apresentadas pelos diretores e membros do conselho escolar. 2. 

Averiguar como os mecanismos que caracterizam a gestão democrática estão sendo colocados 

em prática no contexto escolar. 3. Analisar os reflexos das concepções de gestão escolar 

apresentadas pelos diretores e membros do conselho escolar nas escolas. 4. Compreender as 

diferenças e similaridades que podem ser percebidas em relação às concepções e às práticas 

de gestão entre as escolas do estudo.  
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Partimos do entendimento de que o bom uso das práticas da gestão contribui para 

melhorar o desempenho das escolas e a qualidade do ensino. Os profissionais da educação 

precisam compreender a conjuntura em que desempenham sua profissão, tanto social como 

institucional, para que assim adquiram aptidões reflexivas que desencadeiem ações com vistas 

a transformar o ambiente escolar e, consequentemente, a sociedade em que vivem. Assim, a 

escola e seus profissionais serão capazes de promover o verdadeiro ensino com o 

desenvolvimento integral das capacidades dos indivíduos para que se tornem sujeitos críticos 

e ativos. 

O presente trabalho encontra-se organizado em capítulos, alguns apresentam 

subdivisões necessárias para melhor organização das discussões tecidas no decorrer do 

estudo. Inicialmente apresentamos a introdução, que traz os motivos que nos instigaram a 

pesquisar a temática em questão e ainda, uma breve síntese do que constará na presente 

pesquisa.  

O capítulo inicial é referente à metodologia, no qual apresentamos o caminho que 

escolhemos trilhar para a realização da pesquisa.  

O segundo aborda aspectos históricos da gestão educacional e escolar no Brasil, 

apresentando suas características em cada período e governo, desde o Brasil Colônia. Este 

capítulo tem uma subdivisão que trata da modificação dos termos administração e gestão, 

importante no entendimento do modelo de gestão atual.  

O terceiro capítulo versa sobre as concepções de gestão escolar e seus reflexos na 

escola, como por exemplo: na organização do estabelecimento, no funcionamento das 

instituições de ensino e também nas relações entre os envolvidos no âmbito escolar.  

No quarto capítulo, tratamos sobre gestão escolar democrática e a organização de sua 

estrutura nas escolas estaduais. Abordamos estes itens com base na legislação vigente que 

estabelece a gestão escolar democrática, frisando sua implantação e seus princípios. A 

discussão foi tecida no âmbito nacional e, posteriormente, no estadual, por meio da análise da 

lei estadual de gestão nº 3.141/2016.  

E seguindo a ordem dos capítulos, no quinto consta a análise das entrevistas realizadas 

com os diretores, coordenadores administrativos e os membros dos conselhos escolares, em 

consonância com as discussões oferecidas pelos referenciais teóricos notados durante a escrita 

deste trabalho. Para realização das análises, definimos algumas categorias, a posteriori, que 

abordaram as seguintes temáticas: 1. A gestão escolar e suas concepções. 2. Organização e 

funcionamento da escola. 3. Interação escola - família. Estas categorias possuem 

subcategorias que possibilitaram o detalhamento maior das temáticas, além de subsidiarem 
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nossa análise e ajudarem a formatar o texto ora apresentado, buscando procurar significados 

cada vez mais explicitados. 
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1 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Este capítulo tem como objetivo descrever o percurso metodológico adotado para a 

realização desta pesquisa, apresentando nossas escolhas técnicas quanto aos caminhos e 

sujeitos da investigação, justificando estas escolhas com base em autores que delineiam o 

campo metodológico.  

Toda pesquisa a ser desenvolvida necessita de um planejamento, no qual os aspectos 

metodológicos estão inseridos. A metodologia de pesquisa é entendida por Minayo (2018, p. 

14) como: 

 

[...] o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade. Ou 

seja, a metodologia inclui simultaneamente a teoria da abordagem (o método), e os 

instrumentos de operacionalização do conhecimento (as técnicas) e a criatividade do 

pesquisador (sua experiência, sua capacidade crítica e sua sensibilidade). 

 

Deste modo, ao planejar a metodologia utilizada, deve-se analisar quais métodos e 

técnicas melhor atendem as demandas do objeto estudado. Esta seleção não é imparcial ou 

acidental, ao contrário, significa uma escolha teórico-metodológica do pesquisador. Porém, tal 

escolha demanda concordância com a teoria e os objetivos do estudo, sabendo que “a teoria e 

a metodologia caminham juntas, de forma inseparável” (MINAYO, 2018, p. 15) no intuito de 

proporcionar maior validação das informações e dos resultados obtidos durante a pesquisa. 

Sabemos que a aplicação bem-sucedida dos procedimentos, assim como a descrição 

detalhada dos dados não necessariamente garantem bons resultados para a pesquisa. Essas 

ações, isoladamente, tornam-se insuficientes para que haja uma interpretação mais completa 

da temática em estudo. Quando se trata de pesquisas em educação ou relações sociais, Flick 

(2009) diz que deve haver uma sensibilidade maior, devido à pluralidade de vivências 

encontradas nestes âmbitos, cabendo ao pesquisador ultrapassar a mera descrição dos fatos, 

proporcionando uma explanação significativa das informações coletadas, a fim de entender 

melhor os fenômenos sociais e educacionais. 

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Visando obter êxito, caracterizamos nossa pesquisa como de cunho qualitativo, de 

natureza aplicada. Quanto aos objetivos, é descritiva-exploratória. Quanto aos procedimentos, 

se deu através da revisão da literatura, pesquisa documental e pesquisa de campo, por meio da 

técnica da entrevista semiestruturada. A análise dos documentos foi desenvolvida por meio de 



22 
 

uma análise crítica com o auxílio de autores. Quanto à análise das entrevistas, foi utilizada a 

análise de conteúdo.   

Um dos primeiros aspectos para a caracterização da pesquisa é o aspecto abordagem. 

Segundo Gatti (2004) as pesquisas em educação no Brasil apresentam uma tendência a 

priorizar a abordagem qualitativa sem, contudo, haver um descarte da quantitativa. Esse fato 

talvez esteja relacionado aos objetos de estudo das ciências sociais, que na visão de Minayo 

(2018, p. 14) “[...] é essencialmente qualitativo”.  

Em relação à abordagem qualitativa, Minayo (2018, p. 21) diz que ela “[...] se 

aprofunda no mundo dos significados”, possibilitando analisar o contexto em que o objeto 

está situado. Segundo Flick (2009) até a década de 1970 estudos de cunho qualitativo eram 

poucas vezes utilizados. As abordagens de caráter quantitativo, bastante usual nas ciências 

tidas como “duras”, em sua maioria, estatísticas e padronizadoras, superavam o uso 

qualitativo dos dados. No entanto, a partir deste período houve uma maior valorização da 

abordagem qualitativa, especialmente na psicologia e ciências sociais. Suas origens datam do 

século XX, quando nos Estados Unidos pesquisas sobre o cotidiano estavam na base das 

pesquisas sociais e necessitavam de interpretações mais subjetivas.  

Flick (2009) salienta que na abordagem qualitativa há diferentes modos de 

compreender o objeto e focos metodológicos, igualmente diversos. Desta forma, o autor 

destaca três perspectivas de pesquisa no estudo qualitativo, sendo que ambas possuem uma 

diversidade de instrumentos de coleta e de análise dos dados. Faz parte da primeira 

perspectiva estudos fundamentados na tradição do interacionismo simbólico e da 

fenomenologia, no qual se destaca a entrevista semiestruturada e a análise de conteúdo; a 

segunda é baseada teoricamente na etnometodologia e no construcionismo, na qual há o uso 

constante de grupos focais, de etnografia ou observação participante. Interessa-se pela 

realidade social e rotinas diárias e os dados são analisados, em sua maioria, pela análise do 

discurso ou de conversação; e a terceira está fundada numa visão estruturalista ou 

psicanalítica, utilizando-se de gravações, fotografias e filmes, aderem versões distintas da 

análise hermenêutica. Torna-se perceptível que o que difere essas perspectivas são os objetos 

e os métodos adotados. Seguindo esse pensamento, o presente estudo se enquadra na primeira 

perspectiva, na qual adotamos os métodos característicos dela. 

Para Minayo (2018) o trabalho científico em pesquisas de cunho qualitativo segue três 

etapas: fase exploratória, trabalho de campo e análise e tratamento do material empírico e 

documental. Na fase exploratória, é elaborado o projeto de pesquisa, e o desenvolvimento 

teórico e metodológico do estudo. É importante nessa fase ter pré-estabelecido: o objeto, 
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problemas de pesquisa, instrumentos de operacionalização, cronograma, entre outros. Ou seja, 

é preciso estabelecer alguns aspectos que irão preparar o pesquisador para entrada em campo.  

No presente trabalho, esta fase foi realizada no decorrer do primeiro e segundo 

semestre do ano de 2019, na qual delimitamos o tema e o objeto de estudo, traçamos algumas 

metodologias que pretendíamos utilizar, bem como os objetivos da pesquisa. Em seguida, 

partimos para o estudo teórico da temática, para que pudéssemos conhecer o assunto e 

desenvolvê-lo. Para a realização deste estudo teórico, realizamos uma revisão de literatura, 

que consideramos ser um dos primeiros passos a serem seguidos no desenvolvimento de uma 

pesquisa científica, contudo, antes dele, é importante que o tema esteja bem definido. Para o 

desenvolvimento de um estudo profícuo, é necessário, primeiramente, escolher materiais 

bibliográficos como livros, artigos, dissertações, teses, entre outros. Estes materiais podem ser 

em suporte de papel ou ser encontrados no meio online. Esta fase inicial do estudo, referente à 

revisão de literatura “[...] ajuda a mapear as perguntas já elaboradas naquela área de 

conhecimento, permitindo identificar o que mais tem se enfatizado e o que tem sido pouco 

trabalhado” (MINAYO, 2018, p. 37). Desta forma, é imprescindível a seleção de uma boa 

base teórica para auxiliar na formulação do problema, e, consequentemente, desenvolver uma 

pesquisa significativa. 

A revisão da literatura “[...] tem a finalidade de proporcionar a familiaridade do 

pesquisador com a área de estudo na qual está interessado, bem como sua delimitação. Essa 

familiaridade é essencial para que o problema seja formulado de maneira clara e precisa.” 

(GIL, 2018, p. 43). Essa revisão favorece o enriquecimento da pesquisa e pode ser utilizada 

junto com a pesquisa de campo. Este foi o caso de nossa pesquisa, na qual optamos por iniciar 

com a revisão de literatura, seguida da pesquisa de campo. 

Para a realização da revisão de literatura, que nos deu suporte para discussões em 

torno do tema gestão escolar, selecionamos algumas obras bases: Paro (2010; 2018), Libâneo 

(2018), Andreotti, Lombardi e Minto (2012), entre outras fontes complementares incluindo 

artigos, dissertações e teses relacionadas à temática. Esta fase inicial do estudo proporcionou 

subsídios para análise de dados obtidos no trajeto da pesquisa. Além disso, as informações 

adquiridas por meio dos materiais bibliográficos utilizados serviram como elementos para a 

interlocução e compreensão do contexto investigado. 

A segunda etapa do estudo qualitativo é referente ao trabalho de campo, que “consiste 

em levar para a prática empírica a construção teórica elaborada na primeira etapa.” 

(MINAYO, 2018, p. 25). Nesse momento, são realizadas as entrevistas, observações ou outras 

técnicas adotadas pelo pesquisador. Para executar as técnicas selecionadas neste estudo, 
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tornou-se necessário nosso deslocamento até os estabelecimentos para realização da pesquisa. 

Desta forma, este estudo se caracteriza como pesquisa de campo, que na perspectiva de Gil 

(2018) é um tipo de estudo vantajoso, pois propicia ao pesquisador um contato direto com a 

realidade pesquisada, proporcionando mais veracidade nos resultados.  

Para Minayo (2018, p. 56) “o trabalho de campo permite a aproximação do 

pesquisador com a realidade sobre a qual formulou uma pergunta, e também visa estabelecer 

uma interação com diferentes „atores‟ que fazem parte da realidade”. Deste modo, o campo 

constrói conhecimentos empíricos que vão contribuir significativamente para obtenção de 

respostas ao problema de pesquisa.  

Neste estudo, esta etapa iniciou-se nos primeiros meses de 2020, com a seleção das 

escolas lócus da pesquisa. Logo em seguida aconteceu nossa apresentação formal aos 

gestores, quando no momento pedimos permissão para que a pesquisa fosse desenvolvida nas 

instituições. Em meio à pandemia
3
 do coronavírus, nosso segundo contato ocorreu por meio 

virtual, quando solicitamos à direção das escolas o envio das fontes necessárias à pesquisa 

documental. Estas nos foram enviadas via e-mail. E finalmente, a terceira fase do estudo 

qualitativo, a interpretativa. 

Nesta terceira fase que se relaciona com a análise e tratamento dos dados, buscamos, 

por meio de um conjunto de procedimentos, “valorizar, compreender, interpretar os dados 

empíricos, articulá-los com a teoria que fundamentou o projeto ou com outras leituras teóricas 

e interpretativas cuja necessidade foi dada pelo trabalho de campo” (MINAYO, 2018, p. 26). 

Essa etapa é subdividida em três tipos de procedimentos: a ordenação dos dados, a 

classificação dos dados e a análise propriamente dita. Todos os dados coletados pelas 

diferentes técnicas de coleta empregadas devem passar por estas três etapas. 

No que diz respeito aos dados coletados na pesquisa documental, sua análise foi 

realizada com auxílio de autores utilizados na fundamentação teórica, buscando estabelecer 

uma conversação entre estes e os documentos. Quanto às informações obtidas por meio da 

                                                 
3
 O primeiro caso da pandemia pelo novo coronavírus, SARS-CoV2, foi identificado em Wuhan, na China, no 

dia 31 de dezembro de 2019. Desde então, os casos começaram a se espalhar rapidamente pelo mundo: primeiro 

pelo continente asiático, e depois por outros países. No Brasil, o primeiro caso confirmado data de 26 de 

fevereiro de 2020 e depois deste os casos aumentaram rapidamente, assim como a quantidade de óbitos. Na 

primeira dezena do mês de Abril de 2021, o número de mortos já ultrapassaram 350 mil em todo o Brasil e no 

estado do Acre haviam aproximadamente 1.050 óbitos. O sistema de saúde entrou em colapso e a economia do 

país, que vinha se recuperando da crise de 2014, foi muito afetada, pois com intuito de amenizar os casos, o 

governo federal estabeleceu decretos que impediu os serviços de vários setores considerados não essenciais, 

como é o caso do decreto 10.292/2020 que determina quais podem ou não funcionar. No estado do Acre não foi 

diferente, com comércios fechados, a economia foi prejudicada, culminando no aumento de desempregados, 

além disso, foram afetados também a religião, a cultura, entre outras esferas da sociedade. 

https://pebmed.com.br/category/coronavirus
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entrevista, foram interpretadas conforme a técnica da análise de conteúdo. Esta etapa iniciou-

se em meados do segundo semestre de 2020 e foi concluída após a qualificação. 

A abordagem qualitativa nos ajudou a conhecer as concepções de gestão apresentadas 

pelos gestores, bem como o significado que os membros do conselho escolar atribuem à 

gestão e aos mecanismos democráticos existentes no interior das escolas. Com base no 

exposto, procuramos confrontar o objeto em estudo com teorias que dão embasamento sobre o 

assunto, de modo que possamos discutir, explorar e chegar a possíveis conclusões, sempre 

parciais. Para tanto, é relevante caracterizarmos a pesquisa quanto aos seus objetivos, como 

descritivo-exploratória. 

As pesquisas com propósito descritivo possuem a função de descrição das 

características do fenômeno estudado. Elas “podem ser elaboradas também com a finalidade 

de identificar possíveis relações entre variáveis” (GIL, 2018, p. 26). As pesquisas 

exploratórias, por sua vez, têm a finalidade de “[...] proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses” (GIL, 2018, p. 26). O 

autor complementa salientando que no trabalho com propósito exploratório, “a coleta de 

dados pode ocorrer de diversas maneiras, mas geralmente envolve: 1. Levantamento 

bibliográfico; 2. Entrevistas com pessoas que tiveram experiência prática com o assunto; 3. 

Análise de exemplos que estimulem a compreensão”. Estas etapas corroboram com as etapas 

citadas acima por Minayo (2018) para os estudos de abordagem qualitativa, de modo geral. 

Em síntese, nossa pesquisa se caracteriza como descritivo-exploratória, uma vez que 

não se limita apenas à descrição das concepções de gestão, ao contrário, contemplamos nesse 

estudo o levantamento bibliográfico, as entrevistas e as análises, que são característicos da 

pesquisa exploratória. A combinação destes propósitos contribuiu para o maior 

enriquecimento dos resultados. 

No tocante ao aspecto finalidade, nosso estudo caracteriza-se como uma pesquisa de 

natureza aplicada, pois busca gerar conhecimento, a partir de fontes diversas para a aplicação 

prática e dirigida a possíveis problemas (GIL, 2018). Além disso, este tipo de estudo centra-se 

em problemas presentes nas instituições, organizações ou atores sociais, identificando-os, 

diagnosticando e buscando soluções para os mesmos (THIOLLENT, 2009). Consideramos 

nossa investigação de natureza aplicada, pois buscamos conhecer, especialmente, as 

concepções de gestão escolar apresentadas pelos diretores e isto implica também em 

investigar a conjuntura do trabalho da gestão nas escolas lócus da pesquisa, detectando 

possíveis problemas. Desta maneira, os resultados apontam possíveis soluções para estas 

problemáticas, que podem auxiliar na melhoria dos trabalhos escolares. 
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Quanto às técnicas de coleta de dados, optamos pelo uso da entrevista, caracterizada 

por Minayo (2018) como técnica privilegiada de comunicação e de interação social. Todavia, 

como qualquer outra técnica, ela possui limitações que devem ser observadas pelo 

pesquisador para que estas não inviabilizem a pesquisa. Na perspectiva de Lakatos e Marconi 

(2018), a primeira limitação diz respeito à dificuldade de expressão, tanto do entrevistador 

como do entrevistado. É importante ressaltar que, durante a realização de nossas entrevistas, 

alguns participantes, que não tinham tanto conhecimento do assunto, precisaram que 

explicássemos as questões de forma mais clara para que pudessem formular uma resposta 

mais coesa. Este fato nos remete à outra limitação dessa técnica: a incompreensão das 

questões por parte dos participantes, resultando em uma falsa interpretação. Isso pode 

acarretar respostas vazias, sem relação com a realidade, vistas pelo participante como a 

maneira mais fácil de resolver uma problemática que não corresponde à sua gama de 

conhecimento.  

A entrevista deve ser pautada na confiança, fazendo com que o entrevistado se sinta à 

vontade para se expressar. Do contrário, pode ocorrer a fuga do entrevistado em relação ao 

tema em questão, o silêncio e as desculpas para não responder (SILVEIRA, 2007). A 

entrevista requer ainda tempo e algumas etapas de preparação, que de acordo com Lakatos e 

Marconi (2018, p. 92) são:  

 

Planejamento da entrevista: deve ter em vista o objetivo a ser alcançado; 

conhecimento prévio do entrevistado: objetiva conhecer o grau de familiaridade dele 

com o assunto; oportunidade da entrevista: marcar com antecedência a hora e o 

local, para assegurar-se de que será recebido; condições favoráveis: garantir ao 

entrevistado o segredo de suas confidencias e de sua identidade; contato com líderes: 

espera-se obter maior entrosamento com o entrevistado e maior variabilidade de 

informações; conhecimento prévio do campo: evita desencontros e perda de tempo; 

e por último, preparação específica: organizar roteiro ou formulário com as questões 

importantes. 

 

As fases de preparação são fundamentais para a realização de uma boa entrevista, uma 

vez que ela demanda tempo e disponibilidade de ambos os envolvidos. Nossa pesquisa, como 

explicitado no decorrer deste capítulo, passou por todas essas etapas, de modo que na fase de 

planejamento, elaboramos o roteiro de entrevistas com perguntas definidas a priori, e as 

demais fases ocorreram posteriormente. Partimos para as entrevistas com os membros do 

conselho escolar, gestores e coordenadores administrativos de cada estabelecimento no 

segundo semestre do ano de 2020, momento bem delicado da pesquisa, pois a pandemia do 

COVID-19 dificultou o contato direto com alguns participantes, fazendo com que os 

primeiros contatos com eles se dessem por meio virtual, mais precisamente via whatsapp. Esta 
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situação prejudicou o desenvolvimento e a celeridade na coleta dos dados, visto que alguns 

participantes colocavam dificuldades para ceder a entrevista de forma virtual. Mas ainda 

assim, com persistência, todas as entrevistas foram realizadas no tempo previsto. 

Minayo (2018, p. 58) ressalta que a entrevista “é acima de tudo uma conversa [...]”, 

conversa que precisa ter uma finalidade, portanto, deve ser um momento de interação, de 

reciprocidade. Em função disso, deve haver um espaço de estímulo e aceitação mútua, 

visando à obtenção de informações autênticas e significativas. A grande vantagem desta 

técnica em relação a outras é a possibilidade de captar informações mais precisas e de 

imediato (MINAYO, 2018). 

Devemos encarar a entrevista como espaço de significados, pois tanto o entrevistado 

como o entrevistador expõe suas experiências culturais e cotidianas. Lakatos e Marconi 

(2018) citam dois tipos de entrevistas: a estruturada e a não estruturada, denominada também 

de semiestruturada ou despadronizada. Para realização de nossa pesquisa, optamos pela 

entrevista semiestruturada, que possibilita ao entrevistador realizar adequações necessárias no 

momento de sua aplicação e permite correções e esclarecimentos que se fazem necessários 

para obtenção de dados desejados. Para as autoras, na entrevista semiestruturada, “o 

entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que considere 

adequada. É uma forma de poder explorar mais amplamente uma questão” (LAKATOS; 

MARCONI, 2018, p. 90).  

Ludke e André (1986) ressaltam que, na educação, o modelo mais usual de entrevista é 

a semiestruturada, que traz a vantagem da flexibilidade no roteiro das questões que serão 

aplicadas. Nessa direção, optamos por sua utilização, visto que adaptações no roteiro das 

perguntas foram necessárias, tendo em vista que requeremos dados subjetivos sobre a gestão 

escolar, que às vezes demandam esclarecimentos ou novos questionamentos no decorrer da 

entrevista. 

Para a realização desta técnica, é relevante escolher também as formas de registrar os 

dados da entrevista. Para Lakatos e Marconi (2018) há duas maneiras de registrar as respostas: 

anotação e gravação. É relevante ressaltar que, devido à pandemia, algumas entrevistas foram 

realizadas por meio de gravação de áudio pelo WhatsApp e outras pessoalmente. Esta escolha 

ficou a cargo do entrevistado. No caso das entrevistas presenciais, foram tomados todos os 

cuidados higiênicos orientados pelos órgãos de saúde. Neste estudo, utilizamos como forma 

de registro a gravação das entrevistas com os participantes que optaram pela entrevista 

pessoalmente. E com os participantes que optaram pela entrevista via WhatsApp usamos a 

função gravação de áudio. As gravações foram feitas por meio de um aparelho celular que 
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substituiu o aparelho gravador convencional. Porém antes do início de todas as entrevistas, 

houve a solicitação aos participantes para proceder na gravação. No decorrer da entrevista, 

paralelo à gravação, foram realizadas anotações consideradas importantes, dando destaque 

para expressões faciais ou corporais. Após a gravação, a entrevista foi transcrita da mesma 

maneira que o entrevistado falou. Segundo Lakatos e Marconi (2018) este registro representa 

o início do trabalho de seleção e interpretação dos dados obtidos, pois, no ato da entrevista, o 

pesquisador faz a seleção do registro que considera mais impactante.  

Tanto a utilização de gravação quanto de anotação apresentam vantagens e 

desvantagens, por isso a escolha dependerá de vários elementos da pesquisa e da preferência 

do pesquisador. Podem também ser utilizados os dois tipos de registros, concomitantemente, 

como foi o caso desta pesquisa. 

As entrevistas foram compostas por 13 questões abertas definidas a priori 

(APÊNDICE C, p. 177), sendo duas específicas para os membros do núcleo gestor. Foram 

abordados assuntos como: relacionamento entre equipe gestora e outros segmentos, 

participação da comunidade na escola, funcionamento do conselho escolar, aspectos 

democráticos presentes na instituição, entre outros.  

Em relação à abordagem dos participantes, vale ressaltar que o primeiro contato se deu 

virtualmente devido à pandemia do COVID19, com exceção dos diretores das escolas, que 

houve um encontro inicial pessoalmente no início do ano letivo para apresentação da 

pesquisadora e dos objetivos da pesquisa. Em seguida, os contatos se deram por meio do 

WhatsApp, inclusive para solicitar acesso aos documentos necessários (PPP e Regimento 

Interno). Solicitamos aos gestores uma lista com os nomes e telefones dos participantes do 

conselho das escolas, para que pudéssemos entrar em contato com os mesmos para 

apresentação da pesquisa. Houve resistência por parte de uma das instituições, porém, no 

final, a equipe gestora autorizou a realização das entrevistas.  

Antes das entrevistas, os sujeitos foram esclarecidos quanto aos objetivos da pesquisa, 

suas possíveis contribuições, a maneira como seria realizada, bem como sua duração. Além 

disso, na tentativa de obter seu consentimento para a gravação das entrevistas, os participantes 

foram informados sobre a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - 

TCLE, aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisas com Seres Humanos – CEP em 19 de 

maio de 2020, com o número CAAE: 29308820.8.0000.5010 (APÊNDICE D, p. 179). 

A possibilidade de combinar dois ou mais instrumentos de coleta de dados em uma 

pesquisa contribuiu para maior validade dos resultados, além de diminuir o risco de 

conclusões precipitadas ou erradas. Demartini (2000, p. 72) diz que “a diversidade de fontes, 
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compreendendo os documentos escritos, relatos orais e imagens, torna-se fundamental, 

especialmente pela riqueza que a complementaridade entre as mesmas pode permitir”. A 

variedade de métodos proporciona à pesquisa diferentes visões da realidade estudada. 

Deste modo, além das entrevistas, utilizamos outra técnica de coleta de dados, 

chamada pesquisa documental, que na perspectiva de Lakatos e Marconi (2018) é a fonte de 

coleta de dados que se restringe a documentos, escritos ou não. A pesquisa documental, 

embora seja utilizada com menos frequência do que a entrevista no ramo da educação, “pode 

se constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando 

as informações obtidas por outras fontes, seja desvelando aspectos novos de um tema ou 

problema” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 38), ou seja, é fundamental para referenciar 

informações adquiridas através de outras fontes, como a entrevista. 

Oliveira (2007) ressalta várias vantagens do uso desta técnica, entre elas: são fontes 

ricas e estáveis, além de ser uma técnica que não altera o ambiente ou os sujeitos, podendo ser 

consultadas diversas vezes. Outro benefício refere-se ao baixo custo da maioria das fontes, 

embora necessite de bastante tempo para selecionar e analisar os dados. De acordo com 

Souza, Kantorski e Luís (2011, p. 223) “[...] a utilização de uma fonte paralela e simultânea 

de informação para complementar os dados e permitir a contextualização das informações 

contidas nos documentos”, dará maior eficácia e veracidade às informações obtidas. 

Para interpretação dos dados obtidos por meio da pesquisa documental, procedemos 

numa análise crítica com o auxílio de autores. Segundo Ludke e André (1986) o uso da 

análise documental é recomendado quando os dados obtidos são problemáticos e/ou 

necessitam referendar informações obtidas por meio de outras técnicas, até mesmo quando o 

pesquisador pretende estudar o problema a partir de expressões de indivíduos. Para a 

utilização desta técnica de coleta de dados, é necessário seguir alguns passos, sendo o 

primeiro denominado pelas autoras de caracterização, ou seja, a seleção dos documentos; 

posteriormente, o pesquisador seguirá para a análise propriamente dita. 

Nesta fase entra em cena a subjetividade do pesquisador. “O reconhecimento desse 

caráter subjetivo da análise é fundamental para que possam ser tomadas medidas específicas e 

utilizados procedimentos adequados ao seu controle” (KRIPPENDORFF, 1980 apud 

LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 41). Falar de controle da subjetividade não quer dizer que seja 

possível evitá-la, nem mesmo que a subjetividade ofereça, necessariamente, uma fraqueza ao 

trabalho de investigação; ao contrário, todo ato de pesquisar, de construir conhecimento 

apresenta um teor de subjetividade. Afinal, a pesquisa não é neutra, contudo é necessário 
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manter critérios e técnicas de pesquisa adequada para evitar que a subjetividade do 

pesquisador interfira demasiadamente nos resultados do seu trabalho.  

As autoras citadas ainda complementam que, “isso significa que no processo de 

decodificação das mensagens o receptor utiliza não só o conhecimento formal, lógico, mas 

também um conhecimento experiencial onde estão envolvidas as sensações, percepções, 

impressões e intuições” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 41). Diante disso, o pesquisador precisa 

ir além da descrição, ele necessita problematizar o objeto, as informações, com a finalidade de 

produzir conhecimentos novos, aliando-os aos existentes. Assim, há a necessidade de um 

grande esforço intelectual por parte do pesquisador no sentido de interpretar os dados de 

forma que assegure resultados fecundos. A etapa de análise dos dados requer do pesquisador 

várias leituras e releituras, atenção e reflexão acerca dos dados e das técnicas através das 

quais estes dados foram coletados, com o propósito de problematizar o arquivo em estudo, 

confrontando a teoria e a empiria. 

Os documentos analisados com o auxílio de autores foram o Projeto Político 

Pedagógico – PPP, Regimento Escolar e a Lei nº 3.141 de 22 de Julho de 2016, que dispõe 

sobre a gestão democrática das unidades escolares da rede pública. Ressaltamos que o 

processo de escolha destas fontes não ocorreu de forma aleatória e neutra, pelo contrário, 

foram os objetivos da pesquisa que guiaram esta seleção. 

Nestes documentos escolares foram observados itens como: objetivos da escola, 

organização administrativa e organização da estrutura física escolar, funcionamento da escola 

(turno, séries, modalidades de ensino), princípios e fundamentos adotados pela instituição de 

ensino, etc. Referente à legislação, analisamos aspectos concernente aos princípios da gestão 

democrática, composição e organização da gestão escolar, constituição e organização do 

conselho da escola, atribuições dos diversos cargos que compõem o núcleo gestor e também 

do conselho escolar, entre outros elementos relevantes para este estudo. O roteiro para análise 

dos documentos foi definido a priori, sendo que posteriormente precisou de algumas 

adequações referentes aos aspectos abordados e compõem os apêndices deste trabalho 

(APÊNDICE A e B, p. 177).  

 

1.2 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES E LÓCUS DA PESQUISA 

 

No que concerne ao lócus de nossa pesquisa, definimos como critérios de escolha, 

primeiramente, o nível de escolaridade oferecida pela escola, uma vez que trabalhamos com 

as escolas de ensino médio. O segundo critério foi que a instituição trabalhasse apenas com o 
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ensino médio, em ambos os turnos de funcionamento. O terceiro foi a localização da escola, 

ou seja, priorizamos aquelas escolas que estejam situadas na zona urbana da cidade de 

Cruzeiro do Sul. Como critério de exclusão, definimos as escolas de ensino em tempo integral 

e as escolas de níveis mistos, visto que trabalham com o Ensino Fundamental também. Deste 

modo, duas escolas da rede estadual de ensino médio da cidade de Cruzeiro do Sul-Acre se 

enquadraram nesse perfil e foram com elas que trabalhamos no decorrer dessa pesquisa. 

A escola EM01, de acordo com seu PPP (2018), foi criada pela Lei nº 44 de 22 de 

novembro de 1965, tendo sua criação ratificada pelo Decreto Governamental nº 8.721 de 01 

de outubro de 2003. Está situada na Avenida 28 de Setembro, nº 834 no bairro da Escola 

Técnica do município de Cruzeiro do Sul – Acre. A instituição de ensino já ofereceu diversos 

cursos e modalidades de ensino, tais como: 1970, Curso técnico de contabilidade; 1979, Curso 

de Agropecuária; 1980, Curso de Eletrotécnica; 1983, Curso de Enfermagem. Estes três 

últimos cursos formaram uma única turma na área. Em 1985, foi criado o Curso de Formação 

Integral que permaneceu, juntamente com o Curso de Contabilidade, até 1996. O curso de 

Ensino Fundamental (de 5ª a 8ª série) durou até meados de 1986. Em 1997, após uma ampla 

reforma em sua estrutura física, na área pedagógica e administrativa, a escola foi transformada 

num Centro de Formação para Professores, oferecendo o Curso de Habilitação para o 

Magistério. Decorrente desta reforma, passou a ofertar também o ensino fundamental, da 1ª a 

4ª série. A oferta destas séries se deu em decorrência da necessidade de criação de um espaço 

para que os alunos/futuros professores tivessem um lugar para desenvolver suas atividades de 

prática de ensino e estágios. Dessa maneira, o futuro educador teria também a oportunidade 

de um contato direto com o seu campo de atuação: os anos iniciais do Ensino Fundamental. 

No entanto, em 2004, o Curso de Habilitação para o Magistério foi extinto. Atualmente, a 

escola funciona ofertando somente a modalidade de ensino médio. 

A respeito de sua clientela, o Projeto Político Pedagógico da escola destaca que no 

turno matutino os alunos são oriundos de família com boa situação financeira e proveniente 

de instituições bem renomadas da cidade. Contudo, no turno vespertino a realidade é 

contrária, sendo os alunos originados de famílias com baixa renda, com grande índice de 

repetência, o que culmina na distorção idade/série. A grande maioria dos alunos da escola se 

dedica somente aos estudos, sendo que uma pequena minoria precisa dividir o seu tempo com 

trabalhos fora de casa. 

A escola EM02 se localiza na Rua do Purus, nº 611, bairro João Alves, no município 

de Cruzeiro do Sul, estado do Acre. Foi criada pelo decreto governamental nº 724 de 28 

setembro de 1996. A instituição oferecia inicialmente dois cursos: Formação Integral e 
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Contabilidade, este último extinto a partir de 1999. Hoje, a escola funciona nos três turnos 

com aproximadamente 1.550 alunos, oriundos das mais diversas camadas sociais e oferece 

apenas o curso de Formação Integral referente ao ensino médio. Com relação à sua clientela, 

cerca de pouco mais de 50% dos alunos são originários de família com boa renda familiar e 

proveniente de instituições bem-conceituadas pela sociedade (PPP, EM02, 2018). 

No que diz respeito à seleção dos participantes da entrevista, utilizamos como critério 

o fato de ser participante do conselho escolar no ano letivo de 2020 ou de ser membro do 

núcleo gestor: diretores e coordenadores administrativos. A opção por trabalhar apenas com 

os representantes do conselho, coordenadores administrativos e os gestores visa obter uma 

visão interna das discussões e das tomadas de decisões escolares, uma vez que são 

supostamente estes sujeitos que se envolvem no processo e possuem uma visão mais interna e 

ampla do processo de gestão. O trabalho com estes sujeitos nos deu também uma visão sobre 

o processo de democratização nas duas instituições pesquisadas, a partir da visão dos órgãos 

deliberativos escolares. 

Foram entrevistados 12 participantes, sendo seis de cada escola. Os sujeitos desta 

pesquisa são mais bem descritos na tabela abaixo: 

 

QUADRO 1: Participantes da pesquisa 

PARTICIPANTES DA ESCOLA 01 PARTICIPANTES DA ESCOLA 02 

Conselho Escolar Núcleo Gestor/Direção Conselho Escolar Núcleo Gestor/Direção 

1 aluno 1 diretor 1 aluno 1 diretor 

1 docente 
1 coordenador 

administrativo 
1 docente 

1 coordenador 

administrativo 

1 coordenador 

pedagógico (presidente 

do conselho)  

1 coordenador de 

pedagógico (presidente 

do conselho)  

1 funcionário de apoio 

(bibliotecária) 

1 funcionário de apoio 

(servente) 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

1.3 PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

Visando manter o anonimato da identidade dos participantes, os identificamos da 

seguinte forma: Diretor Escola 1 - DE1, Diretor Escola 2 – DE2. Os gestores participantes das 

entrevistas possuem formação em licenciatura plena em pedagogia pela Universidade Federal 

do Acre – UFAC, são concursados pelo estado e ambos estão há cinco anos na gestão das 



33 
 

escolas, sendo o ano de 2020 início de um novo mandato para o qual foram eleitos. E para 

coordenadores administrativos, os alfanuméricos usados foram: CAE1 – Coordenador 

Administrativo Escola 1 e CAE2 – Coordenador Administrativo Escola 2. CAE1 faz parte do 

núcleo gestor escolar, ocupando o cargo de coordenador administrativo na escola há dois 

anos, contudo, tem doze anos de profissão nesta mesma função. Tem graduação em Letras 

Português pela UFAC e Teatro pela Universidade de Brasília – UnB, por meio do Centro de 

Educação à Distância – CEAD, e faz parte do quadro de servidores estaduais. CAE2 também 

ocupa o mesmo cargo há dois anos, possui formação em administração pela UNOPAR e 

compõe o quadro de funcionários com contrato estadual permanente. 

Com os docentes utilizamos os seguintes alfanuméricos: PE1- Professor Escola 1 e 

PE2 – Professor Escola 2. O docente PE1 é formado em licenciatura em matemática, efetivo 

pelo concurso estadual e está no conselho há dois anos. O PE2 é licenciado em Letras 

Espanhol e Ciências Biológicas, não está lecionando atualmente, pois desempenha há sete 

meses a função de coordenadora de ensino, mas ainda atua como representante de seu 

segmento no conselho escolar. 

Para os coordenadores pedagógicos que também ocupam a vaga de presidentes dos 

conselhos, usamos: CPPE1 – Coordenador Pedagógico Presidente Escola 1 e CPPE2 – 

Coordenador Pedagógico Presidente Escola 2. A CPPE1 atua como coordenadora pedagógica 

há dois anos, é presidente do conselho escolar, possui formação em pedagogia pela UFAC e 

concursada da rede estadual. O CPPE2 também ocupa o cargo de coordenador pedagógico e 

presidente do conselho escolar há cinco anos. É formado em licenciatura em História pela 

Universidade Norte do Paraná – UNOPAR e também faz parte do quadro efetivo do Estado. 

Os representantes dos funcionários receberam a denominação de: FE1 – Funcionário 

Escola 1 e FE2 – Funcionário Escola 2. É importante ressaltar que eles também representam 

os pais, uma vez que os dois participantes possuem filhos estudando nas escolas em que 

trabalham. Por isso decidimos enfatizar apenas uma das funções, no caso de representação de 

funcionários. Ao pesquisarmos sobre a legalidade deste fato, não achamos nada explícito e 

específico com relação a uma pessoa ocupar duas funções no conselho. Contudo, 

considerando o conselho escolar como o órgão deliberativo máximo na instituição e 

instrumento democratizante, a representação de todos os segmentos é fundamental, 

especialmente os pais de alunos que são os únicos representantes do conselho que não são 

parte da comunidade interna da escola. Desta forma, estes pais possuem uma visão mais de 

fora do processo, tornando-se essenciais nas discussões ocasionadas pelo conselho. Por isso, 

afirmamos a necessidade deste segmento ser representado por pais que não componham o 
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quadro de funcionários da instituição para que suas opiniões sejam dadas com mais 

autonomia. 

O participante FE1 tem formação de ensino médio, mas possui alguns cursos 

complementares de nível técnico em gestão escolar, é representante do segmento de 

funcionários no conselho da escola. Ocupa a função de bibliotecária há vinte e seis anos, 

cargo por meio de concurso público estadual. O FE2 trabalha como servente e possui 

formação de nível superior em licenciatura em Geografia pela UNOPAR. Há um ano e meio 

foi convidado a participar do conselho escolar como representante de seu segmento. 

Para os representantes dos alunos usamos a seguinte nomeação: AE1 – Aluno Escola 1 

e AE2 – Aluno Escola 2. O AE1 é aluno da escola, estuda no 1º ano do ensino médio e atua 

desde o início do ano no conselho escolar como representante do seu segmento. O aluno AE2 

se encontra no 3º ano e, desde sua entrada na escola, representa seu segmento no conselho 

escolar, totalizando três anos de participação. 

 

1.4 SITUANDO OS LÓCUS DA PESQUISA 

 

Tendo em vista que realizamos esta pesquisa em escolas de nível médio do município 

de Cruzeiro do Sul no estado do Acre, torna-se importante situá-las, fazendo um breve 

contexto histórico do estado do Acre e da cidade de Cruzeiro do Sul, na qual estão situadas. 

O estado do Acre está localizado na região norte do Brasil, correspondendo a um 

território de 152.581,388 km², o qual é dividido em 22 municípios. Dentre estes está sua 

capital: Rio Branco, além de cidades de grande importância no estado como Cruzeiro do Sul, 

Sena Madureira, Feijó e Tarauacá. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio – PNAD, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 

2018, a população total do Acre era de 869.265 habitantes, a qual é constituída por imigrantes 

paulistas, nordestinos e sulistas, além da população indígena (BRASIL, 2018). 

Referente aos aspectos climáticos, destaca-se o clima quente e úmido, cujo relevo 

predominante é caracterizado por depressões, com diversificações de altitudes. A Floresta 

Amazônica é a vegetação predominante no estado. Concernente à sua atividade econômica, 

destaca-se o extrativismo, setor de serviços, indústria, entre outras.  

Em relação ao setor educacional, o Censo Escolar 2019 demonstrou que o Acre 

possuía, até a realização do censo, um total de 1.571 escolas de diferentes modalidades de 

ensino. Destas, 622 pertencem à rede estadual de ensino, tendo matrículas confirmadas de 

aproximadamente 160 mil alunos. Havia entre o total de escolas acima citado, sete unidades 
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escolares de ensino médio de responsabilidade da rede federal com pouco mais de 2.800 

estudantes. Na esfera municipal, o número de estabelecimentos de ensino médio totalizou 

898, tendo cerca de 105 mil alunos matriculados. E referente à rede privada de ensino, 

totalizavam 44 instituições em todo o estado com aproximadamente 13 mil discentes inscritos 

(BRASIL, 2019).  

Referente ao município de Cruzeiro do Sul, que está localizado no interior do Acre, é 

caracterizado por ser o segundo município mais populoso do estado, tendo sua população 

formada, a princípio, por indígenas e nordestinos. Recentemente tem recebido imigrantes 

bolivianos, haitianos e peruanos. Concernente ao seu clima, destaca-se o equatorial quente e 

úmido, que contribui para a produção da farinha de mandioca, que representa a atividade 

econômica mais praticada na cidade atualmente, além da extração e madeiras e do comércio.  

No que tange à educação pública, o município de Cruzeiro do Sul no Censo Escolar
4
 

de 2019, apresentava 205 estabelecimentos de ensino básico (infantil, fundamental e médio), 

sendo deles, 86 de responsabilidade do estado, 114 pertencentes à estrutura municipal e uma 

instituição da União que proporciona cursos técnicos integrados ao ensino médio. 

De acordo com o Censo Escolar de 2019, haviam nas escolas estaduais situadas na 

cidade 16.058 alunos matriculados inicialmente e na rede municipal constatou-se 11.424 

estudantes, totalizando 27.482 alunos. Além disso, detectou que, dentre os matriculados da 

rede estadual, 3.992 cursavam o ensino médio em tempo parcial, tanto na zona urbana, como 

na rural do município. No que diz respeito ao ensino de tempo integral, no período de 

produção do estudo citado, havia apenas uma escola funcionando nesta modalidade, 

atendendo um total de 454 alunos.  

 

1.5 PERFIL DAS INSTITUIÇÕES 

 

Para manter o anonimato das instituições, as identificamos com os seguintes 

alfanuméricos: Escola de Ensino Médio 1 – EM01 e Escola de Ensino Médio 2 – EM02. 

Ambas as instituições estão localizadas na zona urbana da cidade de Cruzeiro do Sul/Acre, a 

primeira no bairro da Escola Técnica, e a seguinte no bairro João Alves. 

A EM01 funciona nos turnos diurnos com cursos do ensino médio regular atendendo, 

na maioria dos casos, alunos dos bairros vizinhos da sua localização, sendo que 10% de seu 

                                                 
4
 O Censo Escolar da Educação Básica é uma pesquisa declaratória realizada anualmente pelo 

MEC/INEP/DEEB em parceria com as Secretarias de Educação estaduais e municipais, que levanta informações 

estatístico-educacionais sobre a educação básica brasileira. 



36 
 

público são residentes de bairros distantes da zona rural. Seu espaço físico está organizado em 

13 salas de aula, com uma média de 36 alunos por sala. 

Em 2020, o corpo discente da instituição foi composto por 1.051 estudantes, 

distribuídos em três turnos de funcionamento, sendo 588 alunos no turno matutino, 463 no 

turno vespertino e para o turno noturno não há referência à quantidade de discentes 

matriculados. Segundo o PPP da referida escola, no ano de 2019, a instituição atendeu a 1.053 

alunos. A taxa de aprovação foi de 83,69% contra 26,16% de alunos reprovados (PPP, EM01, 

2018). 

O corpo docente é formado por 61 professores. Os professores do Ensino Regular 

podem ser diferenciados entre professores das áreas, professores com aulas complementares e 

professores de Atendimento Educacional Especial – AEE. Quanto ao tipo de contrato, consta 

que 23% dos docentes possuem contrato efetivo e 77% fazem parte de contrato temporário 

(PPP, EM01, 2018). 

Em relação à escola EM02, funciona nos turnos diurnos com turmas regulares do 

ensino médio. Atende uma clientela de aproximadamente 1.550 alunos, sendo que a grande 

maioria são residentes do bairro onde a instituição está localizada, mas também recebe alunos 

de bairros vizinhos. Atualmente a EM01 dispõe de 17 salas de aulas com capacidade de 45 

alunos por sala (PPP, EM02, 2018). Não há informações relacionadas ao quantitativo de 

docentes em seus documentos, mas ao questionar este aspecto ao gestor, ele respondeu que é 

devido ao processo de atualização do PPP que está ocorrendo neste ano. Mas também devido 

a grande escassez de professores que ainda há na escola, o que impossibilita o preenchimento 

regular da quantidade de docentes. 

 

1.6 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Como procedimento de tratamento para analisar os dados coletados por meio das 

entrevistas, utilizamos a análise de conteúdo, definida por Bardin (2016, p. 37) como “um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações”. Ela pode ser tanto análise de significados, 

como por exemplo análise de um tema, como de significantes, no caso a análise lexical, de 

procedimentos ou outros (BARDIN, 2016). Sendo assim, optamos por sua utilização, 

destacando que nessa fase o pesquisador realizará um prologado trabalho de reflexão acerca 

das informações a serem abordadas. 

A análise de conteúdo, segundo a perspectiva de E. Berelson referenciado por Bardin 

(2016, p. 24) originou-se por volta das décadas de 1940 e 1950, caracterizando-se “como uma 
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técnica de investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e quantitativa 

do conteúdo manifesto da comunicação”. Contudo, após a aceitação da subjetividade nas 

ciências, a análise de conteúdo abrangeu aspectos qualitativos na interpretação das 

informações.  

Portanto, trata-se de maneiras de manusear a informação. Essa técnica, que tem como 

ponto de partida a comunicação, possui a finalidade de produzir inferências. Bardin (2016, p. 

51) diz que, “o ato de inferir significa a realização de uma operação lógica, pela qual se 

admite uma proposição em virtude de sua ligação com outras proposições já aceitas como 

verdadeiras”. Ou seja, a produção de inferências é a razão de ser da análise de conteúdo, e 

estas inferências são fundamentais para responder a dois tipos de questionamento: as causas e 

efeitos de um enunciado, que não podem ser apenas suposições sem embasamento relativas à 

mensagem, mas precisam ser fundamentados teoricamente (BARDIN, 2016). 

O processo de análise de conteúdo tem início com a seleção da unidade de análise, que 

de acordo com Bardin (2016, p. 134) são: a de registro e a de contexto. Utilizamos a de 

registro, que corresponde à “unidade de significação codificada e correspondente ao segmento 

de conteúdo considerado unidade de base, visando à categorização e a contagem frequencial”. 

Nesse caso, o pesquisador leva em consideração a frequência com que uma palavra, tema, ou 

determinado item aparece nas informações obtidas. Existem diversas formas de registro, entre 

elas estão: anotações, esquemas, diagramas. Porém, a etapa fundamental neste processo é a 

definição de categorias, que só pode ser determinada após a análise dos dados. Inicialmente, a 

construção destas categorias surge do conteúdo teórico que embasa a pesquisa, a posteriori 

elas sofrem modificações, portanto elas refletem o propósito da pesquisa. 

A segunda etapa do processo de análise de conteúdo é a construção das categorias e 

subcategorias. Esse processo é definido por Bardin (2016, p. 146) como “uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por 

reagrupamento segundo o gênero (analogia) com os critérios previamente definidos”. Essas 

categorias são grupos que reúnem elementos com características comuns e mais gerais. Há 

diferentes critérios de categorização: semântico, sintático, léxico e o expressivo. O primeiro 

ressalta os conteúdos semelhantes, por isso é o mais utilizado no campo das pesquisas 

educacionais por permitir a análise temática. Nesse sentido, o que vai definir um tema é a 

frequência com que aparece nas informações coletadas (BARDIN, 2016; FRANCO, 2008). 

Neste viés, adotamos o critério de seleção semântico, pois verificamos a frequência de 

determinadas temáticas durante as entrevistas. 
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Definimos algumas categorias de acordo com as entrevistas realizadas e elas são 

subdivididas em temáticas mais específicas, denominadas subcategorias. Na tabela abaixo 

podemos observá-las melhor:  

 

QUADRO 2: Categorias e subcategorias de análise 

CATEGORIAS A GESTÃO 

ESCOLAR E 

SUAS 

CONCEPÇÕES 

ORGANIZAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DAS 

ESCOLAS 

INTERAÇÃO ESCOLA - 

FAMÍLIA 

 

 

 

 

 

 

SUBCATEGORIAS 

 

 

 

 

Concepções de 

gestão escolar 

Natureza do trabalho dos 

membros do núcleo gestor/direção 

Práticas de comunicação e 

diálogo entre escola, 

discente e família. 

Gestão 

democrática 
Processo de autoavaliação 

Participação no conselho 

escolar 

Papel do diretor Transparência na gestão escolar 
Construção do Projeto 

Político Pedagógico 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das falas dos entrevistados (2020) 

 

Tendo definidas as categorias que surgiram a partir das falas dos participantes, parte-se 

para a etapa seguinte, que se refere ao enriquecimento da pesquisa por meio de um processo 

de inferência, que na concepção de Bardin (2016, p. 168) “[...] não passa de um termo 

elegante, efeito de moda, para designar a indução, a partir dos fatos”. Ou seja, com base nos 

dados obtidos e organizados em categorias, o pesquisador volta a examiná-los com a 

finalidade de enriquecer a pesquisa e aprofundar sua visão acerca do tema. Este processo 

demanda muita criatividade, esforço e cuidado para destacar o que realmente é significativo 

nas informações a priori coletadas. 

Outra questão importante na interpretação e análise dos dados por meio da análise de 

conteúdo, diz respeito à neutralidade científica, ou talvez fosse mais adequado dizer da não 

neutralidade. Embora muito se fale da questão da neutralidade do pesquisador, é preciso dizer 

que os métodos e técnicas da pesquisa qualitativa são o que orientam o panorama do 

pesquisador em relação ao objeto. E esta escolha é influenciada por sua perspectiva de 

mundo. Nessa perspectiva, embora alguns teóricos defendem a neutralidade do investigador 

em relação à pesquisa, partilhamos do pensamento de Oliveira (2008), Morin (2010) e 

Lakatos e Marconi (2018) que recusa a ideia de neutralidade na ciência. 
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Oliveira (2008) ressalta que a não neutralidade é agregada aos valores, para isso ele 

cita três momentos em que esses valores aparecem no processo de elaboração da pesquisa: na 

escolha do fenômeno estudado, na escolha das teorias relacionadas ao fenômeno estudado e o 

terceiro se refere ao conteúdo das proposições científicas. Para ele, em todos esses momentos 

há a presença de valores do pesquisador. 

Na concepção de Morin (2010, p. 15) “a ciência é constantemente submergida, inibida, 

embebida, bloqueada e abafada por efeito de manipulações, de prática, de poder, por 

interesses sociais, etc.”. Desta maneira, a neutralidade nas pesquisas científicas é falsa, uma 

vez que os estudos são realizados pelo ponto de vista do pesquisador, no qual coloca suas 

crenças e valores implicitamente durante todo o processo da elaboração do trabalho. 

Investigar a gestão da escola nos leva, implicitamente, a trazer à pauta da discussão nossos 

valores e crenças sobre este tema nos diferentes contextos vivenciados durante a realização do 

trabalho, por isso nossa recusa ao caráter de neutralidade da pesquisa científica. 

Morin e Le Moigne (2004, p. 155) ressaltam que “o que existe na ciência é uma 

objetividade: que ela seja feita de espíritos subjetivos, ainda que as teorias reflitam 

necessariamente as condições culturais da sua produção, elas conseguem apreender um certo 

número de fenômenos objetivos”. E ainda complementam: “Objetividade, sim; neutralidade, 

não” (Ibidem, p. 155). Destarte, de acordo com os autores, na ciência não existe a 

neutralidade, pois toda ciência é composta de teorias que são elaboradas por indivíduos que 

possuem um ponto de vista sobre o universo. Portanto, a teoria não é neutra e 

consequentemente, os resultados também não são. 

Lakatos e Marconi (2018) reforçam esse viés da não neutralidade na pesquisa, ao 

enfatizarem que no momento da decisão em realizar a pesquisa, essa decisão é embasada no 

interesse próprio do pesquisador, portanto, a seleção dos procedimentos não é neutra. 

No entanto, mesmo reconhecendo a existência da subjetividade nas pesquisas em 

educação, o processo metodológico deve ser realizado de maneira responsável para que se 

cumpra a relevância social e científica da pesquisa, proporcionando uma confrontação entre 

os dados coletados e o conhecimento teórico adquirido a respeito do tema estudado. Deste 

modo, a interpretação dos dados na abordagem qualitativa torna-se um desafio, haja vista que 

exige do pesquisador uma maior capacidade interpretativa da realidade estudada. Ressaltamos 

que os dados obtidos não são neutros e muito menos acabados, sempre há uma possibilidade 

de aprimoramento ou reinterpretação. 

É fato que os dados que o pesquisador busca não aparecem facilmente, nem tão pouco 

dão as respostas que o mesmo procura. É necessário um longo trabalho de busca, seleção e 
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interpretação dos dados, interrogando-os com base em teorias aceitas no mundo acadêmico. 

Só assim é possível que novos saberes sejam construídos, pois novos conhecimentos não se 

originam do nada. Eles surgem das perguntas feitas, das respostas encontradas, da inquietação 

dos indivíduos sobre determinados assuntos e dos conhecimentos já existentes. 

Os capítulos a seguir são referentes às discussões entre teoria e empiria, isto é, entre os 

pressupostos teóricos e as informações obtidas por meio destes procedimentos mencionados. 
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2 PANORAMA HISTÓRICO DA ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL E ESCOLAR 

NO BRASIL 

 

 O presente capítulo objetiva apresentar um panorama histórico, focando nas 

características da administração educacional e escolar de cada período político do Brasil. 

Deste modo, tratamos da administração escolar no país desde a colônia até o regime militar, 

da administração escolar no período de Redemocratização do Brasil e também conceituamos 

os termos administração e gestão escolar, que denota terminologias similares, porém as 

concepções são diferentes. 

As instituições escolares, nas últimas décadas, têm se tornado tema de muitas 

pesquisas que se comprometem a estudar fatores que rodeiam o cotidiano delas. Desta forma, 

dados surgem a toda hora sobre a história destas instituições, contribuindo para que tenhamos 

uma visão mais ampla sobre esta realidade. Mas os conceitos e as percepções dos indivíduos 

sobre as instituições escolares, a administração escolar e o papel do diretor são influenciadas 

por vários fatores, entre eles: a formação, valores políticos e trajetória enquanto aluno, entre 

outros.  

Neste contexto, Lombardi (2012) cita três tipos de perspectivas que fazem parte da 

percepção de escola e que, segundo ele, precisam ser mudadas, principalmente no âmbito da 

formação de professores.  A primeira visão de escola é denominada a-histórica, ela “[...] trata 

a escola que temos como um tipo de organização que sempre existiu mais ou menos desta 

forma como a conhecemos hoje, com essa estrutura, essa organização. Essa visão tende a 

eternizar a escola que, assim, não teria passado, nem futuro, mas apenas presente.” (Ibidem, p. 

11). Essa visão torna as transformações de pessoas e relacionamento fora do tempo, externo a 

um processo histórico, o que consequentemente culmina no fim da história, ou seja, refletir o 

passado não importa e o futuro não merece ser pensado. Nessas circunstâncias, a visão a-

histórica desconsidera que o modelo educacional contemporâneo é reflexo de um longo 

processo histórico, político, social, etc. E que precisamos pensar sobre os acontecimentos do 

passado para entender o presente, e vislumbrar um possível futuro, de acordo com as 

condições existentes. 

A segunda perspectiva se refere à anacrônica, que supervaloriza a escola do passado, 

considerando-a melhor que a atual no âmbito estrutural, organizacional e curricular. Um fato 

que contribui para esta visão é a ausência de dados que comprovem as melhorias do sistema 

de ensino do presente, visto que muito se fala de passado, mas do presente e de um possível 

futuro não se discute de forma significativa, como aponta Lombardi (2012, p. 12): 
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Colocando ênfase no discurso e na memória, que são certamente de fundamental 

importância para o entendimento do que se passou com nossa história, com nossas 

vidas e com nossa escola, acaba direcionando a discussão para o passado como um 

momento qualitativamente superior, desconsiderando as transformações ocorridas ao 

longo da história, algumas, inclusive, significando avanços importantes para a 

sociedade como um todo. 

 

Desta forma, por meio do discurso e memória, que geralmente são de pessoas mais 

velhas, acaba valorizando a educação escolar do passado, deixando de lado os avanços e as 

melhorias ocorridas, que foram proporcionadas através de lutas que fazem parte de um 

processo histórico. 

A última perspectiva se trata da idealização da escola, atribuindo a ela a saída 

salvacionista dos problemas da sociedade. Lombardi (2012, p. 12) enfatiza que “a história da 

escola fica meio parecida com uma “estória” que, em lugar de tratar das situações reais que a 

envolve, sempre está a construir ideias como expressão da realidade”. Podemos comparar este 

pensamento com o período da Primeira República, no qual buscava, com o movimento de 

renovação educacional impulsionado pelo entusiasmo pela educação, salvar e solucionar 

questões sociais por meio da educação (CARVALHO, 2002).  

Essas três visões foram incorporadas na sociedade com o passar dos anos, e 

influenciam no modo como percebemos o mundo, a vida, as questões sociais e a escola, tanto 

no que diz respeito à administração escolar quanto ao papel e funções do diretor. Um fator 

que contribui para a disseminação dessas perspectivas é a formação que obtemos e a 

avalanche de informações que são disponibilizadas na contemporaneidade, através de diversos 

meios, especialmente os de comunicação e internet. Mas em todos os períodos políticos da 

história existiram fatos positivos e negativos que contribuíram para a organização atual da 

sociedade e do sistema de ensino.  

É importante notar que no decorrer dos períodos políticos são desenvolvidas algumas 

teorias de ensino, algumas das quais serão discutidas no decorrer desta pesquisa, como por 

exemplo: a tradicional e a pedagogia nova, correspondentes às teorias não críticas, que são 

retratadas em algumas reformas que abordaremos a seguir; outras apenas citaremos como é o 

caso das teorias críticas. Saviani (2012) conceitua as teorias educacionais separando-as em 

dois grupos: teorias críticas e não críticas. Tratarmos destas teorias é importante porque cada 

uma remota uma concepção de educação e, consequentemente, de organização da escola. 

Segundo o autor, nas teorias não críticas é possível perceber a organização e funcionamento 

da escola. Quanto às teorias críticas, não é possível detectar estes elementos, pois a escola é 
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vista como espaço de reprodução e, portanto, está organizada para satisfazer os interesses dos 

dominantes.  

 

2.1 ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO BRASIL DESDE A COLÔNIA ATÉ O REGIME 

MILITAR 

 

Esta seção objetiva apresentar o histórico da administração educacional e escolar no 

Brasil desde o período colonial até a ditadura militar.  

Desde o descobrimento do Brasil, com a chegada dos portugueses, a administração do 

território ficou a cargo dos agentes da Coroa Portuguesa que detinham um poder centralizador 

e tomavam as decisões nas diversas esferas da sociedade. No que tange à administração 

escolar, não era muito diferente: a educação era responsabilidade dos jesuítas. Com a chegada 

da Companhia de Jesus, em 1549, e “com sua política de instrução – uma escola, uma igreja – 

edificaram templos e colégios nas mais diversas regiões da colônia, constituindo um sistema 

de educação e difundindo sua pedagogia por meio do uso do teatro, da música e das danças” 

(LOMBARDI, 2012, p. 33). Desta forma, os jesuítas acreditavam que alcançariam seus 

objetivos de catequização por meio da instrução dos povos nativos. Mesmo a igreja tendo o 

papel de protagonista na instrução dos indígenas, o rei poderia intervir, uma vez que nesta 

época os jesuítas eram funcionários do rei e estavam a serviço da Coroa (LOMBARDI, 2012).  

De acordo com Lombardi (2012), esses templos e colégios construídos pelos jesuítas 

serviam como espaço para aulas e constituíram os primeiros ambientes de formação regular 

da elite colonial. A educação jesuítica possuía uma espécie de plano de estudos chamado 

Ratio Studiorum, que continha orientações para o desenvolvimento das atividades de ensino, o 

modo de organização dos colégios, bem como a hierarquização e a função de cada cargo que 

compunha a Companhia. De acordo com a Ratio, a constituição hierárquica dos responsáveis 

pelos colégios estava disposta da seguinte maneira: provincial geral, provincial, reitor, 

prefeito de estudos, professores, funcionários e alunos.  

O primeiro cargo era o de provincial geral, que tinha a responsabilidade de zelar pelo 

funcionamento das escolas, colégios e casas em todas as províncias e era a figura máxima 

nessa organização; abaixo dele se encontrava o provincial, que era responsável pelas 

instituições das províncias. Posteriormente, estava o reitor que governava o colégio e era a 

autoridade máxima naquela instituição. Cabia ao reitor cuidar dos bens materiais no interior 

do estabelecimento, da progressão e saúde dos alunos, bem como das distribuições de ofícios. 
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Subordinado a ele, encontrava o prefeito de estudos, que lhe auxiliava na orientação 

pedagógica (LOMBARDI, 2012). 

Segundo França (1952) o dever do prefeito de estudos era ser instrumento geral do 

reitor e, de acordo com a autoridade que o reitor lhe concedia, poderia realizar qualquer 

atividade, desde organizar, orientar e dirigir as aulas. Seguindo a hierarquização, a próxima 

função referia-se à figura do professor, que além de ser submetido às regras do Ratio, ainda 

era subordinado, independentemente do nível de ensino, ao prefeito de estudos, a quem devia 

obediência. E, por fim, encontra-se o aluno, que deveria obedecer a todas as regras, 

principalmente aliar a ciência, a piedade e a obediência aos cargos descritos. 

A educação oferecida pela Companhia de Jesus defendia o ensino tradicional, que na 

perspectiva de Saviani (2004, p. 127) pode ser conceituado “por uma visão essencialista de 

homem, isto é, o homem é concebido como constituído por uma essência humana e imutável”. 

Nessa direção, a educação cumprindo uma função eminentemente divina, sua função deve ser 

de adaptar o indivíduo ao meio e não de prepará-lo para que modifique e melhore a sociedade 

em que vive, como podemos observar na fala de Saviani (2004, p. 127): 

 

À educação cumpre moldar a existência particular e real de cada educando à 

essência universal e ideal que o define enquanto ser humano. Para a vertente 

religiosa, tendo sido o homem feito por Deus à sua imagem e semelhança, a essência 

humana é considerada, pois, criação divina. Em consequência, o homem deve se 

empenhar para fazer por merecer a dádiva sobrenatural. 

 

 É possível notar que a essência da educação jesuítica era baseada na fé cristã, ou nos 

princípios bíblicos, sendo utilizada como justificativa para que os povos se empenhem para 

merecer a graça divina, que seria conseguida por meio da catequização e da instrução. Nessa 

direção Saviani (2005, p. 4) complementa: 

 

A pedagogia católica se instalou no país, primeiro na versão do Plano de Nóbrega, 

que eu chamaria de „pedagogia brasílica‟, pois procurava se adequar às condições 

especificas da colônia, e depois, na versão do „Ratio Studiorum‟, cujos cânones 

foram adotados pelos colégios jesuítas no mundo inteiro. 

 

No que diz respeito ao programa de educação jesuítica havia os cursos elementares ou 

ensino das primeiras letras, nível secundário, com cursos de letras ou humanidades e o nível 

superior, mas nem todos tinham acesso a todos esses níveis de ensino, pois era um ensino 

elitista. Os jesuítas introduziram na sociedade uma concepção de educação, que favorecia o 

fortalecimento das elites, contribuindo para a perpetuação das desigualdades entre as classes. 

Como citamos acima, a educação nesta época era organizada conforme as orientações do 

Ratio Studiorum, que era trabalhado também na Europa, onde obtinha resultados relevantes, 
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sendo administrado por uma doutrina muito rígida. Porém, a realidade da Europa comparada 

ao Brasil era totalmente diferente, fazendo com que os jesuítas refletissem sobre a 

necessidade de fazer algumas adaptações nas orientações para se adequarem aos costumes 

locais e assim a catequese alcançasse maior êxito (FONSECA; MENARDI, 2012). 

Destaca-se, desta maneira, algumas inovações realizadas pelos jesuítas, como por 

exemplo, o esforço dos educadores em aprender o mínimo da língua nativa, pois tinham que 

se comunicar para catequizarem os indígenas e a tentativa de adequação à cultura local para 

facilitar o domínio sobre os nativos. Desta forma, “[...] se cumpriu, pela catequese e pela 

instrução, o processo de aculturação da população colonial nas tradições e costumes do 

colonizador” (SAVIANI, 2005, p. 6). 

Ainda no período colonial ocorreram diversas reformas educacionais modificando, 

essencialmente, os agentes do ensino. O principal protagonista destas reformas foi Marquês 

de Pombal. Um dos feitos desta ocasião se refere ao banimento da Companhia de Jesus, 

acarretando no surgimento de uma primeira versão do sistema público de ensino no Brasil. 

Dentre essas reformas, ocorreu a Reforma dos Estudos Menores, voltada ao ensino primário e 

secundário. O ensino passou a funcionar através das aulas régias, tornando-se 

responsabilidade do Estado, não mais da igreja. Mudaram-se os agentes, mas o foco 

continuava no estudo das humanidades (FONSECA; MENARDI, 2012). 

De acordo com Fonseca e Menardi (2012), por falta de recursos e de investimentos 

governamentais, as aulas régias ocorriam em espaços informais, como por exemplo, nas casas 

dos educadores. Caracterizavam-se por não possuir duração fixa, eram aulas autônomas, 

ministradas de maneira isolada e fragmentadas. A escola ficava sob a responsabilidade de um 

único professor, nomeado pelo rei e a ele subordinado. Além disto, este ensino não contava 

com uma estrutura curricular organizada. 

As autoras enfatizam que a figura do gestor, neste período, aparecia com a 

denominação de diretor geral dos estudos e possuía a função de aplicar exames para admissão 

de educadores, conceder o Alvará para que os estabelecimentos de ensino pudessem 

funcionar, entre outras atribuições. Somente era subordinado ao rei. Hoje esse cargo 

corresponderia ao secretário de educação. Quanto ao papel do diretor, nas especificidades 

atuais, eram desempenhadas pelo professor que ministrava as aulas régias. 

Ademais, era crucial para a Coroa portuguesa que o Brasil Colônia passasse da fase 

mercantil para a industrial. Assim, as reformas pombalinas implantadas seguiam este viés 

industrial, objetivando “formar o perfeito nobre para servir aos interesses do Estado, por 

intermédio de uma educação moderna e simplificada [...]” (FONSECA; MENARDI, 2012, p. 
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48). Essa concepção industrial de educação deixou de lado o foco do estudo das humanidades, 

pois não favorecia o novo sistema industrial que surgia. Sintetizando o contexto educacional 

marcado pelas reformas pombalinas, Fonseca e Menardi (2012, p. 48) ressaltam que: 

 

Assim, em lugar de um sistema educacional organizado, estruturado e baseado na 

seriação dos estudos, o ensino passou a ser disperso e fragmentado, calcado em aulas 

isoladas que eram ministradas por professores leigos, mal preparados, administradas 

e fiscalizadas por um diretor geral dos estudos, subordinado ao rei, marcando assim 

a ingerência do Estado na educação. 

 

 Todavia, em vez de modernização do sistema de ensino, como pregavam as reformas, 

o Brasil presenciou o ensino acontecendo por meio de um sistema desestruturado, ministrado 

por professores mal preparados, demarcando a primeira ingerência do Estado em relação à 

educação brasileira e seu sistema público de ensino. Desta maneira, ao final da reforma 

pombalina, pode-se notar que a estrutura do ensino tornou-se desastrosa, pois, ao invés de um 

ensino organizado, como era o caso da educação jesuíta, achava-se uma organização 

educacional totalmente fora do eixo, sem um currículo, sem planejamento sistemático, entre 

outros fatores que contribuíram para o insucesso das reformas de Pombal (FONSECA; 

MENARDI, 2012). 

 Em 1808, a família real decidiu se refugiar no Brasil, transformando o país em sede do 

governo, provocando diversas modificações na colônia, especialmente no setor da educação. 

No que tange à educação primária e secundária não houve mudança significativa. A 

administração do ensino continuou sendo responsabilidade do diretor geral de estudos que 

fiscalizava e controlava o sistema educacional, mas sua autoridade permanecia submetida ao 

rei. Uma mudança presenciada após a chegada da família real no Brasil foi a implantação do 

ensino superior, administrado pelo professor-diretor que recebia ordens diretamente do 

governo (FONSECA; MENARDI, 2012). 

 O período colonial encerrou-se em 1822, com a proclamação da independência, que 

deu início ao período imperial, caracterizado pela relativa independência do país em relação a 

Portugal. Este contexto trouxe mudanças no sistema escolar, embora o ensino primário, 

voltado para as camadas populares, tenha sido relegado a um plano secundário (ANANIAS, 

2012).  

 Um dos primeiros feitos do Império em relação à educação foi a criação da Lei Geral 

de 1827, que é considerada a primeira lei da instrução pública do Império, a qual determinava 

a implantação de escolas em diversos locais garantindo que a população branca e livre fosse 

inserida no sistema de instrução. Esta lei tentou também organizar o sistema educacional, 

determinando matérias, métodos e salários dos profissionais, além de estabelecer a 
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obrigatoriedade do concurso público para a promoção das aulas e a criação da escola de 

meninas. Porém nada dizia respeito à administração escolar de maneira específica, mas se 

tornou importante, pois a partir dela foram sendo melhoradas as leis posteriores e o modo de 

organização das escolas (FERREIRA, 1982). 

 Logo em 1846 foi promulgada em São Paulo uma nova Lei Geral nº 34, que instituiu a 

criação da escola normal, onde eram formados os professores de primeiras letras. Contudo, a 

referida Lei não previu a criação do cargo de diretor de escola, sua inspeção ficava a cargo do 

governo. Para os liceus que foram fundados no mesmo ano, ficou estabelecido, na Lei nº 

29/1847, que o governo nomearia alguém inteligente, honesto e patriota para assumir sua 

direção. As funções desses diretores eram diversas, desde fiscalizar os liceus e a conduta dos 

profissionais, até a elaboração de relatórios de descrição da rotina do colégio, possíveis 

problemas verificados, frequência e desempenho dos alunos, entre outros. Suas funções 

caracterizavam-se mais por atividades, em sua maioria, burocráticas relacionadas ao dia a dia 

da instituição de ensino. Porém, com o tempo e decorrente da falta de organização, as 

províncias foram abandonando seus liceus, fazendo com que o ensino secundário fosse 

oferecido em colégios particulares, aos quais poucos alunos tinham acesso. Os diretores, 

geralmente, eram os próprios donos dos estabelecimentos (ANANIAS, 2012). 

 Ananias (2012) enfatiza que o grande problema colocado pelos presidentes das 

províncias se referia à não existência de professores formados e também à necessidade de 

controle do Estado sobre todos os estabelecimentos de ensino. Para que essas questões fossem 

minimizadas, o Estado intervém por meio de dois regulamentos para a instrução, previstos na 

Lei Geral de 1846. O primeiro, expedido ainda no ano de 1846, instituiu as comissões 

inspetoras, que tinham a função de fiscalizar as instituições escolares, tanto particulares como 

públicas. O segundo regulamento instituído em 1851, revogou o primeiro, criando uma 

estruturação de inspeção centralizadora, em que o Estado interferiria diretamente fiscalizando 

as escolas e os envolvidos nela. Este controle se tornou possível por meio da invenção da 

Inspetoria Geral da Instrução Pública e do cargo de Inspetor Geral, que seria o responsável 

por todo o sistema educacional da província.  

Neste contexto, “essa ação centralizadora do Estado marcaria não só a instrução, 

sobretudo na forma de inspeção das escolas, mas a própria reordenação da sociedade [...]” 

(ANANIAS, 2012, p. 63). É importante ressaltar que, nos anos de 1850, o país se ajustava ao 

capitalismo internacional, o que influenciou no processo de modernização e escolarização da 

nação, sendo aquele considerado um momento propício para reformas. As leis decretadas no 

império contribuíram em vários aspectos para a modernização do modelo de escola da época, 
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porém, em relação à administração escolar, não houve avanços significativos, ficando a cargo 

de a República instaurar a administração interna das escolas, por meio da implantação do 

modelo dos grupos escolares. Estas instituições inauguram a criação do cargo de diretor de 

escola no Brasil. Em resumo, conforme Silva (2012, p. 101), 

 

O balanço do legado do período imperial no que toca à educação não é muito 

alentador. Se considerarmos que „no Império estão as raízes da República‟, as 

principais características que prevaleceram foram a baixa qualidade de nossa 

educação e a predominância de uma pedagogia tradicional, fruto da influência 

conservadora da mentalidade católica brasileira. 

 

 A Primeira República, proclamada em 1889, veio com ideais educacionais intensos, 

uma vez que a educação foi vista como a salvadora da nação. Esta fase histórica buscou 

modificar o sistema educacional e a sociedade de maneira geral, visando à adequação do país 

às exigências das sociedades modernas. E o sistema de ensino passou a ser visto como o lócus 

onde as mudanças se efetivariam, modernizando a sociedade como um todo. Nesse contexto, 

foram realizadas várias reformas, especialmente no estado de São Paulo, que serviu de 

modelo para os demais estados. Essas reformas seguiam princípios positivistas, defendendo a 

ideia de que a educação é política e social, portanto, transformadora e que conduziria ao 

progresso (PENTEADO; NETO, 2012).  

Dentre as reformas ocorridas encontra-se a reforma paulista de Caetano de Campos, 

que ocorreu entre os anos de 1890 a 1896, e se tornou um marco na história da educação 

brasileira devido à criação dos grupos escolares no fim do século XIX. Os grupos escolares 

foram implementados com o intuito de reunir as escolas isoladas, haja vista que eram “[...] 

tidas e/ou produzidas como locais muito pouco adequados à instrução [...]” (FARIA FILHO, 

2000, p. 31). O ensino nos grupos passou a ter uma organização pedagógico-curricular mais 

sistemática e regulada e este modelo de ensino passou a ser considerado uma inovação na 

época e conforme Souza (2008, p. 41) seguia, 

 

O modelo da escola graduada, amplamente em voga nos países europeus e nos 

Estados Unidos desde meados do século XIX, compreendia um tipo de organização 

didático-pedagógico e administrativa de escola mais complexo, econômico e 

racional, adequado à expansão do ensino primário nos núcleos urbanos. Ele 

pressupunha um edifício com várias salas de aula e vários professores, uma 

classificação mais homogênea dos grupos de alunos por níveis de adiantamento, a 

divisão do trabalho docente, atribuindo a cada professor uma classe de alunos e 

adotando a correspondência entre classe, séria e sala de aula. 

 

A reforma Caetano de Campos buscava fazer “a educação do homem novo depender 

de novos métodos e processos de ensino [...]” (CARVALHO, 1989, p. 26).  Esta reforma deu 
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foco a dois aspectos especiais: ao mestre e ao método, que precisavam ser revistos. O mestre 

teria que aprender a ensinar por meio de experiências práticas, pois se acreditava que não 

seria possível ser mestre sem ter feito por si e que o conhecimento de pouco valia para eles, se 

não fossem ver como as crianças eram manejadas e instruídas (CARVALHO, 1989). 

O método adotado nessa nova escola foi o intuitivo, que também era conhecido como 

lição das coisas. Entendia-se que “só a lição de coisas coloca o aluno na presença dos fatos 

materiais, com realidades visíveis e tangíveis, não mais de abstrações” (DELON, 1887, p. 5). 

O método colocava os estudantes para terem contato com os objetos e a realidade em estudo, 

por meio de observação dos fatos e da comunicação. 

 Além das mudanças acima explicitadas, os grupos escolares instituíram a figura do 

diretor escolar, os quais caberiam inspecionar as atividades escolares, controlar o corpo 

docente e alunado, mantendo a ordem no estabelecimento de ensino, contudo, manteria esta 

função simultaneamente à sua cadeira de professor (PENTEADO; NETO, 2012). Na 

perspectiva de Souza (1998, p. 282), ao sintetizar a implantação dos grupos escolares, ressalta 

que “esta imposição de modelos foi responsável pela configuração de uma cultura escolar 

mediante a qual conceber e praticar o ensino primário movia-se nos contornos das formas 

estruturantes da organização administrativa e pedagógica, na definição dos saberes a ensinar 

[...]”. Surgia neste período uma organização escolar mais moderna, acompanhando assim o 

processo de modernidade que a sociedade se encontrava. 

Em 1915 ocorreu a Reforma Maximiliano, dirigida por Carlos Maximiliano, Ministro 

da Justiça no governo do presidente Venceslau Brás e abrangeu todo território nacional. Esta 

reforma trouxe mudanças em alguns aspectos, como por exemplo, no interior da 

administração escolar, “[...] a começar por sua autonomia didática e também administrativa, 

ou seja, as unidades escolares não precisavam justificar seus atos e decisões a nenhuma outra 

instituição, retirando do Estado o poder de interferência no setor educacional” (PENTEADO; 

NETO, 2012, p. 82). A administração escolar conseguiu sua autonomia, tanto didática como 

administrativa, mas continuou com funções burocráticas predominantes. O diretor deixou um 

pouco de lado a função pedagógica e se tornou a figura principal nas tomadas de decisões da 

escola, suas atribuições eram tanto administrativas quanto técnicas. Em consequência desta 

autonomia adquirida pela escola, foi possível a um grupo eleger o seu diretor, sendo que ele 

só prestava contas à própria instituição. O poder era centrado no diretor, e essa rígida 

hierarquia não favorecia a participação da comunidade e pais na gestão dos grupos escolares, 

ao contrário, acabava afastando os pais e os próprios profissionais que viviam sobre uma 

ríspida relação de deveres a cumprir e normas a obedecer, além de estar debaixo dos 
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constantes olhos atentos da direção. Uma das funções deste responsável era elaborar um 

relatório detalhado com todos os acontecimentos da escola ao Conselho Superior de Ensino 

(PENTEADO; NETO, 2012). 

Um intelectual crucial nas reformas do sistema de ensino brasileiro foi Sampaio Dória 

que, vendo a situação desfavorável do Brasil, acusou o analfabetismo pelo atraso no 

desenvolvimento econômico e social do país, haja vista que a maioria da população era 

analfabeta e por conta disso as oligarquias se mantinham no poder. Para tirá-las do poder era 

necessário o voto do povo, porém, para que isso acontecesse, a população precisava se 

alfabetizar, já que quem exercia o direito do voto eram apenas os alfabetizados 

(CARVALHO, 2002).  

Assim, a Reforma de Dória, que ocorreu nos anos de 1920, propôs reduzir os anos de 

escolaridade obrigatória, a fim de alfabetizar mais pessoas em menos tempo. Estas pessoas 

alfabetizadas eram potenciais eleitores e, em pouco tempo, o número de votantes no país teria 

crescido consideravelmente. Contudo, esta reforma recebeu duras críticas, sendo considerada 

simplista, tecnicista e insuficiente para a prática do verdadeiro ensino, que não apenas 

ensinasse a ler e a escrever, mas que educasse os indivíduos para a vida. No que concerne à 

administração escolar, Dória buscou maior racionalidade e eficiência da gestão, portanto 

criou, em pontos estratégicos, as Delegacias Regionais do Ensino, nas quais descentralizou a 

administração, tirando uma parte da sobrecarga burocrática dos diretores escolares, que 

ficaram mais à vontade em desempenhar a função de orientar e supervisionar o ensino. A 

centralidade do poder nas mãos do diretor aos poucos foi se esvaindo, pois o papel que antes 

era destinado aos diretores passou a ser realizado pelas Delegacias, que executavam 

constantes fiscalizações nas escolas (PENTEADO; NETO, 2012).  

 Dentre as atribuições destinadas a estes dirigentes, destacavam-se as de caráter 

burocrático, como: organização do orçamento anual e fiscalização do ensino, além de assistir 

às aulas dos professores e prezar pelo programa de ensino. Outra atribuição do diretor de 

escola era se reportar ao governo, por meio de relatórios, constando a situação das escolas 

(PENTEADO; NETO, 2012). Portanto, o diretor que antes era subordinado diretamente ao 

governo, passou a ser submisso aos dirigentes das Delegacias e às Delegacias ao governo. 

Várias outras reformas ocorreram em diversos lugares do Brasil, tendo como fundo 

pedagógico a Pedagogia da Escola, de maneira que Carvalho (2002, p. 241) salienta: 

 

Na implementação política dessa nova escola, as proposições da pedagogia da 

Escola Nova são consideradas mais eficientes do que podia ser a fórmula de 

Sampaio Dória, condensada no (já comentado) „método da intuição analítica‟. Sob o 

impacto da extraordinária difusão internacional da chamada pedagogia da educação 



51 
 

nova – essa pedagogia gerada no seio das usinas, como pontua Ferrière – as 

concepções de escola e de educação vão sendo gradativamente reconfiguradas. 

 

 A nova escola mudou a concepção do ensino, colocando o discente como principal 

sujeito e agente ativo no processo educativo, deixando de lado a ideia de passividade e 

receptividade. O processo de transformação do ensino abrangeu tanto aspectos da organização 

física como administrativa da escola, sendo que tais transformações puderam ser notadas, 

desde a reforma de Caetano de Campos, se replicando por meio das reformas, posteriormente 

efetivadas em diferentes estados. Podemos citar alguns aspectos da administração e da 

organização escolar que foram alterados com as reformas: a distribuição de conteúdos por 

séries, a divisão de classes de acordo com o nível de conhecimento e a idade dos educandos, a 

criação do cargo de diretor, a implantação dos grupos escolares, que aboliu as escolas 

isoladas. Esses grupos, além de funcionar em prédios com melhores condições para atender a 

demanda pedagógica de alunos, possuíam a infraestrutura necessária para o oferecimento do 

ensino de acordo com as concepções da Pedagogia Nova. 

São perceptíveis as transformações que a administração escolar foi sofrendo no 

decorrer da história, passando de um contexto no qual a figura do administrador escolar era 

totalmente subordinada ao Estado, para um segundo momento, no qual este sujeito 

denominado então de diretor desempenhava funções autônomas no ambiente escolar. O 

diretor continuava sendo o porta-voz do Estado no estabelecimento escolar, mas sua função ia 

além de serem os olhos e os ouvidos do governo. Todavia, não foi somente a figura do diretor 

que foi redesenhada nesta nova configuração. Como explicitamos anteriormente, o aluno que 

no ensino tradicional era considerado ser passivo que apenas recebia o conhecimento, passou 

a ser visto como sujeito que produz conhecimento. Estas mudanças decorrem principalmente 

da mudança de uma concepção de ensino tradicional para uma concepção escolanovista. 

Neste contexto de mudança de concepções pedagógicas, Saviani (2012) salienta que os 

efeitos da Escola Nova na busca pela democracia, que no ensino tradicional não existia, 

acabaram tornando-a antidemocrática
5
, fazendo necessária uma articulação entre os métodos 

                                                 
5
 Para Saviani (2012), na visão da elite, os dominados não sabiam votar “corretamente”, não escolhiam os 

melhores dentre os candidatos. Este papel de instruir o povo na questão do voto era da escola, porém na 

perspectiva desta elite que estava no poder, a escola não estava cumprindo adequadamente esta função. Assim 

surgiu a Escola Nova, que “tornou possível, ao mesmo tempo, o aprimoramento do ensino destinado às elites e o 

rebaixamento do nível de ensino destinado às camadas populares. É nesse sentido que a hegemonia pôde ser 

recomposta” (SAVIANI, 2012, p. 53). E uma dessas reformas veio com a lei 5.692, que reformulou o currículo, 

estabelecendo que nas primeiras oito séries, o ensino se desenvolverá através de áreas de estudo. Isto foi uma 

maneira de diluir o conteúdo da aprendizagem das camadas populares. O autor defende a prioridade dos 

conteúdos porque é por meio dele que há o domínio da cultura e se constitui instrumento indispensável para a 

participação política das massas, já que, “dominar o que os dominantes dominam é condição de libertação” 

(SAVIANI, 2012, p. 55). Desta maneira, a Escola Nova, com seu caráter revolucionário da pedagogia da 
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tradicionais e escolanovistas, ou seja, “não se trata de optar entre relações autoritárias ou 

democráticas no interior da sala de aula, mas de articular o trabalho desenvolvido nas escolas 

com o processo de democratização da sociedade” (SAVIANI, 2012, p. 78). Assim, a prática 

pedagógica é de suma importância para a democratização da sociedade e, consequentemente, 

da escola. 

 Em 1925, ocorreu a última reforma da Primeira República que afetou o ensino 

secundário no âmbito nacional: a Reforma Rocha Vaz, que recebeu o nome de um professor 

da faculdade de medicina do Rio de Janeiro. No que tange à organização estrutural da equipe 

diretora, esta reforma segundo Penteado e Neto (2012, p. 83),  

 
[...] impõe que, em cada estabelecimento de ensino secundário e superior, haja um 

diretor e um vice-diretor. E reitera, como na reforma anterior, que ambos, escolhidos 

entre professores de notória competência, serão nomeados e demitidos pelo 

Presidente da República. De caráter conservador, essa reforma, que retirou 

completamente a autonomia didática e administrativa que fora concedida em 1911, 

permitiu ao governo controlar ideologicamente o sistema de ensino. 

 

Estas informações deixam claro o caráter conservador desta Reforma, que retirou 

totalmente a autonomia didática e administrativa da escola proporcionada pela reforma 

Maximiliano, em 1915. Pela reforma Rocha Vaz, o diretor ganhou um vice, e ambos 

poderiam ser escolhidos por uma congregação de professores, que os elegeriam. O Estado 

passou a ser o principal responsável pelo ensino novamente, “porém, herança do Império, o 

controle da educação escolar passava ainda por diversas mãos, muitas das quais estavam fora 

da escola, e todas subordinadas ao presidente do Estado por intermédio da Secretaria do 

Interior” (PENTEADO; NETO, 2012, p. 83). Então, mesmo que a figura do diretor existisse, 

a administração interna das escolas não estava em suas mãos, e sim em órgãos exteriores a 

elas, embora suas atividades fossem meramente administrativas e burocráticas. 

Esta reforma realizou mudanças na organização das aulas, sendo que a intenção era 

promover uma formação mais racional, estruturando os conteúdos, programas e horários, de 

modo que tais mecanismos ficassem mais convenientes e favoráveis ao aprendizado. E, ainda, 

tornou a frequência obrigatória, sendo que para avançar nas séries era preciso frequentar a 

todas sequencialmente, por exemplo, para avançar para o segundo ano, precisava cursar com 

o mínimo de frequência o primeiro ano. Inseriu-se a educação moral e cívica, que contribuiu 

para que esta reforma fosse marcada pela busca da moralização da sociedade (PENTEADO; 

NETO, 2012). 

                                                                                                                                                         
essência que focava na igualdade de essência entre os homens, se mostrou favorável para legitimação da 

hegemonia de quem já estava no poder e deixou visível que as condições de igualdade de acesso ao saber devem 

ser iguais a todos, porém alguns têm mais aptidões individuais para o estudo. 
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O panorama das reformas aqui citadas foi importante para entendermos o contexto em 

que a administração escolar estava inserida em cada período político. Cada uma dessas 

reformas trouxe mudanças ou adaptações necessárias a cada época, mudanças estas que 

trouxeram progressos ou retrocessos ao ensino. Isso serve para nos mostrar que até nos dias 

atuais, na tentativa de tornar o ensino de qualidade, os gestores públicos proporcionam 

avanços ou regressões na legislação educacional. Torna-se importante ressaltar que em todos 

os momentos da história da educação, os cargos obedeceram à hierarquização de funções, 

constituindo uma pirâmide, na qual sempre houve o subordinado e o superior. No caso dos 

diretores dos grupos escolares, possuíam uma posição hierárquica superior na escola, 

interpondo seu poder entre os professores e inspetores. Na hierarquia da comunidade escolar, 

alunos, serventes, funcionários de apoio e pais se encontravam em um nível abaixo das 

demais funções escolares, implicando em algumas consequências, tais como a falta de 

harmonia no ambiente de trabalho (PENTEADO; NETO, 2012). De acordo com Penteado e 

Neto (2012, p. 87) esta hierarquia chegava a excluir os pais e a comunidade do cotidiano da 

escola: 

 

A rígida hierarquia criava uma trama de deveres a cumprir e normas a obedecer, que 

se estabeleciam entre diretor-professor-alunos, de um lado, e entre diretor-servente-

porteiro de outro, o que afastava pais e comunidade do processo de participação da 

gestão do grupo escolar. 

  

 Neste contexto, a hierarquização rígida trazia para o interior do ambiente escolar uma 

relação não muito amigável entre servidores e usuários, fazendo com que a participação da 

comunidade na escola fosse dificultada e/ou abolida. A hierarquia entre os cargos contribuiu 

para que o ambiente de trabalho na escola fosse desarmonioso, competitivo e de conflitos de 

interesses, na qual as relações sociais não se estabeleciam. 

Segundo Maturana (1998, p. 69), esses tipos de relacionamentos hierárquicos “[...] não 

são relações sociais, porque elas se fundam no compromisso de cumprir uma tarefa e, nelas, o 

cumprimento da tarefa é a única coisa que importa”. Seguindo este viés, é possível perceber o 

exercício do autoritarismo dos cargos superiores exigindo obediência aos demais cargos. 

Desta forma, a autoridade do diretor, cargo superior no interior escolar, seria respeitada e 

legitimada, porque “o poder surge com a obediência, e a obediência constitui o poder como 

relação de negação mútua” (MATURANA, 1998, p. 69). Essa relação, segundo o autor, tinha 

como base a negação mútua entre os envolvidos na instituição de ensino, dificultando e 

prejudicando o trabalho escolar. 
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 É importante ressaltar também que o diretor na Primeira República desempenhava 

simultaneamente à sua função administrativa da direção a função da docência, ou seja, além 

de se tornar o diretor, ainda regia uma classe nos grupos escolares. Contudo, os afazeres 

administrativos da função de diretor dificultavam as atribuições de docente, conforme 

Penteado e Neto (2012, p. 88) destacam: “a docência, porém, começou a se tornar um entrave 

à boa execução das atividades administrativas, pedagógicas e de fiscalização”. Assim, o 

diretor deixou de exercer o professorado para apenas prezar pela direção da escola. 

 No período correspondente aos anos de 1930 a 1937, Getúlio Vargas foi presidente do 

Brasil e realizou mudanças notáveis tanto no âmbito trabalhista como educacional. Referente 

ao setor trabalhista, criou o Ministério do Trabalho em 1930, passando a intervir na atuação 

dos sindicatos. Este feito facilitou a aproximação do presidente com as camadas populares. 

Esta primeira fase do governo Vargas trouxe diversas contribuições acerca da 

administração escolar, a exemplo da a consolidação do cargo de diretor nas escolas. Nesta 

época, passou-se a priorizar as políticas educacionais, sendo destacadas as primeiras diretrizes 

para a função de diretores. Além disto, também começou o processo de idealização de uma lei 

que regesse somente o âmbito da educação, organizando nacionalmente o ensino, ou seja, a 

primeira lei de diretrizes e bases da educação nacional
6
. Porém, tal lei não chegou a ser 

concretizada neste período (ANDREOTTI, 2012). 

 Em relação à educação, Vargas priorizou a ideia de que era por meio dela que os 

indivíduos alcançariam a promoção e a ascensão social. No campo educacional continuava em 

disputa os dois movimentos: o escolanovismo e o conservadorismo da Igreja Católica. 

Segundo Andreotti (2012, p. 107), “o movimento da Escola Nova era formado por educadores 

que, imbuídos de ideais liberais, defendiam uma escola pública para todos e empenhavam-se 

em dar novos rumos à educação, questionando o tradicionalismo pedagógico reinante até 

então”. Assim, com novas metodologias e técnicas de ensino ativas, o processo de 

aprendizagem se tornaria mais significativo e o discente poderia participar deste processo 

ativamente. Porém, estas mudanças não eram consensuadas por todos, ao contrário, Andreotti 

(2012, p. 107) afirma que 

 

O setor católico [...] opunha-se às mudanças reivindicadas pelos escolanovistas e 

defendia: o ensino da doutrina religiosa na escola; a separação entre os sexos nos 

espaços escolares; o ensino privado e a liberdade e responsabilidade da família 

quanto à educação escolar dos filhos. 

 

                                                 
6
 Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 4.064 de 20 de dezembro de 1961. 
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O catolicismo e o escolanovismo aderiam ideologias contrárias, mas que tinham igual 

impacto na sociedade, pois ambos possuíam muitos adeptos, inclusive de pessoas que 

exerciam grande influência política e social naquele entorno. Em meio a este conflito 

ideológico, foi outorgada a Constituição de 1934 que deliberou que o ensino religioso se 

tornaria facultativo nas escolas públicas.  

No que se refere à administração escolar, em 1931 o descaso do governo com relação 

à formação dos diretores foi muito criticada. Alguns renovadores, como Lourenço Filho, que 

na época era Diretor Geral da Instrução Pública do Estado de São Paulo, percebeu que estes 

profissionais precisavam de uma formação específica para melhorar o modo de gerir os 

estabelecimentos de ensino. Assim, algumas escolas, como por exemplo a Escola Normal de 

São Paulo, aderiram à disciplina de Organização Escolar destinada aos responsáveis pela 

gestão do ensino e direção das escolas (ANDREOTTI, 2012). 

Em 1933, Fernando de Azevedo, no cargo de Diretor Geral da Instrução Pública, 

estabeleceu o concurso público de títulos e provas para o cargo de diretor, especificamente 

dos Grupos Escolares. Contudo, “na realidade, as práticas clientelistas estenderam-se na 

escolha de diretor de escola por indicação, que geralmente, era político-partidária” 

(ANDREOTTI, 2012, p. 118). Desta forma, mesmo com o concurso, a prática de indicação de 

aliados políticos era predominante. Mas vale aqui o registro do aspecto positivo desta 

legislação, qual seja, a institucionalização dos concursos para a ocupação dessa função.  

Em 1937, Getúlio Vargas, ainda no governo, decidiu instaurar a ditadura no país 

iniciando assim o Estado Novo. Esta longa temporada se estendeu até 1945 e ficou conhecida 

como Era Vargas. Esse novo Estado tinha como “eixo ideológico o nacionalismo, patriotismo 

e a difusão dos princípios do projeto político-ideológico do governo” (ANDREOTTI, 2012, p. 

110). Sendo assim, o autor ressalta que a educação era instrumento ideológico do governo e 

tinha como objetivo adequar a educação ao novo modelo de desenvolvimento capitalista. 

Esta segunda fase foi marcada pela centralização do poder no presidente, que podia 

decidir qualquer situação sem aprovação do Legislativo. Instituiu também a censura, a qual 

controlava o que se passava na mídia. Em relação ao setor trabalhista, criou o salário-mínimo 

(1940) e consolidou as leis do trabalho com a criação da Consolidação das Leis Trabalhistas - 

CLT em 1943. 

Seguindo este panorama, a segunda fase da industrialização do país referente ao 

período conhecido como nacional desenvolvimentismo iniciou em 1946 e finalizou 

aproximadamente em 1964 com o regime militar. Esta etapa histórica foi marcada pela ação 

populista que buscava democratizar o Brasil novamente. Contudo, algumas práticas, como por 
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exemplo, as relações antidemocráticas que resultam em preconceitos, competitividade, 

discriminação, agressividade continuaram a se perpetuar na sociedade mesmo após o fim do 

governo de Vargas. Essas práticas não ocorriam apenas no âmbito educacional, mas também 

social, o que acabou contribuindo para desmoralizar e corromper a soberania popular. Esse 

sistema excludente marginalizava os que não tinham condições de acompanhar as suas 

exigências (GALLINDO; ANDREOTTI, 2012). 

Em 1955, Juscelino Kubitschek assumiu a presidência e ficou conhecido pelas práticas 

de liberdades democráticas, pela estabilidade política e pelo desenvolvimento industrial. 

Realizou mudanças marcantes no cenário econômico com a abertura do capital estrangeiro. 

Ainda assim, no final do seu mandato, o Brasil se encontrava em declínio econômico. 

Concernente à educação, durante seu governo, houve movimentos com representação de 

vários intelectuais que queriam reacender os princípios escolanovistas, especialmente Darci 

Ribeiro. O manifesto mais marcante deste período é intitulado “Mais uma vez convocados” e 

foi publicado em 1959, no qual faz alusão ao Manifesto dos Pioneiros realizado em 1932 

(GALLINDO; ANDREOTTI, 2012). 

O Manifesto dos Pioneiros de 1932 buscou reformar a educação brasileira, propondo 

uma educação renovadora, com princípios escolanovistas. Defendia a escola pública, laica, 

gratuita e obrigatória e um Plano Nacional de Educação. Pretendia universalizar o ensino e 

sua ação passional marcou a história da educação no Brasil. O Manifesto “Mais uma vez 

convocados” com características semelhantes ao anterior, porém com ação mais pragmática, 

defendia a democratização do ensino e a criação de um sistema educacional que garantisse a 

todos o direito a uma escola pública, laica, obrigatória e gratuita. Ele foi assinado por algumas 

figuras que tinham participado do primeiro, inclusive Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, 

Darci Ribeiro, entre outros nomes importantes. Todavia, as ideias trazidas por estes 

intelectuais foram barradas com a promulgação da Constituição Federal de 1961, no então 

governo de João Goulart, que desconsiderou todos os ideais levantados pelos manifestantes 

(BEDIN, 2011). 

 Movidos pelos ideais do Manifesto de 1959, a população pressionava os governantes 

por escolarização, por uma educação que abrangesse a todos, não privilegiando uma pequena 

minoria da população. O ensino oferecido pelo Estado era criticado pela Igreja Católica por 

apenas instruir os indivíduos, sem educá-los de fato. O debate acerca da educação nesta fase 

populista (1946-1964) girou em torno da descentralização do sistema de ensino. Desta forma, 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 4.024 de 1961 definiu as atribuições e 

responsabilidades dos entes federados, municípios, estados e união com a educação 
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(GALLINDO; ANDREOTTI, 2012). Quanto à estrutura do ensino, Gallindo e Andreotti 

(2012, p. 133) ressaltam que se encontrava da seguinte forma: 

 

O ensino pré-primário era composto de escolas maternais e jardins de infância; o 

ensino primário manteve a duração de quatro anos e o secundário foi subdividido em 

ginasial, com quatro anos e colegial, com três anos. O ensino normal e os técnicos 

(industrial, agrícola e comercial) não sofreram alterações e, no ensino superior, 

destaca-se, em 1961, a criação da Universidade Nacional de Brasília, protagonista de 

um projeto articulado com a autonomia universitária, que o golpe militar de 1964 

inviabilizou. 

 

 Neste período do Nacional desenvolvimentismo, a estrutura escolar era mais 

organizada e dividida em séries. Além disso, o ensino técnico ganhou lugar privilegiado, pois 

foram criadas diversas instituições voltadas ao oferecimento de cursos técnicos 

profissionalizantes, a fim de qualificar a população para o mercado de trabalho (GALLINDO; 

ANDREOTTI, 2012). 

 No que concerne à concepção de educação no período, destacava-se a concepção de 

Paulo Freire. Este educador criticava a educação bancária praticada pelos conservadoristas 

que contribuíam para legitimação das elites como dominantes e dos menos favorecidos como 

dominados. Assim, Freire defendia a pedagogia libertária, baseada no princípio social cristão, 

e a educação para todos como forma de libertação dos povos desfavorecidos, social e 

economicamente. Iniciou-se por meio de suas ideias um intenso movimento por escolarização, 

conhecido como Movimento de Educação Popular. Este movimento tornou a educação 

ferramenta de integração social (GALLINDO; ANDREOTTI, 2012). 

 Quanto à administração escolar desta época, sofria grande influência da administração 

capitalista influenciada pelos intensos movimentos industriais vivenciados em várias partes do 

mundo. Estava diretamente ligada às concepções de administração de Fayol e Taylor, ambos 

foram engenheiros e pesquisadores, o primeiro francês e o segundo norte-americano 

(GALLINDO; ANDREOTTI, 2012). Fayol possuía uma concepção da administração geral ou 

clássica e buscava, por meio dela, a eficiência máxima da empresa, ou seja, do capital. Para 

isso, “[...] adotou princípios como: planejar, organizar, comandar, coordenar” (Ibidem, p. 

137). No que diz respeito a Taylor, “[...] partiu da base, ou seja, dos movimentos do 

trabalhador, da força produtiva em si, indo a fundo na divisão do trabalho, na especialização e 

no controle do processo produtivo” (Ibidem, p. 137). Taylor adotou a concepção de 

administração científica e desenvolveu metodologias como: planejamento, preparação dos 

trabalhadores, controle e execução, entre outros.  

Desta maneira, a administração escolar, influenciada por estes dois pensadores, 

buscava obter resultados quantitativos satisfatórios e assim como acontecia nas empresas, 



58 
 

adotou os mesmos fundamentos da fábrica, planejamento, preparação, divisão do trabalho, 

controle e descentralização de responsabilidades buscando garantir a eficiência da escola, 

deixando de lado a formação para vida e a humanização do ensino, estimuladas em períodos 

anteriores (GALLINDO; ANDREOTTI, 2012). Sobre estas questões Martelli (1999, p. 4) 

salienta que: 

 

A divisão social do trabalho, a hierarquia das funções, a centralização do poder, a 

burocracia – conceitos esses aprimorados no desenvolvimento da sociedade 

capitalista – estão enraizados na forma como a escola se organiza e distribui seus 

profissionais, na atuação dos diretores e na relação com os alunos. A função da 

escola, muito difundida pelo capitalismo, é a preparação da mão-de-obra qualificada 

para o ingresso ao mercado de trabalho. 

 

 A autora sintetiza a concepção aderida acerca da administração escolar no período 

inicial desta fase histórica correspondente ao Nacional desenvolvimentismo (1946-1964). 

Porém para Paro (2010, p. 119) “a administração escolar estará tanto mais comprometida com 

a transformação social quanto mais os objetivos com ela perseguidos estiverem articulados 

com essa transformação”. A educação, bem como a administração escolar, precisa objetivar a 

transformação social, desta maneira, ela servirá de instrumento para acabar com a sociedade 

de classes em que vivemos, a qual causa tantas desigualdades. Contudo, Gallindo e Andreotti 

(2012, p. 140) ressaltam que o que se presenciou neste período e que se estende até os dias 

atuais é que 

 

A função do diretor esteve relacionada a um gerenciador a serviço do sistema 

escolar em seus aspectos econômicos (verbas da educação e produção de mão de 

obra para o mercado), políticos (cumprimento da legislação com vias ao crescimento 

econômico) e sociais (atender aos anseios da população por uma escolarização que 

implicaria em emprego, melhoria econômica e ascensão social). 

 

 Deste modo, a função do diretor escolar adquiriu nos anos de 1946 a 1964 uma 

posição hierárquica no estabelecimento de ensino, podendo ele tomar decisões individuais que 

refletiriam na organização, funcionamento e relações entre os indivíduos da escola. O diretor 

encontrava-se subordinado apenas à legislação, desempenhando papel de reprodução das 

políticas empregadas pelo governo. A participação da população na educação era mais 

presente do que em décadas anteriores. Todavia, com o golpe militar de 1964, sucederam-se 

várias transformações referentes à organização das escolas do Brasil (CLARK; 

NASCIMENTO; SILVA, 2012).  

Com o autoritarismo em alta, característico do período do Regime Militar (1964-

1985), diminui essa participação popular na sociedade e no âmbito educacional 

especialmente. Portanto, “o Estado assumiu o controle da administração pública, eliminando 
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ou diminuindo os „perigos‟ da integração social dos trabalhadores e a visão crítica sobre o 

conjunto do sistema produtivo” (CLARK; NASCIMENTO; SILVA, 2012, p. 152).  E com 

esta atitude o regime ditatorial iniciou suprimindo tudo que não convinha ao novo governo. A 

educação também se tornou alvo de supressão, assim Clark, Nascimento e Silva (2012, p. 

154) salientam que: 

 

Para adequar o sistema educacional às necessidades do modelo de desenvolvimento 

econômico adotado e responder às pressões sociais, o governo buscou a ajuda 

internacional, em particular, por intermédios dos chamados „Acordos MEC-USAID‟ 

(Ministério da Educação e Cultura – United States for International Development), 

cujos técnicos tiveram participação direta na reorganização do sistema educacional 

brasileiro. 

 

Como consequência desta política intervencionista, a influência de organismos 

exteriores passou a ser constante no sistema educacional brasileiro, refletindo no seu 

funcionamento e desvalorizando o corpo docente. O foco da educação passou a ser a 

qualificação para o mercado de trabalho. Nesse sentido, os autores ressaltam que “as 

universidades e as agremiações estudantis foram os alvos mais visados na ação de extinguir a 

resistência às políticas do governo militar” (CLARK; NASCIMENTO; SILVA, 2012, p. 161). 

Diante desse cenário, a possibilidade de formar a criticidade dos sujeitos foi suprimida. O 

ensino humanístico, que havia se tornado quase inexistente, foi extinto completamente, sendo 

disseminada a concepção de ensino tecnicista. 

Sintetizando este período do regime militar em relação à administração escolar, Dias 

(1973) esclarece que o cargo do Diretor de Escola foi instaurado em todos os 

estabelecimentos educacionais, não mais somente nos Grupos Escolares. Estes cargos se 

tornaram predominantes durante a ditadura, e conforme Dias (1973, p. 181), 

 

Como toda empresa, a escola é organizada com a finalidade de atingir certos 

objetivos. São estes objetivos que dão sentido à organização escolar e orientam, 

consequentemente, a tomada de decisões no que se refere à natureza dos currículos e 

programas, ao tipo de edifício escolar, à quantidade e qualidade do equipamento, ao 

número e qualificação do pessoal escolar. 

  

 As escolas tinham objetivos a serem alcançados e para que obtivessem êxito era 

necessário que todos os envolvidos soubessem quais eram estes objetivos, assim trabalhariam 

com mais eficiência, a fim de obter resultados positivos. Igualmente acontecia nas empresas, 

que buscam superar as metas estabelecidas. 

 E ainda durante este período, foi promulgada a Lei Federal nº 5.692 de 11 de agosto 

1971, que definiu as diretrizes e bases da educação nacional e visava especialmente à 

profissionalização dos educandos desenvolvendo, supostamente, todas as suas 
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potencialidades, além disto, defendia a preparação para o exercício da moral e cidadania 

consciente (CLARK; NASCIMENTO; SILVA, 2012). No que concerne à administração 

escolar, a presente lei em seu art. 33, estabeleceu que: “a formação de administradores, 

planejadores, orientadores, inspetores, supervisores e demais especialistas de educação será 

feita em curso superior de graduação, com duração plena ou curta, ou de pós-graduação” 

(BRASIL, 1971). Deste modo, as habilitações para orientador ou administrador só eram 

concedidas após a conclusão dos cursos de graduação, especialmente em pedagogia e eram 

organizados em módulos com duração determinada pelas instituições (NOGUEIRA, 2013). 

Com isso, os responsáveis em administrar, inspecionar e orientar o ensino demonstraria 

capacidade maior em realizar as tarefas, pois possuíam a formação complementar na sua área 

de atuação. Esta lei trouxe mudanças, mas também permanências que continuaram inclusive 

com a Lei nº 9394/96, como veremos na seção abaixo. 

  

2.1.1 Administração Escolar no período de Redemocratização do Brasil 

 

Com o fim do regime militar, foi instituída a Nova República, que buscou a 

redemocratização do país e, consequentemente, da educação. O caminho trilhado nesta busca 

levou à inserção de práticas democráticas no interior das escolas e da sociedade de maneira 

geral. No campo da economia, também houve alterações, pois surgiram novos meios 

tecnológicos que ampliaram o movimento da indústria, causando a substituição do trabalho de 

um grande contingente de trabalhadores por máquinas. Ou seja, as tecnologias de 

comunicação e informação causaram uma verdadeira revolução tecnológica mundial. 

Como afirma Minto (2012, p. 195) no que tange à legislação, “a elaboração das leis 

que regulam a gestão/administração educacional está ligada a um contexto histórico de 

alteração nos rumos do capitalismo mundial e brasileiro”. Mas não somente as questões 

econômicas, como também as políticas, interferem nos rumos da legislação educacional. 

 Assim, as transformações ocorridas com a transição do regime autoritário para o 

democrático, correspondente à fase de redemocratização, exigiu uma reforma no sistema de 

ensino que adequasse a educação ao novo modelo de desenvolvimento estabelecido. Dentre as 

mudanças pretendidas “merece destaque a luta pela gestão democrática da educação, tanto 

num sentido abrangente de gerenciamento da política educacional, como num sentido mais 

particular de gestão das unidades de ensino nos diversos níveis” (MINTO, 2012, p. 179). 

Desse modo, tanto a gestão educacional, que se faz em um âmbito macro do governo, como a 

gestão escolar, que se limita às unidades de ensino, deveriam se democratizar. 
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Com o discurso de gestão democrática do ensino voltou às discussões acerca da 

participação da comunidade no processo educativo como meio de se efetivar a democracia e 

promover a transformação social. Inclusive os termos utilizados para denominar o ato de gerir 

a escola se transformou, a fim de oferecer ares democráticos para a Nova República. Assim, a 

administração passou a denominar-se de gestão escolar e a participação da comunidade se 

tornou também um princípio da gestão democrática. As reivindicações da comunidade escolar 

referiam-se à democratização da gestão, por meio da adoção de alguns instrumentos e 

princípios. Minto (2012, p. 180) destaca seis: 

 

1. Descentralização administrativa e pedagógica; 
2. Gestão participativa na educação 
3. Eleições diretas (com voto secreto) para dirigentes de instituições de ensino; 
4. Constituição de comissões municipais e estaduais de educação autônomas e 

amplamente compostas para acompanhamento e atuação nas políticas 

educacionais; 
5. Supressão do Conselho Federal de Educação, de cunho marcadamente privatista; 
6. Instituição de colegiados escolares, eleitos pela comunidade, com o intuito de 

frear arbitrariedades perpetradas pela administração do sistema e da escola. 
 

Todas estas reivindicações foram efetivadas no sistema de ensino através de muitas 

lutas de vários movimentos sociais. A Constituição Federal promulgada em 1988 foi o 

principal reflexo destas reivindicações. Esta Carta garante os princípios acima citados por 

Minto (2012), inclusive a participação da comunidade na escola, que se torna o principal meio 

de democratização da instituição de ensino. A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de nº 9394, de 1996, trouxe em alguns de seus artigos itens contemplados na 

Constituição de 1988, como por exemplo, no art. 3º que determina que: “o ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios: [...] VIII – gestão democrática do ensino 

público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino [...]” (BRASIL, 1996).  

Este artigo torna claro que o ensino deve ser pautado nos princípios democráticos, com 

adesão à gestão democrática. E para que a gestão se torne democrática é necessário aderir 

algumas normas e mecanismos, principalmente de participação da comunidade e profissionais 

da escola nos processos escolares, que serão definidos pelos sistemas de ensino conforme 

complementa o art. 14 da LDB nº 9394/96 abaixo: 

 

Art. 14º - Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 

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

os seguintes princípios:  

I-participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 

escola; 

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

equivalentes [...] (BRASIL, 1996, Art. 14). 
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 De acordo com este artigo, as normas da gestão democrática devem ser definidas pelos 

sistemas de ensino tornando possível adequá-la à realidade de cada sistema. Além disso, 

alguns princípios citados no artigo garantem a gestão democrática, como por exemplo, a 

participação da comunidade em conselhos escolares e dos profissionais na elaboração do PPP; 

ambos os requisitos possuem papéis fundamentais na efetivação da gestão democrática.  

Portanto, a partir do momento da implementação da LDB nº 9394/96, buscou-se 

praticar nas instituições de ensino os princípios democráticos (BRASIL, 1996). Todavia, o 

processo de democratização do ensino ocorreu lentamente, sendo que o modelo de gestão 

atual é fruto desse processo histórico, que na realidade ainda se encontra em processo de 

consolidação. Muitos diretores resistem em aderir concepções e práticas democráticas em sua 

gestão, e em muitas instituições de ensino acaba predominando o autoritarismo, como por 

exemplo, na tomada de decisão no que tange aos aspectos financeiro, administrativo e até 

mesmo pedagógico. Em algumas circunstâncias, o gestor acaba tomando decisões sem a 

consulta dos demais segmentos; na implantação de normas internas que convém a gestão, com 

ausência do compartilhamento ou deliberações juntamente com a comunidade escolar. Este 

autoritarismo contraria a própria legislação, uma vez que ela defende a participação dos 

diversos segmentos no processo educativo (MINTO, 2012).  

No que tange à questão de escolha dos diretores, atualmente, se dá através de concurso 

que é a maneira mais praticada nas escolas brasileiras, com algumas exceções em que há 

indicação político-partidária do cargo. Nas escolas estaduais do Estado do Acre, a nomeação 

ao cargo de diretor de escola ocorre por meio de concurso, sendo que “sobre a questão da 

escolha dos dirigentes, a LDB nº 9394/96 (art. 67) afirma a exclusividade de ingresso no 

cargo por meio de concurso público de provas e títulos (sem definir os seus critérios) e o pré-

requisito da experiência docente para seu exercício” (MINTO, 2012, p. 193). Na democracia, 

a prática de indicação dos gestores não é bem vista, ainda mais se esta escolha for feita por 

interesses político-partidários. 

A LDB nº 9394/96 acrescentou as atribuições da função do diretor escolar à 

elaboração da proposta pedagógica, regimento escolar e plano de curso. Contudo, a 

comunidade escolar - incluindo pais de alunos - precisa ser informada e participar de sua 

construção, como meio de exercer a democracia. Sintetizando o quadro atual da gestão 

escolar, é perceptível que ainda há o predomínio de atividades administrativas e burocráticas 

atribuídas ao diretor de escolas, mas como aborda Saviani (2005) o gestor precisa conciliar 

essas atividades com as tarefas de natureza pedagógica, uma vez que, antes dele ser 

administrador, ele é educador de uma instituição de ensino.  
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De acordo com o contexto apresentado até o momento, é perceptível que a educação 

está a serviço do cenário econômico, mesmo que de forma implícita, apresentando ideais 

neoliberais nos currículos, na organização e no funcionamento da escola. Tais ideias 

prejudicam a autonomia da escola, que tem sempre que superar a barreira da falta de recursos 

para o desenvolvimento de suas tarefas. Como complementa Saviani (2005, p. 22) partindo da 

“[...] ideia da educação como instrumento mais poderoso de crescimento econômico e, por 

consequência, de regeneração pessoal e de justiça social”, a educação torna-se o mecanismo 

mais eficiente de crescimento econômico do país. 

Limitamo-nos a abordar apenas o histórico dos períodos políticos até os anos de 1990, 

tendo em vista que tratamos das mudanças dos anos de 2000 até os dias atuais no decorrer dos 

outros capítulos, discorrendo por meio das legislações atuais e com base em estudos mais 

recentes sobre a temática. 

 No tópico seguinte trataremos de discutir as terminologias “administração” e “gestão 

escolar”, pois ora alguns autores utilizam o termo administração e ora gestão da escola ou da 

educação para definir funções similares. O motivo da mudança de um termo para outro 

decorre do processo histórico vivenciado pelo país, o qual acabamos de apresentar. 

 

2.2 ADMINISTRAÇÃO OU GESTÃO ESCOLAR: TERMINOLOGIAS SIMILARES E 

CONCEPÇÕES DIFERENTES 

 

Para alguns teóricos da Administração como Paro (2010), a sociedade é constituída 

por instituições que realizam tarefas sociais que necessitam ser administradas. Neste contexto, 

a escola se apresenta como uma instituição social administrada pelo diretor que representa o 

responsável último pelas atividades desenvolvidas nela. Desta maneira, reconhecendo a 

administração como uma ação imprescindível para obtenção de êxito em qualquer âmbito, 

torna-se importante discutir sua definição, bem como a utilização do termo “gestão”, que 

possui significado similar ao ato de administrar, porém com concepções e uso diferentes. 

O termo gestão pode ser considerado de uso recente. Segundo Maia (2004, p. 147) o 

seu uso iniciou “[...] em 1986, com a realização do Simpósio
7
 tendo a temática „a 

democratização da educação e gestão democrática da educação [...]”, desde então, a maneira 

como vinha sendo arquitetada a administração tem sofrido diversas críticas, influenciando na 

                                                 
7
 Este simpósio com a temática “A Democratização da Educação e a Gestão Democrática da Educação”, ocorreu 

em João Pessoa - Pernambuco no período de 03 a 07 de Novembro de 1986, foi promovido pela Associação 

Nacional de Política e Administração da Educação - ANPAE. 
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substituição do termo administração pelo de gestão ou uso de ambos concomitantemente. Até 

então, este termo pouco era direcionado para a área da educação. Surgiu com as 

transformações que a sociedade estava sofrendo, de modo que a necessidade da população por 

mudanças acarretou na “ruptura com a prática administrativa, tendo em vista que uma gestão 

inovadora pressupõe uma administração mais participativa” (MAIA, 2004, p. 147). Desta 

forma, a mudança implicou também na predominância do termo gestão, que significava para a 

sociedade a sua participação nas instituições sociais, especialmente na escola. 

Muitos dos profissionais da educação e até a própria literatura educacional utilizam o 

termo gestão em detrimento do termo administração. Porém, cabe-nos questionar se esta 

mudança trouxe de fato inovações na postura e valores da escola ou refere-se apenas a 

alteração na terminologia. Na perspectiva de Silva Júnior (2002, p. 202) é impossível “[...] 

tentar estabelecer na literatura especializada em administração, diferenças substantivas entre 

esse conceito e o de gestão [...]”. Para o autor o uso predominante do termo gestão resulta da 

influência dominante da concepção de administração empresarial na sociedade, tornando 

possível que o termo gestão seja utilizado no âmbito escolar.  

Neste contexto, Silva Júnior (2002, p. 202) esclarece que necessitamos “[...] refletir 

sobre as consequências práticas para administração escolar no Brasil e fora dele, do quase 

abandono do conceito de administração escolar em favor do conceito de gestão escolar”. A 

concepção de uma boa gestão está pautada na incorporação de mecanismos aprovados pela 

competitividade empresarial, o que não garante a mudança de valores e comportamentos. A 

gestão traz princípios empresariais para as escolas, como por exemplo, fragmentação do 

trabalho dos profissionais, mercadorização do ensino, competitividade, entre outros. Porém, 

Maia (2000, p. 53) salienta que, 

 

[...] a organização escolar apresenta, por oposição a outras organizações, alguns 

elementos específicos. É o caso, por exemplo, dos objetivos, quase sempre mais 

difíceis de definir e menos consensuais do que em outras organizações, a existência 

da matéria prima humana que oferece outro caráter à escola, o fato dos professores 

terem a mesma formação dos outros integrantes da equipe escolar, a impossibilidade 

de se medir com precisão os resultados obtidos como se faz nas organizações 

empresariais, dentre outros. 

 

Desta maneira, o autor apresenta a diferença entre administração empresarial e escolar, 

ressaltando os principais elementos que as opõem, sendo eles: a escola possui objetivos 

peculiares, difíceis de serem definidos e menos consensuais do que as demais instituições, 

além disso, a matéria prima trabalhada na escola é o ser humano e os professores possuem a 

mesma formação que os demais membros da equipe escolar. Por fim, Maia (2004) destaca 

outra diferença que é a dificuldade em mensurar com precisão os resultados alcançados pela 
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instituição escolar, o que se faz facilmente nas organizações empresariais, que também 

apresentam objetivos claros e mais palpáveis. 

A utilização dos termos “administração” e “gestão” pelos estudiosos da educação, 

como Libâneo (2018), Luck (2008) e Maia (2004), denotam concepções diferentes. O termo 

administração está relacionado com uma visão mecanizada e individual do processo de 

tomada de decisão, na qual não há deliberações coletivas, ou seja, compartilhamento de 

ideias. No que concerne ao termo gestão, há uma visão de unidade escolar em que o gestor 

administra o estabelecimento com auxílio de outros membros. Há deliberações coletivas e 

flexibilidade nos relacionamentos e nos processos decisórios. Luck (2006) afirma este 

pensamento quando afirma que a terminologia gestão supera a limitação do termo 

administração, proporcionando maior participação dos diversos segmentos da sociedade nos 

processos e questões educacionais. Conforme Luck (2000, p. 15): 

 

Cabe ressaltar que não se trata de simples mudança terminológica e sim de uma 

fundamental alteração de atitude e orientação conceitual. Portanto, sua prática é 

promotora de transformações de relações de poder, de práticas e da organização 

escolar em si, e não de inovações, como costumava acontecer com a administração 

científica. 

 

Percebe-se que a mudança não se refere apenas à terminologia, abarca também 

modificações de comportamentos e atitudes que resultam em possíveis transformações no 

âmbito social e escolar. 

Neste contexto, esta mudança terminológica se origina “[...] para representar novas 

ideias e estabelecer, na instituição, uma orientação transformadora, a partir da rede de 

relações que ocorrem, dialeticamente, no seu contexto interno e externo [...]” (LUCK, 1998, 

p. 35). Podemos visualizar estas novas ideias nas legislações como Constituição Federal de 

1988 e LDB nº 9394/96, na qual, em paralelo a adoção do termo gestão, houve aquisição de 

princípios e valores mais democráticos no âmbito escolar, através da participação da 

comunidade na escola, além de promover uma perspectiva mais ampla dos problemas 

educacionais e da própria organização escolar. Neste sentido, Luck (2000, p. 16) enfatiza que 

o termo gestão vai além do termo administração, já que passa a 

 

[...] abranger uma série de concepções não abarcadas por este outro, podendo-se 

citar a democratização do processo de construção social da escola e realização de 

seu trabalho, mediante a organização de seu projeto político- pedagógico, o 

compartilhamento do poder realizado pela tomada de decisões de forma coletiva, a 

compreensão da questão dinâmica, conflitiva e contraditória das relações 

interpessoais da organização, o entendimento dessa organização como uma entidade 

viva e dinâmica, demandando uma atuação especial da liderança e articulação, a 

compreensão de que a mudança de processos educacionais envolve mudanças nas 

relações sociais praticadas na escola e nos sistemas de ensino. 
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 Deste modo, as concepções destes termos, embora apresentem definições similares, 

são distintas, uma vez que o conceito de administração se destaca pela ação mecanizada e 

individualizada de um administrador na instituição, enquanto o conceito de gestão se constitui 

como uma construção coletiva, em que a organização escolar é compreendida como entidade 

viva e dinâmica. Vale ressaltar que “a participação é o principal meio de assegurar a gestão 

democrática da escola, possibilitando o envolvimento de profissionais e usuários no processo 

de tomada de decisões e no funcionamento da organização escolar” (LIBÂNEO, 2018, p. 

102). 

 Este levantamento prévio das concepções referentes aos termos gestão e administração 

se faz necessário para compreendermos em que sentido se abordará estas terminologias nesta 

pesquisa, sendo eles explicitados como sinônimo, contudo, devem ser levadas em 

consideração as perspectivas em torno destes termos mencionados neste tópico. De modo 

geral, a administração é vista como mecânica e individualizada, ao passo que a gestão é 

pautada na participação de todos. 

 No capítulo a seguir abordaremos as concepções de gestão escolar, caracterizando 

cada uma, enfatizando a gestão democrático-participativa, pois é a concepção que atualmente 

é mais defendida como modelo de gestão escolar. Conforme foi discutido, as legislações 

referentes à educação instituem a gestão democrática como mecanismo de efetivação da 

sociedade democrática, porém há outras concepções que merecem ser ressaltadas neste 

trabalho. 
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3 CONCEPÇÕES DE GESTÃO ESCOLAR E SUAS POSSÍVEIS IMPLICAÇÕES NA 

ESCOLA 

 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar as concepções de gestão escolar sob as 

perspectivas de autores como Libâneo (2018), Luck (2009) entre outros. Além deles, 

utilizamos a análise de alguns documentos das escolas pesquisadas como o Projeto Político 

Pedagógico e o Regimento Interno, enfatizando aspectos referentes à estrutura das instituições 

e os princípios da gestão democrático-participativa. Esta concepção democrático-participativa 

se delineia como foco do nosso trabalho pelo fato de ser o modelo de gestão, de acordo com 

as legislações educacionais vigentes no país, que deve reger as escolas brasileiras. 

A gestão escolar é de fundamental importância para o êxito do estabelecimento de 

ensino, visto que a mesma compreende não só a administração, mas também a coordenação e 

orientação dos fatores pedagógicos e de ensino. Para Luck (2009, p. 23): 

 

A gestão escolar constitui uma das áreas de atuação profissional na educação 

destinada a realizar o planejamento, a organização, a liderança, a orientação, a 

mediação, a coordenação, o monitoramento e a avaliação dos processos necessários 

à efetividade das ações educacionais orientadas para a promoção da aprendizagem e 

formação dos alunos.  

 

A maneira como a gestão escolar trata o planejamento, a organização, a liderança, 

entre outros elementos citados pela autora é imprescindível para o seu sucesso, deste modo, a 

equipe gestora necessita de responsabilidade e compromisso, a fim de cumprir com as metas 

pré-estabelecidas para a escola. 

Ao nos referir às concepções de gestão escolar abordaremos especialmente as práticas 

de organização e gestão que não se referem apenas aos aspectos administrativos e 

burocráticos, mas também aos socioeducativos. As práticas de organização e gestão 

caminham rumo aos objetivos buscados pela instituição e se estes objetivos estiverem claros 

será mais fácil para a gestão tomar decisões que estejam de acordo com as demandas 

escolares. Paro (2016, p. 151) salienta que: 

 

A possibilidade de uma administração democrática no sentido de sua articulação, na 

forma e conteúdo, com os interesses da sociedade como um todo, tem a ver com os 

fins e a natureza da coisa administrada. No caso da Administração Escolar, sua 

especificidade deriva, pois: a) dos objetivos que se buscam alcançar com a escola; b) 

da natureza do processo que envolve essa busca. Esses dois aspectos não estão de 

modo nenhum desvinculados um do outro. A apropriação do saber e o 

desenvolvimento da consciência crítica, como objetivos de uma educação 

transformadora, determinam [...] a própria natureza peculiar do processo pedagógico 

escolar; ou seja, esse processo não se constitui em mera diferenciação do processo 

de produção material que tem lugar na empresa, mas deriva sua especificidade de 

objetivos (educacionais) peculiares, objetivos estes articulados com os interesses 
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sociais mais amplos e que são, por isso, antagônicos aos objetivos de dominação 

subjacentes à atividade produtiva capitalista. 

 

Vemos que os objetivos da instituição de ensino numa perspectiva democrática deve 

articular sua forma e conteúdo com os interesses da sociedade. Diferentemente das empresas, 

estes objetivos com viés educacionais devem promover o desenvolvimento da consciência 

crítica, consequentemente, garantir uma educação transformadora, resultando em objetivos 

contrários aos da produção capitalista, que visa à dominação. 

Estes objetivos não podem ser imediatistas, visando apenas à empregabilidade dos 

educandos no mercado de trabalho em um futuro próximo. A escola deve assegurar o 

desenvolvimento integral do aluno, incluindo aspectos afetivos, mentais, morais, entre outros 

para torná-lo apto a atuar na vida social (BRASIL, 2017). É possível observar estes aspectos 

no PPP das duas escolas participantes, que trazem como alguns de seus objetivos, por 

exemplo, “oferecer à comunidade escolar um clima de ordem e igualdade, independente de 

posição social, convicções políticas, filosóficas, religiosas, bem como de preconceitos de 

classe, gênero ou etnia, respeitando a dignidade e as liberdades fundamentais do homem” 

(PPP, EM01, 2018, p. 43). De acordo com estas finalidades da escola evidenciadas no PPP 

não se prioriza somente os conhecimentos, mas inclui os aspectos afetivos que são essenciais 

para uma convivência sadia na sociedade, como o respeito, o clima harmonioso, etc. Este viés 

é complementado por um dos objetivos presentes no PPP da segunda escola, o qual destaca: 

 

Construir um ambiente de relações onde o respeito seja o ponto de partida e chegada 

à construção de uma sociedade sadia e de convivência harmônica. [...]. Promover a 

gestão democrática, pautada no diálogo sadio, participativa, dinâmica e atual 

atendendo o melhor interesse da sociedade [...]. Manter diálogo constante com os 

diferentes segmentos no intuito de se manter todos interligados em um objetivo 

comum (PPP, EM02, 2018, p. 34). 

 

Estes objetivos se preocupam com a participação da comunidade na escola, 

promovendo relações de cordialidade e respeito entre os diversos segmentos, portanto, tais 

objetivos tornam-se instrumentos democratizantes na instituição e devem ser um processo 

contínuo. Nesse sentido, reforçamos que deve haver participação da comunidade em todos os 

setores da escola, bem como na construção de seus regimentos e projetos. E um fator 

essencial para que a participação seja efetiva é o diálogo. Seguindo o viés de que o diálogo é 

elemento fundamental numa gestão democrática e participativa para a manutenção de boas 

relações sociais, Freire (1971) enfatiza que ele é capaz de transformar a realidade através de 

sua vivência. Na concepção de Cury (2005, p. 165), “[...] a gestão implica diálogo como 

forma superior de encontro das pessoas e solução de conflitos. Assim, a gestão é vista como 
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uma nova forma de administrar de maneira democrática, onde a participação e o diálogo 

estão, já de forma implícita, envolvidos”. O diálogo é característico do ambiente participativo, 

onde todos podem expor suas ideias e ouvir as dos outros envolvidos, no intuito de melhorar 

as atividades escolares e solucionar possíveis problemas. Esse diálogo deve ser constante e 

valorizado pela gestão da instituição. Os objetivos descritos são pensados com o intuito de 

preparar o educando para o convívio na sociedade, não realçando apenas os conteúdos e os 

aspectos científicos, mas também os elementos ligados à moral, ética, entre outros. 

O modo de funcionamento da escola influencia na formação dos indivíduos, assim 

sendo, uma gestão com princípios conservadores não contribui para formação de sujeitos 

críticos, contudo, uma gestão que visa à transformação social formará sujeitos pensantes e 

ativos para atuar na sociedade. Os meios e objetivos adotados pela instituição tornam-se 

essenciais para o funcionamento e boa organização do trabalho escolar, por isso não podemos 

tratar meios e objetivos separadamente, embora sejam distintos, estes aspectos se 

complementam (LIBÂNEO, 2018). 

Na perspectiva de Libâneo (2018), a relação entre meios e objetivos vai se 

transformando de acordo com a concepção de ensino apresentada pelos educadores e técnicos 

da educação, como por exemplo: na concepção tecnicista, os meios se transformam em 

objetivos quando “[...] põem toda responsabilidade das mudanças na aprendizagem dos 

alunos” (LIBÂNEO, 2018, p. 24). Na progressista, acredita-se que a gestão participativa era 

suficiente para resolução de todos os problemas, “(...) como se o objetivo das escolas se 

reduzisse a propiciar relações democráticas e participativas” (LIBÂNEO, 2018, p. 24). De 

acordo com o autor, os objetivos da instituição de ensino vão além da resolução de problemas 

sociais. Em ambas as concepções, torna-se necessário que a escola propicie aos alunos a 

garantia do desenvolvimento de suas capacidades intelectuais por meio dos conteúdos 

fornecidos pela instituição, pois garantir boas condições de ensino-aprendizagem deve ser a 

finalidade primeira de um estabelecimento educacional. 

Para Gadotti (2004, p. 92), não podemos pensar que a gestão democrática resolverá 

todos os problemas do ensino ou da educação, “mas a sua implementação é hoje uma 

exigência da própria sociedade que a enxerga como um dos possíveis caminhos para a 

democratização do poder na escola e na própria sociedade”. Desta maneira, as relações entre 

os profissionais no ambiente escolar são influenciadas pela forma de organização da escola, e, 

consequentemente, pela concepção de gestão apresentada pela equipe escolar. A concepção de 

gestão apresentada também interfere no relacionamento da escola com a comunidade, com os 

professores e com alunos. Logo, podemos dizer que a participação de todos é essencial para 
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que as relações fluam harmoniosamente na instituição de ensino, além disso, Gadotti (2004, p. 

16) salienta que, 

 

A participação possibilita à população um aprofundamento do seu grau de 

organização. [...] ela contribui para a democratização das relações de poder no seu 

interior e, consequentemente, para a melhoria da qualidade do ensino. Todos os 

segmentos da comunidade podem compreender melhor o funcionamento da escola, 

conhecer com mais profundidade todos os que nela estudam e trabalham, intensificar 

seu envolvimento com ela e, assim, acompanhar melhor a educação ali oferecida. 

 

É notório que com a comunidade participando dos processos escolares, especialmente 

por meio de conselhos, que deliberam sobre as decisões, esta comunidade possuirá 

conhecimento mais aprofundado do modo de organização da escola e poderá contribuir cada 

vez mais e de forma efetiva. Em consequência, a comunidade se sentirá mais envolvida com 

os trabalhos escolares, reconhecendo seu papel na melhoria da qualidade do ensino oferecido 

na instituição.  

Um fator relevante para o estudo da gestão é a compreensão de que as práticas são 

educativas, assim como as práticas de gestão e organização, pois os alunos e professores 

aprendem com elas. Libâneo (2018, p. 32) cita alguns pontos de como a gestão e a 

organização da escola atuam como prática educativa, por exemplo, “o estilo de gestão adotado 

pela direção influencia as interações entre as pessoas (professores, alunos, funcionários), 

determinando as mais variadas práticas e formas de relacionamento”. O autor complementa 

ressaltando que “as reuniões pedagógicas coordenadas pelo diretor ou pelo coordenador 

pedagógico podem ser um espaço de participação de professores e pedagogos ou de 

manifestação do poder pessoal do diretor ou coordenador” (Idem, p. 33). Enfatiza ainda que o 

estilo de gestão apresentado pelo gestor poderá interferir até mesmo no modo de desenvolver 

uma reunião pedagógica, demonstrando, por meio de suas ações, atitudes favoráveis à 

participação de todos neste momento, com compartilhamento de ideias e deliberações sobre 

diversas situações vivenciadas no cotidiano escolar. Ou pode tornar este encontro em espaço 

onde transpareça seu autoritarismo, não deixando espaço para nenhuma outra posição, senão a 

sua. 

Por isso, a concepção apresentada pela gestão escolar se faz tão importante no 

desenvolvimento do trabalho na instituição, pois a depender do estilo adotado pelo gestor “a 

escola poderá ser organizada para funcionar „cada um por si‟, estimulando o isolamento, a 

solidão e a falta de comunicação ou poderá estimular o trabalho coletivo, solidário, 

negociado, compartilhado” (LIBÂNEO, 2018, p. 33). Um espaço educacional pautado na falta 
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de comunicação e isolamento traz sérias consequências para o ensino, tais como: rendimento 

baixo, discordâncias, insatisfações dos diferentes segmentos da escola, entre outros. 

Desta maneira, Libâneo (2018, p. 33) enfatiza que a gestão atua como prática 

educativa, uma vez que “[...] o comportamento dos alunos, suas atitudes, seus modos de agir 

dependem, em boa parte, daquilo que presenciam e vivenciam no dia a dia da escola”. Assim, 

o modo que a gestão organiza suas atividades reflete no comportamento do aluno, se esta 

organização for pautada na autoridade do diretor como a figura que detém o poder, o aluno 

poderá se sentir coagido a se comportar de uma determinada maneira, apenas na sua presença, 

para não receber punição. Os demais membros da escola também poderão reprimir suas 

contribuições, tornando a relação dos indivíduos atuantes nela uma relação insatisfatória. Por 

outro lado, se a escola possui uma gestão que organiza as atividades, deixando espaço para a 

participação de todos, sendo favorável a ações democráticas, o comportamento participativo, 

sobretudo dos alunos, será incentivado tanto na escola como na sociedade em geral. Dentre 

essas ações democráticas, destaca-se: consultar os representantes de todos os segmentos com 

relação às problemáticas vivenciadas na escola ou até mesmo quanto ao desenvolvimento das 

atividades escolares, compartilhar e ouvir as contribuições, entre outras. Afinal, a organização 

da escola tem uma função educadora, tendo em vista que ensina os indivíduos que fazem 

parte dela (LIBÂNEO, 2018).  

Atualmente, a organização e gestão da educação se respaldam em políticas que levam 

a escola para um ajustamento de suas práticas ao modelo de desenvolvimento capitalista. 

Essas políticas estão subordinadas aos interesses do mercado e do Estado (FALEIROS, 1991). 

Mas vale ressaltar que para Paro (2016, p. 7), 

 
(...) administrar uma escola pública não se reduz à aplicação de uns tantos métodos e 

técnicas, importados, muitas vezes, de empresas que nada têm a ver com objetivos 

educacionais. A administração escolar é portadora de uma especificidade que a 

diferencia da administração especificamente capitalista, cujo objetivo é o lucro, 

mesmo em prejuízo da realização humana implícita no ato educativo. Se administrar 

é usar racionalmente os recursos para a realização de fins determinados, administrar 

a escola exige a permanente impregnação de seus fins pedagógicos na forma de 

alcançá-los. 

 

Paro (2016), distingue a administração escolar das escolas públicas da administração 

de empresas, ressaltando que uma das principais divergências é encontrada em seus objetivos, 

sendo que as empresas não possuem objetivos educacionais e sim lucrativos visando o 

acúmulo de capital e as escolas, por sua vez, giram em torno da educação. A administração 

escolar das escolas públicas possui suas especificidades, pois, ao contrário das empresas, as 

escolas necessitam alcançar seus fins pedagógicos, buscando alcançar uma educação de 
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qualidade. Contudo, cabe-nos questionar: Como que ficam as instituições de ensino 

particulares? As escolas particulares visam também o lucro, portanto sua administração se 

assemelha ao das empresas, mas isso não impede de cumprir com seus objetivos educacionais 

(PARO, 2016). 

Os modelos de gestão de uma escola e de uma empresa são similares, contudo, a 

escola vive uma realidade singular e o modo de organização da escola depende também de 

aspectos externos a ela. Libâneo (2018, p. 18) cita alguns exemplos: 

 
[...] dos fatores econômicos, sociais e políticos, das expectativas e interesses dos 

grupos e classes sociais, das várias culturas que atravessam a escola, dos 

condicionantes impostos por valores morais e ideológicos, das políticas educacionais 

e diretrizes oficiais para o sistema escolar; das condições materiais de vida e de 

trabalho dos professores, alunos e pais. 

 

Deste modo, em meio a tantas mudanças que ocorrem na sociedade, principalmente as 

provenientes das tecnologias, ainda se discutem no meio educacional a questão da qualidade 

do ensino, que dependem também das condições exteriores à escola, como demonstramos na 

citação acima. Durante períodos de intensas reformas, discutidas no primeiro capítulo, esse 

assunto já fazia parte das pautas de discussão sobre o ensino e nos dias atuais, ainda se busca 

esta qualidade, sendo que agora o próprio conceito de qualidade é de difícil definição. 

Portanto, a gestão da escola tem papel fundamental neste processo, pois a “gestão da 

escola não visa apenas à melhoria do gerenciamento da escola, visa também à melhoria da 

qualidade do ensino” (ANTUNES, 2002, p. 134). Esta “qualidade da escola refere-se tanto a 

atributos ou características da sua organização e funcionamento quanto ao grau de excelência 

baseado numa escala valorativa (a qualidade desta escola é ruim, medíocre, boa, excelente)” 

(LIBÂNEO, 2018, p. 61). 

Todavia, decorrente dos princípios neoliberais impregnados na sociedade, esta 

qualidade fica submetida à influência do neoliberalismo, difundindo a ideia da qualidade total 

também no sistema escolar. Esta qualidade de corrente conservadora segue o modelo da 

gestão empresarial, focando na “competitividade como método e a busca pelo sucesso 

individual como regra” (FERREIRA, AGUIAR, 1994, p. 244). Assim, os resultados obtidos 

determinam a qualidade da escola, principalmente os providos pelas avaliações externas, que 

são “vinculadas à qualidade, mas, no caso, uma qualidade que tem como parâmetro o 

mercado” (PERONI, 2008, p. 113). Entretanto, a qualidade não deve medir apenas aspectos 

intelectuais dos alunos, sendo assim, as avaliações se tornam insuficientes para medir a 

verdadeira qualidade do ensino, que segundo Libâneo (2018) deveria ter um caráter social. 
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A qualidade social foge da qualidade pautada nos princípios mercantis e adota um 

sentido “cuja lógica tem como objetivo compreender a relevância social da construção dos 

conhecimentos e de valores na escola” (GRACINDO, 1997 p. 14). É pautada numa escola que 

inclua todos no processo de aprendizagem.  

A inclusão de todos na escola, incluindo a comunidade exterior, é fundamental para 

obtenção de resultados positivos. Marques (1990, p. 21) ressalta que “a participação ampla 

assegura a transparência das decisões, fortalece as pressões para que sejam elas legítimas, 

garante o controle sobre os acordos estabelecidos e, sobretudo, contribui para que sejam 

contempladas questões que, de outra forma, não entrariam em cogitação”. Destarte, a 

participação torna-se o melhor e mais eficaz meio de democratizar o ensino, centrado na 

qualidade, em que todos os segmentos poderão participar dos processos de tomadas de 

decisão e organização da escola. 

Neste contexto, Romão (1997, p. 67) salienta que “os caminhos para implantação de 

uma gestão democrática e participativa necessitam não só dos convites aos participantes do 

processo, mas também da geração de condições para que os mesmos se insiram no processo”. 

O autor deixa claro que, para que a participação seja possível, é necessária a criação de 

condições adequadas e incentivadoras. E isso parte inicialmente da direção, que deve 

propiciar espaços favoráveis à aproximação entre os profissionais e comunidade escolar em 

geral. Gadotti e Romão (2004, p.48) relatam que: 

 
[...] para facilitar a participação é preciso oferecer todas as condições. Costuma-se 

convocar a população para participar em horários inadequados, em locais 

desconfortáveis ou de difícil acesso etc., sem nenhum cuidado prévio. A população 

precisa sentir-se respeitada, ter prazer, reconhecer a importância do exercício de seus 

direitos e em participar. 

 

Cabem aos gestores intervir na escola, a fim de motivar a participação de todos, pois a 

participação dos diferentes segmentos da instituição faz com que a comunidade escolar se 

sinta confortável e inserida no contexto da escola. Tendo em vista que o papel do diretor é 

essencial para a democratização da instituição de ensino, intermediando as relações entre a 

comunidade e os funcionários, a prática gestionária requer dedicação e compromisso por parte 

do gestor. Segundo Gadotti (2004, p. 92): 

 
[...] a atual prática gestionária nas escolas acaba exigindo dos diretores uma 

dedicação maior, e às vezes plena, às questões administrativas, obrigando-os a tornar 

secundário o aspecto mais importante de sua atuação, ou seja, a sua responsabilidade 

em relação a questões pedagógicas e propriamente educativas, que se reportam à 

sociedade como um todo, e, especificamente à sua comunidade escolar. 
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O sistema educacional restringe o trabalho da gestão escolar, principalmente do 

diretor, a atividades meramente administrativa, deixando a parte pedagógica de lado e 

atribuindo-a ao coordenador pedagógico. Porém, o diretor necessita desenvolver tanto as 

atividades administrativas quanto pedagógicas, pois segundo Saviani (1996, p. 208): 

 
A escola é uma instituição de natureza educativa. Ao diretor cabe, então, o papel de 

garantir o cumprimento da função educativa que é a razão de ser da escola. Nesse 

sentido, é preciso dizer que o diretor de escola é, antes de tudo, um educador; antes 

de ser administrador ele é um educador. 

 

A figura do diretor de escola influencia no modo como a sociedade ver a escola, sendo 

ele o líder precisa assumir posições que estimule o bom funcionamento da instituição 

envolvendo todos no processo educativo. 

Para entender melhor as concepções de gestão escolar, as explicitaremos segundo a 

perspectiva de Libâneo (2018). Como mencionado na introdução deste trabalho, o autor 

enumera algumas concepções de gestão, sendo elas: científico-racional ou técnico-científica, 

sociocrítica, autogestionária, interpretativa e democrático-participativa. Ressaltamos que a 

concepção democrático-participativa ou simplesmente gestão democrática, está estabelecida 

nas legislações nacionais e estaduais de educação (BRASIL, 1988, 1996; ACRE, 2016), por 

isso torna-se a concepção que mais focaremos neste estudo. 

Na primeira concepção chamada de técnico-racional há a predominância de práticas de 

gestão pautada na hierarquização de cargos e funções. Esta concepção possui uma perspectiva 

burocrática e tecnicista do âmbito escolar, por isso pode ser chamada também de técnico-

científica. Além disso, busca a neutralidade e objetividade em suas atividades que devem ser 

fundadas racionalmente para que haja a eficiência dos trabalhos escolares (LIBÂNEO, 2018).  

Existe uma versão desta concepção chamada modelo de gestão da qualidade total, que 

aderem práticas da gestão empresarial na gestão escolar, em que uma das características 

principais é a centralidade do poder no diretor. A comunicação entre os profissionais ocorre 

verticalmente, ou seja, de cima para baixo, e é baseada em normas, regras, extinguindo o 

consenso. Segundo Maturana (1998), este tipo de relação no ambiente de trabalho não 

favorece a harmonia entre os profissionais e não se estabelece como relação social. Maturana 

(1998, p. 69) complementa ainda que 

 
O mesmo ocorre com as relações hierárquicas, pois estas se fundam na negação 

mútua implícita, na exigência de obediência e de concessão de poder que trazem 

consigo [...]. As relações hierárquicas são relações fundadas na supervalorização e 

na desvalorização que constituem o poder e a obediência e, portanto, não são 

relações sociais. 
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Essa hierarquização remete ao ensino tradicionalista, uma vez que as relações 

estabelecidas nas escolas são de obediência à figura do diretor como o detentor do poder. As 

tomadas de decisões são realizadas sem consultar os demais segmentos da escola, confluindo 

assim para relações de conflito entre os diversos profissionais que atuam na instituição. Neste 

tipo de relação, a obediência é predominante, pois não existe autonomia dos indivíduos que 

estão inseridos naquele espaço de trabalho (MATURANA, 1998).  

A segunda concepção é a sociocrítica, que entende a gestão como elemento construído 

coletivamente e deixa explícita a intencionalidade em suas ações, a fim de estimular 

transformações, de dar importância a interações sociais entre os que na escola estão inseridos, 

seja diretor, professor, pais de alunos ou alunos (LIBÂNEO, 2018). A comunicação se dá de 

maneira horizontal, na qual as falas são igualmente relevantes. Este estilo de gestão 

diferencia-se da anterior, pois na perspectiva de Artero (2017, p. 2), 

 

A concepção sociocrítica traz como características ser um sistema que valoriza as 

interações sociais e o contexto sócio-político democrático – ao possibilitar aos 

membros do grupo escolar discutir e deliberar colaborativamente. Logo, é uma 

construção social coletivamente definida e aberta a contribuições. A gestão 

sociocrítica, possui uma característica fundamental, a descentralização. 

 

Desta forma, ao contrário da concepção técnica racional, na qual predomina o 

autoritarismo e detenção do poder na figura do diretor escolar, a concepção sociocrítica 

defende a descentralização das responsabilidades, oportunizando aos segmentos existentes na 

escola a participarem das atividades escolares. Com isto, este estilo de gestão é pautado na 

coletividade para a construção de uma escola democrática e, consequentemente, de qualidade. 

A concepção seguinte é “a concepção autogestionária, que se baseia na 

responsabilidade coletiva, ausência de direção centralizada e acentuação da participação direta 

e por igual de todos os membros da instituição” (LIBÂNEO, 2018, p. 103). Assim sendo, as 

práticas de autoridade não existem, uma vez que todos ocupam posição igual, não havendo 

hierarquização. As decisões são tomadas coletivamente, buscando eliminar todos os indícios 

de autoridade e poder. 

Esta concepção, segundo Libâneo (2018, p. 103), “recusa às normas e sistemas de 

controles, acentuando-se a responsabilidade coletiva”. Desta maneira, ao invés de valorizar 

normas, regras já estabelecidas, estima a capacidade criativa do grupo, seja na produção de 

normatizações ou procedimentos para o ensino. A autogestão, quando assumida com 

prudência, traz benefícios relevantes à instituição. Hallak (apud Dias, 1997, p. 08) destaca 

alguns destas vantagens deste estilo autogestionária:  
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● Grande flexibilidade na utilização dos recursos financeiros; 
● Participação crescente dos diferentes setores na tomada de decisões; 
● Eliminação do controle burocrático centralizado; 
● Capacidade crescente para inovação, a criatividade e a experimentação; 
● Possibilidade de realizar economias; 
● Capacidade de realocar os recursos para atingir os objetivos da escola; 
● Autonomia crescente na tomada de decisões. 

 

Estas vantagens da concepção autogestionária contribuem para a melhoria da 

qualidade do ensino nas escolas que a adotam. Em uma sociedade dita democrática esta 

concepção é a que melhor reflete seus princípios: participação, descentralização, autonomia, 

entre outros. 

A próxima concepção é a interpretativa que “considera como elemento prioritário na 

análise dos processos de organização e gestão os significados subjetivos, as intenções e a 

interação entre as pessoas” (LIBÂNEO, 2018, p. 104). Portanto, essa perspectiva vai de 

encontro com a primeira concepção apresentada, pois ao invés da objetividade, presente na 

científico-racional, esta preserva a subjetividade. Ainda de acordo com o autor “[...] entende 

que as práticas organizativas são socialmente construídas, com base nas experiências 

subjetivas e as interações sociais das pessoas”. Neste estilo de gestão, a realidade é subjetiva e 

socialmente construída, estimulando valores e práticas compartilhadas, de forma a destacar as 

características humanas. Esta concepção possui uma visão do funcionamento da escola de 

forma que valoriza as interações entre as pessoas mais do que os aspectos formativos já 

estabelecidos. Para Oliveira (2008, p. 64) “novas formas de organização e controle do sistema 

de ensino vem resultando em mudanças nas relações de trabalho na escola [...]”, sendo que 

deve predominar a coletividade. 

A concepção democrático-participativa possui uma visão de gestão democrática, ou 

seja, preza pela participação da comunidade na escola, havendo assim uma relação basilar 

entre diferentes setores da instituição de ensino. Mesmo zelando pela gestão participativa não 

extingue a necessidade de coordenação, de distinção de funções entre os profissionais, busca 

uma gestão eficaz. Este estilo de gestão atualmente está estabelecido em leis educacionais, 

portanto, será a mais discutida nesta pesquisa. É importante salientar que, de acordo com 

Libâneo (2018, p. 105): 

 
As concepções de gestão escolar refletem diferentes posições políticas e concepções 

do papel da escola e da formação humana na sociedade. Portanto, o modo como uma 

escola se organiza e se estrutura tem um caráter pedagógico, ou seja, depende de 

objetivos mais amplos sobre a relação da escola com a conservação ou 

transformação social. 
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Desta maneira, as concepções apresentadas pelos gestores refletem no ambiente 

escolar, por exemplo: a concepção técnico-racional mostra uma gestão autoritária. As demais 

defendem a coletividade, a participação, compartilhamento de ideias, opõe-se ao autoritarismo 

e à subordinação. Além disto, buscam relações mais humanas e justas, possuindo uma visão 

sociocrítica da realidade na qual a escola está inserida. Deste modo, se a escola deseja se 

tornar democrática, é necessário aderir práticas de gestão proporcionais. Neste sentido, Cury 

(apud Oliveira, 2008, p. 205) ressalta que “a gestão democrática do ensino público supõe a 

transparência de processos e atos”.  

O estilo democrático-participativo busca atingir objetivos comuns específicos da 

escola, para isso conta com a participação dos diversos segmentos existentes nela, buscando 

valorizar os seguintes elementos internos do processo organizacional: planejamento, 

organização, a direção e a avaliação.  

Cabe-nos neste ponto de nossa discussão buscar uma definição para a gestão 

democrática, para isto recorremos a Luck (2009, p. 71), que a conceitua como sendo o 

processo em que “se criam condições e se estabelecem as orientações necessárias para que os 

membros de uma coletividade não apenas tomem parte, de forma regular e contínua de suas 

decisões mais importantes, mas assumam os compromissos necessários para sua efetivação”. 

Resumindo, a gestão democrático-participativa é aquela em que todos os membros 

precisam cumprir com suas responsabilidades para que realmente haja sua efetivação. Assim, 

é necessária uma ação coordenada para que a gestão seja eficiente, descentralizando os papéis 

no interior da escola. Peixoto (1999, p. 105) aponta que “[...] a descentralização pode, muitas 

vezes, ser um elemento que contribui para aumentar a participação nos processos decisórios 

de determinados indivíduos ou grupos em detrimento da população em geral [...]”. A 

descentralização de tarefas é fundamental numa gestão democrática e envolve compromisso 

dos diversos segmentos escolares no cumprimento de suas atividades. Nessa mesma direção, 

Dourado (2001, p. 24) afirma que a “gestão democrática implica compartilhar o poder, 

descentralizando-o”. 

É de suma importância deixar claro que uma característica de uma concepção pode ser 

semelhante a outras concepções, ou seja, o gestor pode apresentar práticas que se encaixam 

em uma ou mais das concepções apresentadas, porém haverá uma predominante. Pode 

acontecer ainda de o gestor apresentar em seus discursos um estilo de gestão, mas suas ações 

corresponderem a outros. 

Por isso tudo, Luck (2009) ressalta a importância de haver encontros e reuniões na 

escola com a finalidade de refletir sobre os aspectos educacionais, deixando claro para os 
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participantes os objetivos da educação, da escola e do ensino, o papel que os diretores e 

professores representam na melhoria do processo educacional. A compreensão destes aspectos 

contribui para que todos os segmentos da escola se sintam convidados a participarem de 

maneira significativa no âmbito da educação. A autora salienta também que quando um 

entendimento é compartilhado por múltiplos indivíduos que se empenham na mesma função 

eles expressam comportamentos e adotam representações similares sobre a sua tarefa, “[...] 

reforçando uns o trabalho dos outros e, desta forma, construindo um processo educacional 

unitário” (LUCK, 2009, p. 24). Desta maneira, orientações sobre as concepções de educação, 

de ensino e de gestão se fazem relevantes, pois a partir do entendimento e perspectiva do 

grupo poderá atuar buscando alcançar objetivos comuns, reconhecidos como valiosos por 

todos os que partilham da mesma visão, assim, a educação ganha efetividade (LUCK, 2009). 

 

3.1 ÁREAS, DIMENSÕES E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA GESTÃO 

ESCOLAR DEMOCRÁTICA 

 

A gestão escolar demanda conhecimento sobre alguns temas que permeiam o campo 

educacional, como é o caso das concepções de gestão, aqui apresentadas, bem como da 

legislação educacional. Portanto, é essencial que a equipe gestora esteja inteirada das 

temáticas que envolvem suas funções e da estrutura organizacional da instituição de ensino. 

Contudo, antes de apresentarmos a estrutura organizacional que uma escola deve possuir, 

discutiremos sobre as áreas e dimensões da gestão escolar. 

Luck (2009) discute sobre as áreas e dimensões da gestão organizando-as 

separadamente, facilitando a compreensão dos leitores. Todavia, é relevante destacar que 

áreas e dimensões atuam concomitantemente na escola, pois juntas possibilitam a realização 

dos objetivos traçados pela instituição. A autora cita dez dimensões, sendo elas divididas em 

duas grandes áreas, como mostra a figura abaixo, construída com base na sua obra: 

Dimensões da gestão escolar e suas competências. 

 

Figura 1: Áreas e dimensões da gestão escolar 
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Fonte: elaborado pela autora com base na obra Dimensões da gestão escolar e suas competências (LUCK, 

2009). 

 

Esta figura deixa claro quais dimensões pertencem à área de organização e quais 

fazem parte da área de implementação. De acordo com Luck (2009, p. 26) “as dimensões de 

organização dizem respeito a todas aquelas que tenham por objetivo a preparação, a 

ordenação, a provisão de recursos, a sistematização e a retroalimentação do trabalho a ser 

realizado”. Nessa direção, Luck (2009, p. 26) complementa que estas dimensões, 

 
[...] objetivam garantir uma estrutura básica necessária para a implementação dos 

objetivos educacionais e da gestão escolar. Elas diretamente não promovem os 

resultados desejados, mas são imprescindíveis para que as dimensões capazes de 

fazê-lo sejam realizadas de maneira mais efetiva. 

 

Estas dimensões se inter-relacionam e são dependentes uma da outra, umas de forma 

mais intensa, outras com menor intensidade, porém ambas possuem papel fundamental na 

atuação da gestão, de maneira geral. Conforme a autora, as dimensões de organização tratam 

de aspectos conceituais e legais da educação e também da gestão, além destes, versam 

também sobre planejamento, monitoramento e gestão dos resultados educacionais. Portanto, 

estas dimensões não estão diretamente ligadas à realização dos objetivos, elas servem como 

suporte para que outras dimensões mais específicas possam atuar diretamente na 

concretização dos objetivos pretendidos. Contudo, elas são indispensáveis para que todas as 

dimensões possam cumprir sua função, por isso há uma inter-relação entre elas e de alguma 

forma são dependentes. 

Na área seguinte do organograma, referente à implementação, encontram-se outras 

seis dimensões diferentes das anteriormente mencionadas, sendo elas: gestão democrática e 
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participativa, gestão de pessoas, gestão pedagógica, gestão administrativa, gestão da cultura 

escolar, gestão do cotidiano escolar. Luck (2009, p. 26) salienta que: 

 
As dimensões de implementação são aquelas desempenhadas com a finalidade de 

promover, diretamente, mudanças e transformações no contexto escolar. Elas se 

propõem a promover transformações das práticas educacionais, de modo a ampliar e 

melhorar o seu alcance educacional (grifo nosso). 

 

Vê-se que as dimensões de implementação, ao contrário das de organização, estão 

diretamente ligadas com a concretização dos objetivos definidos pela escola, buscando a 

transformação no contexto da mesma, focando na melhoria da aprendizagem, ou seja, na 

formação de alunos com qualidade social (LUCK, 2009). 

Não vamos descrever isoladamente cada dimensão, focaremos na grande área 

denominada por Luck (2009) de implementação, na qual se encontra uma dimensão nomeada 

de gestão democrática e participativa, que na perspectiva de Libâneo é uma concepção de 

gestão, como apresentamos anteriormente.  

Em suma, esta dimensão da gestão democrática e participativa é pautada na ação 

colegiada dos membros da escola, havendo uma articulação entre direitos e deveres, pois a 

participação remete à responsabilidade social que é uma característica específica da 

democracia. Assim, cada segmento possui seus direitos e deveres dentro da instituição de 

ensino. Além desta integração, busca-se também a integração entre escola e comunidade, e 

para que se efetive esta integração, viabilizando a participação da comunidade na escola, é 

necessária a criação das Unidades Executoras – UEx, como por exemplo os órgãos 

colegiados, sendo o conselho escolar o mais instituído nas escolas (LUCK, 2009). A autora 

enfatiza que “dessa participação conjunta e organizada é que resulta a qualidade do ensino 

para todos, princípio da democratização da educação” (Ibidem, p. 69). Na sua visão, a escola 

democrática é aquela em que seus envolvidos estão coletivamente organizados e 

compromissados com a educação, a fim de melhorá-la e de fazer jus à expressão “educação de 

qualidade para todos”. 

Entendendo que na perspectiva de Luck (2009) a gestão possui duas áreas e dez 

dimensões, e dentre estas dimensões está a gestão democrática e participativa, voltamos a 

debater sobre a estrutura organizacional da escola na concepção democrático-participativa. 

O estilo de gestão aderida pela equipe gestora diferencia a estrutura organizacional das 

escolas. Esta estrutura organizacional interna existe geralmente nas leis de gestão estadual, 

municipal e até nos regimentos internos das instituições de ensino. Para Libâneo (2018, p. 

107) “o termo estrutura tem aqui o sentido de ordenamento e disposições das funções que 
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asseguram o funcionamento de um todo, no caso, a escola”. Libâneo (2018) em sua obra, 

Organização e Gestão da Escola – Teoria e Prática apresenta um organograma com a 

estrutura básica que deve ser apresentada por uma instituição de ensino, como podemos 

observar na figura abaixo. 

 

Figura 2: Organograma organizacional da escola 

 
Fonte: retirado da obra Organização e Gestão da Escola – Teoria e Prática, de José Carlos Libâneo (2018, p. 

107). 

 

Desta forma, de acordo com o organograma proposto por Libâneo, cada segmento 

possui funções específicas, como demonstraremos a seguir superficialmente, e que será 

debatido de maneira mais detalhada no próximo capítulo, quando nos referirmos à Lei de 

gestão do Estado do Acre nº 3.141 de 2016.  

No que diz respeito ao conselho escolar, este corresponde à primeira instância 

deliberativa na instituição de ensino, e segundo Gracindo (2009, p. 139): 

 
[...] tem papel decisivo na gestão democrática da escola, quando utilizado como 

instrumento comprometido com a construção de uma escola cidadã. Assim constitui 

se como um órgão colegiado que representa a comunidade escolar e local, atuando 

em sintonia com os gestores e definindo caminhos para a tomada de decisões 

administrativas, financeiras e político-pedagógicas, que sejam condizentes com as 

necessidades e potencialidades da escola. 

 

Este conselho é eleito no começo do ano letivo e deverá ser composto de 50% de 

profissionais que integram a equipe escolar e 50% de usuários, como alunos, pais e outros. 

Segundo Veiga e Resende (2001, p. 115), o conselho escolar “é concebido como local de 
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debate e tomada de decisões”, democratizando as relações no âmbito escolar, por isso é o 

órgão de maior poder decisório da escola. 

A nível nacional, os conselhos escolares foram implantados por meio da promulgação 

da Constituição Federal de 1988, mais precisamente com a inclusão do art. 206, inciso VI, que 

especifica a organização democrática do Ensino Público (BRASIL, 1988), garantindo à 

população brasileira a oportunidade de participar ativamente nas decisões, acompanhamento e 

controle social dos programas governamentais nos âmbitos federal, estadual e municipal. E 

para dar maior ênfase à criação deste órgão dentro das escolas, a LDB de 1996 estabelece 

também a criação do conselho nas instituições de ensino. Para que este órgão fosse de fato 

implementado nas instituições de ensino, os Planos Nacionais e Estaduais de Educação 

passaram a inseri-los em seus textos. Além disso, o Ministério de Educação – MEC, em 

parceria com os sistemas de ensino regionais, desenvolve programas de fortalecimento dos 

conselhos escolares nos estabelecimentos de ensino (LUIZ, 2010).  

No contexto acreano onde se situam nossos lócus de pesquisa, nas primeiras 

resoluções acerca da gestão democrática, por exemplo, a lei nº 1.201/96, aprovada no governo 

de Orleir Messias Cameli (1995-1998), estava previsto a presença dos conselhos nos 

estabelecimentos escolares, e deveriam ser constituídos por pais, alunos e profissionais da 

educação da instituição. As legislações seguintes, até a mais atual que é a lei 3.141/2016 

instituída no governo de Tião Viana (2011-2019), também enfatizam a manutenção dos 

conselhos escolares nas instituições. 

Seguindo o organograma, encontra-se a direção da escola, que tem o diretor ou 

diretora como principal agente. Nesse esquema ele “[...] é o profissional a quem compete a 

liderança e organização do trabalho de todos os que nela atuam, de modo a orientá-los no 

desenvolvimento do ambiente educacional [...]” (LUCK, 2009, p. 17), por isso o diretor se 

torna uma figura importante no desenvolvimento do trabalho escolar. A direção escolar 

precisa desenvolver ações intencionais tomando posicionamentos diante de questões e 

objetivos sociais e políticos. Para Libâneo (2018, p. 118) “o trabalho escolar implica uma 

direção”, por isso as atitudes do diretor devem visar resultados previstos, e, portanto, precisam 

ser direcionadas.  

De acordo com o organograma de funções proposta por Libâneo (2018), o próximo 

segmento da escola é o setor técnico-administrativo, que trabalha conjuntamente com a 

direção escolar. Embora este segmento venha em uma hierarquia mais abaixo, seu trabalho se 

torna imprescindível para o bom desempenho da instituição de ensino, uma vez que “o setor 

técnico-administrativo responde pelas atividades-meio que asseguram o atendimento dos 
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objetivos e funções da escola” (LIBÂNEO, 2018, p. 108). Este setor é composto 

principalmente pela secretaria escolar, que resolve problemas de documentações e também 

atende às pessoas. Faz parte da constituição do setor administrativo a zeladoria, a vigilância e 

o serviço de multimeios. 

Além das funções já citadas, o setor administrativo tem como membro o coordenador 

administrativo, cujo papel é essencial na secretaria escolar, pois coordena a rotina 

administrativa da escola, resolvendo trâmites como ofícios, correspondências. Contribui ainda 

na gestão dos recursos organizacionais, como por exemplo: materiais, financeiros, humanos, 

tecnológicos, entre outros.  

A seguir encontra-se o setor pedagógico constituído pelo coordenador pedagógico que 

tem a função de orientar os educadores em sua prática docente e pedagógica. Deste modo, 

Almeida e Placco (2011) salientam que seu papel é medir o saber, ou seja, o saber fazer, o 

saber ser e o saber agir do docente. Além destas funções, o coordenador é responsável pela 

relação entre pais e comunidade com a parte pedagógica da escola, bem como a avaliação 

desenvolvida pela instituição aos alunos, ou seja, esclarece as dúvidas dos pais referentes às 

avaliações aplicadas aos estudantes e aos procedimentos didáticos pedagógicos aplicados pela 

escola.  

Dando prosseguimento, o organograma traz o corpo docente “cuja função básica 

consiste em realizar o objetivo prioritário da escola, o processo de ensino e a aprendizagem” 

(LIBÂNEO, 2018, p. 110), este setor é constituído pelo conjunto de professores da instituição. 

            E, por fim, ao lado do corpo docente no organograma elaborado por Libâneo (2018), 

encontra-se o corpo discente, composto pelos alunos, que “[...] são as pessoas para quem a 

escola existe e para quem deve voltar às suas ações, de modo que todos tenham o máximo 

sucesso nos estudos que realizam para sua formação pessoal e social” (LUCK, 2009, p. 21).  

É importante ressaltar que Libâneo (2018) coloca os professores e alunos em uma 

mesma posição no organograma, com intenção de enfatizar que a relação entre estes 

segmentos deve ser horizontal e não vertical. Isto propõe que o professor seja o mediador 

entre o aluno e a aprendizagem, não podendo haver nesta organização democrática a 

superioridade de cargos, a imposição de poder proveniente de sua função, seja diretor ou outra 

função. 

Este organograma demonstra de forma clara e objetiva a organização administrativa da 

maioria das escolas brasileiras, contudo, esta organização pode variar de acordo com a 

legislação específica de cada localidade, como por exemplo: leis estaduais ou municipais. 

Outro elemento que pode influenciar no modo de organização escolar é a concepção de gestão 
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adotada pela instituição de ensino. O organograma organizado por Libâneo (2018) demonstra 

as inter-relações entre os diversos setores e funções do estabelecimento escolar. Destes setores 

e funções citadas no organograma, se destacam algumas, que constituem a gestão escolar, 

também na perspectiva de Luck (2009, p. 22), como podemos notar na citação a seguir: 

 
Nessa equipe de gestão tem destaque o diretor escolar, responsável maior pelo 

norteamento do modo de ser e de fazer da escola e seus resultados. Ela é também 

diretamente formada por diretores assistentes ou auxiliares, coordenadores 

pedagógicos, supervisores, orientadores educacionais e secretários escolares. 

 

Luck (2009) apresenta os membros da gestão escolar, sendo liderada pelo diretor, cuja 

função é primordial para o funcionamento da escola, seguida por coordenadores 

administrativos, pedagógicos, supervisores, orientadores educacionais e secretaria escolar. 

Partindo para os lócus da pesquisa, as duas escolas participantes apresentam em seu 

PPP e regimento interno uma estrutura organizacional bem similar, pois segue o que é 

estabelecido na lei estadual nº 3.141/2016, a qual enfatiza que a gestão escolar é composta 

pela direção escolar, que tem como constituinte o diretor, coordenadores administrativos, 

pedagógicos e de ensino, além do secretário escolar. Ainda faz parte da gestão o conselho 

escolar e o comitê executivo (ACRE, 2016). O PPP (2018) da escola EM01 apenas transcreve 

o que está escrito no texto da lei em relação à sua organização administrativa. A segunda 

escola exibe um fluxograma bem claro de sua organização, como podemos observar abaixo: 

Figura 3 – organização administrativa da escola EM02 

 

Fonte: retirado do Projeto Político Pedagógico da instituição de ensino EM02 
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É relevante notarmos que o fluxograma da escola EM02 mostra uma organização 

administrativa voltada para o diretor da instituição. Ele está no centro, contudo, as setas da 

figura levam-nos a entender que essa organização estabelece uma relação de reciprocidade. O 

diretor, como líder, cobra dos seus servidores responsabilidades, mas também oferece seus 

serviços. De acordo com Marcellos (2009, p. 02), “o gestor, grande articulador da escola, 

deve esforçar-se por criar canais adequados de comunicação e interação e garantir o alcance 

dos objetivos da escola, mantendo um bom clima entre as pessoas que fazem parte da 

comunidade escolar e local”. Portanto, o diretor como líder da equipe escolar, deve buscar 

relacionar-se com os demais funcionários de maneira benéfica e harmoniosa, extinguindo as 

práticas autoritárias dentro das escolas, de maneira que todos exerçam suas responsabilidades, 

o que facilita a comunicação recíproca. 

Retomando a discussão para as concepções, frisamos que a concepção que o gestor 

possui da organização e gestão escolar influencia no processo organizacional da instituição. 

Portanto, na concepção democrático-participativa, que é a concepção enfatizada e discutida 

neste trabalho, a participação de todos os segmentos da escola é essencial no processo de 

organização da escola, no sentido de alcançar bons resultados. À vista disto, as ações de todos 

os envolvidos precisam ser racionais, estruturadas e coordenadas. Desta forma, para que 

exista o bom funcionamento da instituição de ensino é importante observar quatro elementos 

que são apontados pelas teorias clássicas da Administração Geral: planejamento, organização, 

direção/coordenação e avaliação.  

Parafraseando Libâneo (2018), o planejamento refere-se aos objetivos; a organização é 

a racionalização de diversos recursos utilizados para alcançar os objetivos planejados; a 

direção/coordenação é a ação coordenada dos esforços humanos; a avaliação é “a 

comprovação e avaliação do funcionamento da escola” (Ibidem, p. 12). 

A gestão democrático-participativa tem a participação da comunidade como uma 

maneira de democratização da gestão e melhoria na qualidade do ensino. Sendo assim, “todos 

os segmentos da comunidade podem compreender melhor o funcionamento da escola, 

conhecer com mais profundidade os que nela estudam e trabalham, intensificar seu 

envolvimento com ela e, assim, acompanhar melhor a educação ali oferecida” (GADOTTI; 

ROMÃO, 2004, p. 16). Sobre esta questão Libâneo (2018, p. 117) complementa: 

 
Participação significa a atuação dos profissionais da educação e dos usuários (alunos 

e pais) na gestão da escola. Há dois sentidos de participação articulados entre si. Há 

a participação como meio de conquista da autonomia da escola, dos professores, dos 

alunos, constituindo-se como prática formativa, como elemento pedagógico, 

metodológico e curricular. Há a participação como processo organizacional em que 
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os profissionais e usuários da escola compartilham, institucionalmente, certos 

processos de tomadas de decisão. 

 

Assim, a escola passa a ser uma instituição que interage com a sociedade civil e com a 

realidade de seus usuários, tornando-se um espaço de compartilhamento de conhecimentos, 

valores, aprendizagens que auxiliarão os indivíduos na participação da vida social, econômica 

e cultural. Além de contribuir para a transformação social por meio da formação de indivíduos 

críticos e atuantes na sociedade. 

 

3.2 PRINCÍPIOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICO-PARTICIPATIVA 

 

Com o regime democrático vivenciado pela sociedade e defendido pela legislação 

brasileira, a concepção da gestão democrático-participativa tem ganhado cada vez mais 

espaço na gestão das instituições escolares. Libâneo (2018) comenta que o primeiro princípio 

da gestão democrática se refere à autonomia da instituição de ensino e da comunidade 

educativa, de forma que a escola se torna autônoma para decidir suas formas de organização e 

elaborar seu projeto político pedagógico – PPP, mas o poder público tem papel crucial na 

efetivação deste modelo de gestão.  

As escolas pesquisadas possuem autonomia para a construção do seu projeto 

pedagógico e também do regimento interno. A instituição EM01 enfatiza em seu PPP, art. 58, 

Inciso II, que um dos princípios norteadores do documento é “autonomia nas relações entre 

administradores, professores, funcionários e alunos em assumirem seus papéis na construção 

de seu projeto pedagógico, [...]” (PPP, EM01, 2018, p. 47). Portanto, percebemos que a 

autonomia deve estar presente não somente referente à gestão escolar, mas em relação a toda 

comunidade, sendo representada por uma pessoa de cada segmento. A instituição EM02, não 

menciona nem no PPP e muito menos no regimento algo concernente à autonomia da 

instituição na elaboração dos documentos. A autonomia se refere também aos recursos 

financeiros, que atualmente, para as escolas receberem, elas devem estar em conformidade 

com vários critérios estabelecidos pelo MEC. Cabe ao poder público, garantir essa autonomia 

financeira para que as instituições desenvolvam seus trabalhos de maneira qualitativa. 

O segundo princípio diz respeito à relação orgânica entre a direção e a participação 

dos membros da equipe escolar, haja vista que “a realização do processo de gestão inclui 

também a participação ativa de todos os professores e da comunidade escolar como um todo, 

de modo a contribuírem para a efetivação da gestão democrática que garante qualidade para 

todos os alunos” (LUCK, 2009, p. 23). Sobre esta relação, Libâneo (2018, p. 120) explica que, 
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Nesse princípio estão presentes a exigência da participação de professores, pais, 

alunos, funcionários e outros representantes da comunidade, bem como a forma de 

viabilização dessa participação: a interação comunicativa, a busca do consenso em 

pautas básicas, o diálogo intersubjetivo. 

 

Desta forma, a gestão deve viabilizar meios de participação que abarque a todos, 

começando pelo atendimento que a escola oferta à comunidade, que deve ser o mais 

carismático possível. Nessa mesma direção, Paro (2016, p. 181) explica que 

 
O atendimento prestado pela escola aos pais de alunos e à comunidade em geral 

constitui, sem dúvida nenhuma, um dos condicionantes internos da participação na 

escola. A forma como esse atendimento se dá pode revelar, em certa medida, a 

natureza das relações da escola com seu ambiente social, bem como indicar em que 

medida as pessoas e instituições presentes na unidade escolar facilitam ou entravam 

a participação em suas atividades e nas decisões que aí tem lugar. 

  

É perceptível que o modo de tratamento que a escola destina aos seus usuários é 

fundamental para estabelecer relações orgânicas entre ambos e um fator essencial para que a 

comunidade participe ou não da mesma.  

Ocorrendo a participação da comunidade, será possível o terceiro princípio: 

envolvimento da comunidade no processo escolar (LIBÂNEO, 2018). Nesse sentido, não 

adianta somente a comunidade escolar estar presente nas deliberações, por exemplo, mas 

precisa haver um envolvimento, uma participação efetiva, colocando suas ideias, propondo 

melhorias, etc. Na escola EM02, o regimento interno apresenta em seu art. 5, o seguinte 

objetivo: “§ 1º - Prover o Projeto Pedagógico, numa visão de gestão participativa, de 

cláusulas que busquem estabelecer nossos valores, compromissos e respeito com a 

comunidade escolar” (REGIMENTO INTERNO EM02, 2018, p. 10). 

No objetivo acima percebemos que a escola exprime uma visão democrática, 

pontuando que a construção do PPP conta com a participação dos indivíduos inseridos neste 

âmbito. E esse é um dos modos de investimento da instituição para efetivar a gestão 

democrática e incentivar a participação da comunidade. 

Em seguida está o planejamento das tarefas, princípio básico para o bom 

funcionamento e organização da instituição de ensino (LIBÂNEO, 2018). Para boas práticas 

de gestão é necessário planejamento, para que sejam estabelecidas metas e objetivos. Esse 

processo de planejamento começa pela elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola. 

Este “consolida-se num documento que detalha objetivos, diretrizes e ações do processo 

educativo a ser desenvolvido na escola, expressando a síntese das exigências sociais e legais 

do sistema de ensino e os propósitos e expectativas da comunidade escolar” (LIBÂNEO, 
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2018, p. 126). Fonseca, Toschi e Oliveira (2004) enfatizam que o PPP se constitui como meio 

pelo qual a escola pode construir a gestão democrática, respeitando a coletividade e a 

identidade da escola, bem como sua cultura e seu caráter autônomo, este documento torna-se 

o orientador das ações e do trabalho escolar.  

E uma vez decididos, todos precisam cumprir com suas responsabilidades. O PPP é 

um instrumento de autonomia da escola, além disso, conforme Libâneo (2018, p. 133): 

 
O projeto, numa perspectiva progressista é o meio pelo qual os agentes diretos da 

escola tornam-se sujeitos históricos, isto é, sujeitos capazes de intervir 

conscientemente e coletivamente nos objetivos e nas práticas de sua escola, na 

produção social do futuro da escola, da comunidade, da sociedade. 

 

Desta maneira, considera-se este documento “o ordenador, o norteador da vida 

escolar” (LIBÂNEO, 2018, p. 133). Portanto, para que a escola conquiste sua autonomia, 

democratize-se e conquiste bons resultados, ela precisa construir seu PPP. Neste sentido, a 

organização do trabalho escolar é de extrema importância, pois “a presença ou falta de 

organização, expressa em normas, rotinas, atribuições de responsabilidades, interfere na 

qualidade das atividades de ensino” (LIBÂNEO, 2018, p. 169). Outro elemento crucial para o 

bom funcionamento do estabelecimento de ensino é a organização de atividades que 

mantenham relação entre a escola e a comunidade, especialmente os pais de alunos.  

Deste modo, “em especial, espera-se que os pais participem ativamente da gestão da 

escola, mediante canais e formas de participação bem definidas, de modo que não se 

sobreponham às responsabilidades e tarefas próprias dos profissionais da escola” (LIBÂNEO, 

2018, p. 113). E isso se concretiza com práticas de uma gestão com concepções democráticas, 

pois a participação dos pais favorece a obtenção de uma imagem pública positiva da 

instituição de ensino. 

O quinto princípio, refere-se à formação continuada para o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos integrantes da comunidade escolar, pois “a concepção democrático-

participativa de gestão valoriza o desenvolvimento pessoal, a qualificação profissional e a 

competência técnica” (LIBÂNEO, 2018, p. 121). A formação continuada é um instrumento 

essencial para a democratização do ensino. Outro princípio relevante diz respeito à avaliação 

compartilhada, todo trabalho da escola precisa ser avaliado para saber se os resultados estão 

sendo positivos e isto inclui também o trabalho da direção escolar. 

E, por fim, o último princípio refere-se às relações humanas, que devem ser produtivas 

e criativas, assentadas na busca de objetivos comuns. Sendo assim, “a equipe da escola 

precisa investir sistematicamente na mudança das relações autoritárias para relações baseadas 
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no diálogo e no consenso” (LIBÂNEO, 2018, p. 122), só assim os objetivos serão mais 

facilmente atingidos, com base numa relação de parceria. 

A gestão democrática como princípio que deve pautar as ações dos gestores das 

escolas, aborda elementos como: a autonomia da instituição de ensino e da comunidade 

educativa; a relação orgânica entre direção e a participação dos membros da equipe escolar; o 

envolvimento da comunidade no processo escolar; o planejamento coletivo das tarefas; a 

formação continuada para o desenvolvimento pessoal e profissional dos integrantes da 

comunidade escolar e, por fim, as relações humanas, que devem ser produtivas, pois em um 

ambiente de interação como a escola as relações humanas se tornam cruciais para um bom 

desempenho das atividades de todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem 

(LIBÂNEO, 2018). 

Voltando-nos para as duas escolas lócus da nossa pesquisa, temos alguns princípios. 

Primeiramente, é necessário conceituar o que são princípios, uma vez que é um dos aspectos 

mais relevantes quando falamos de concepções. Na perspectiva de Santos (2015, p. 1): “os 

princípios, além de ser a origem, a base de sustentação da norma, também são ideias mais 

genéricas – de onde podem ser extraídas concepções e intenções para a criação de outras 

normas, ou onde se encontra sustentação em caso de lacunas na sua aplicação”. Assim, pode-

se dizer que os princípios são aspectos que sustentam os trabalhos das instituições. 

No que diz respeito ao regimento interno da escola EM01 (2020, p. 6), aponta que a 

instituição “inspira-se nos princípios de liberdade, direito e democracia, solidariedade e 

justiça [...]”. O PPP da referida instituição não traz inovações em relação aos princípios, 

apenas repete o texto citado acima. Deste modo, observa-se consonância entre ambos os 

documentos. 

Ao falarmos destes princípios norteadores, Veiga (2003) destaca o princípio da 

liberdade, que na sua visão, deve estar entrelaçado à ideia de autonomia. Contudo, essa 

liberdade é limitada por normas que regem os sistemas educacionais. Quanto à autonomia que 

está associada à liberdade, de acordo com Medel (2008 apud PARANÁ, 2018, p. 22), refere-

se “à capacidade de governar e de dirigir-se dentro de certos limites definidos pela legislação 

e pelos órgãos do sistema educacional, auxiliando os vários atores a estabelecerem os 

caminhos que a escola define para percorrer”. A instituição de ensino, enquanto uma 

instituição social, precisa seguir as normas estabelecidas nas legislações, que prescrevem 

limites necessários à obtenção de objetivos comuns e boa convivência. Então a liberdade e a 

autonomia da escola existem até certo ponto, uma vez que são definidas pelas normas. 
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Percebe-se também que a democracia está entre os princípios colocados nos 

documentos da instituição e se torna um dos mais importantes, pois ela se configura como 

princípio legitimador e consagrado do texto constitucional brasileiro. Paro (2018, p. 33), 

sintetiza que a democracia é 

 

Entendida como processo vivo que perpassa toda a vida dos indivíduos, laborando 

na confluência entre o ser humano singular e sua necessária pluralidade social, ela se 

mostra imprescindível tanto para o desenvolvimento pessoal e formação da 

personalidade individual quanto para a convivência livre entre grupos e pessoas e a 

solução dos problemas sociais, colocando-se, portanto, como componente 

incontestável de uma educação de qualidade. 

 

Em decorrência disso, a democracia se faz um princípio norteador necessário para uma 

instituição social como a escola, cuja função é formar cidadãos atuantes em seu meio. A 

gestão, sendo democrática, defenderá a participação da comunidade no processo de ensino e 

nas tomadas de decisões, possibilitando a vivência no processo educativo e a criticidade 

fundamental para a concretização de melhorias para a escola e para a comunidade. 

Em relação aos princípios direito e justiça, Goldin (1998) salienta que há confusão em 

relação a eles. O autor os diferencia, apontando que a justiça é considerada um princípio 

moral, enquanto que o direito se realiza no convívio social. Ou seja, a justiça é o instrumento 

de operacionalização do interesse comum. Por meio dela, os indivíduos são levados a 

refletirem de maneira madura e coerente sobre seu comportamento, suas ações, etc., para que 

haja um convívio social harmonioso e pacífico entre os envolvidos no ambiente escolar. O 

direito é definido por Guimarães (2010, p. 282) como: “ciência que sistematiza as normas 

necessárias para o equilíbrio das relações entre o Estado e os cidadãos e destes entre si, 

impostas coercitivamente pelo Poder Público”. Trazendo para o contexto educacional, 

podemos considerar que o direito e a justiça enquanto princípios estão relacionados com a boa 

convivência em grupo, preparando os indivíduos para viverem na sociedade, com base no 

respeito, senso de justiça, pacificidade e harmonia, incluindo aqui também a solidariedade. A 

Constituição Federal reconhece em seu art. 3º, inciso I, a solidariedade como princípio e 

direito fundamental. No referido inciso fala que é objetivo da República “construir uma 

sociedade livre, justa e solidária” (BRASIL, 1988). Neste artigo, são citados ainda os 

princípios da liberdade, justiça e solidariedade, também reforçados pelos documentos da 

escola EM01. 

No que tange à escola EM02, o seu regimento não apresenta nenhum princípio 

norteador do trabalho da escola e da gestão escolar. Deixa para apresentá-los em seu PPP. 

Contudo, o regimento interno como documento que normatiza o trabalho escolar deveria 
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conter em seu texto os princípios pelos quais esse trabalho é regido. Ao menos deveriam ser 

apresentados os princípios básicos da educação, citados no art. 206 da carta constitucional: 

igualdade, liberdade, pluralismo de ideias e concepções, gestão democrática, entre outros 

(BRASIL, 1988). 

No que concerne ao PPP da escola EM02 (2018, p. 30), o documento destaca que, “a 

gestão da escola utiliza como princípios norteadores as dimensões: gestão pedagógica, gestão 

administrativa, gestão de pessoas, gestão de resultados educacionais, gestão do clima e da 

cultura escolar, gestão do cotidiano escolar”. Observamos que as dimensões do trabalho da 

gestão escolar são colocadas como princípios. Na visão de Veiga (2003), a gestão democrática 

deve abranger variadas dimensões, como a pedagógica e a administrativa. Portanto, podemos 

considerar que a instituição de ensino apresenta uma concepção de gestão democrática 

explícita, pois além destas dimensões citadas pela autora, ainda há outras que complementam 

o trabalho da equipe escolar e garantem a democratização do ensino e dos processos de 

tomadas de decisões.  

Neste capítulo, ressaltamos as concepções de gestão: técnico-racional, sociocrítica, 

autogestionária, interpretativa e a democrático-participativa. A finalidade deste capítulo era 

abordar as concepções de gestão escolar apresentadas por autores como Libâneo (2018) e 

também Luck (2009) contribuindo para enfatizar alguns elementos da gestão escolar. 

Destacamos que os autores demonstram que, com base na legislação referente à educação, a 

concepção que as instituições devem apresentar é a democrático-participativa, pois as 

instituições devem ser pautadas na descentralização, participação, dentre outros princípios que 

caracterizam as práticas de uma gestão democrática estabelecidas em leis.  

Diante do exposto, concluímos esta discussão afirmando que a gestão escolar possui 

um grande desafio para efetivar o modelo democrático de gestão, pois não se trata de uma 

iniciativa somente da direção escolar, depende também de fatores externos, como a liberação 

de recursos financeiros ou pedagógicos que proporcionam maior autonomia para a instituição 

buscar a melhoria da qualidade do ensino. Mas também há os fatores internos, que se referem 

especialmente ao compromisso da comunidade escolar com a promoção da democracia, como 

por exemplo, a participação de todos os funcionários da escola, principalmente aqueles que 

são membros dos órgãos colegiados nas decisões escolares. Contudo, para que isso ocorra, é 

necessário um trabalho de conscientização por parte da gestão escolar sobre a importância da 

participação da comunidade nas atividades escolares. Além disso, não podemos esquecer que 

o poder público deve assumir e cumprir com suas responsabilidades financeiras, pedagógicas 

e administrativas para que a gestão democrática seja de fato efetivada. 
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4 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA: BREVE PANORAMA DA BASE LEGAL 

BRASILEIRA E ACREANA 

 

Neste capítulo nos propomos a fazer uma discussão sobre a gestão escolar 

democrática, enfatizando sua base legal, primeiramente a nível nacional e, posteriormente, a 

nível estadual. Explicitamos o processo de implantação deste modelo no país e depois na rede 

de ensino do Estado do Acre, enfatizando algumas políticas educacionais de gestão escolar 

voltada para o estado. Faremos ainda uma contextualização das discussões que pairavam no 

país no contexto de implantação da lei de gestão democrática, pois acreditamos que o 

desenvolvimento das políticas voltadas para a educação está estreitamente ligado ao contexto 

político e econômico apresentado no seu entorno. 

A redemocratização do Brasil não ocorreu simplesmente com o fim oficial da ditadura 

militar, se deu aos poucos, por meio de movimentos sociais que defendiam a participação da 

população nas decisões do país e lutavam para conquistar e garantir seus direitos, 

especialmente no campo político e educacional. Mesmo com o fim do regime militar em 

1985, os resquícios do autoritarismo permaneciam em muitos setores da sociedade, 

especialmente na legislação voltada à educação. O primeiro presidente que dirigiu o país após 

o fim do regime ditatorial foi José Sarney e seu governo foi marcado pela promulgação da 

Constituição Federal de 1988, que buscou garantir a igualdade de direitos, tanto políticos 

como civis. Nesse contexto, a luta pela participação democrática se expandiu para todos os 

campos, inclusive da gestão escolar, como é possível notarmos na perspectiva de Melo (2018, 

p. 49): 

 

Intensificaram-se também nesse período as reivindicações por parte da classe de 

educadores do país, principalmente na luta pela chamada gestão democrática, com 

previsão e ordenamento legal no sentido de instituir uma educação pública, gratuita, 

democrática, universal e de qualidade, organizada dentro de um sistema nacional 

que garantisse o acesso e a permanência dos alunos na escola; a formação dos 

professores, com política de valorização da carreira e de salário; e ainda pela 

erradicação do analfabetismo no país. 

 

Uma das principais características da democracia é a educação para todos, educação 

pública, gratuita e de qualidade. Portanto, a educação se tornou um direito de todos e 

essencial para o pleno desenvolvimento do indivíduo, sendo indispensável para o exercício da 

cidadania e qualificação para o mercado de trabalho como está previsto na Constituição 

Federal de 1988. Contudo, a consolidação de uma educação mais democrática e de maior 

qualidade é, ainda hoje, almejada por uma grande parcela da sociedade que não têm a 
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oportunidade de adentrar na escola e, principalmente, de permanecer nela, atendendo todas as 

suas exigências. 

Outro elemento importante para a democratização da educação, e consequentemente 

da gestão, diz respeito à valorização da categoria de professores. Estes profissionais precisam 

ser valorizados, especialmente por meio de melhoria salarial e formação profissional (MELO, 

2018). 

Naquele contexto do pós-ditadura, a discussão sobre a gestão democrática foi ao 

encontro dos anseios populares que defendiam, especialmente o ensino de qualidade oferecido 

a todos, independentemente das condições sociais, econômicos e políticas da população. Os 

educadores também defendiam este modelo de gestão, de modo que as escolas possuíssem 

mecanismos de garantia da participação da comunidade, como por exemplo, por meio dos 

conselhos escolares, associações de pais e mestres, construção do Projeto Político 

Pedagógico/PPP, eleição para escolha dos diretores escolares, etc (MELO, 2018). 

Nesta época, garantir a gestão democrática como princípio constitucional significou 

“uma demonstração política explícita e contextualizada, por parte da sociedade civil 

organizada, sobre qual educação se fazia necessária, doravante, à construção de um novo país 

[...]” (SOUZA, 2009, p. 200). Com o país em um processo de transição das bases do regime 

autoritário para os fundamentos democráticos, a educação precisava também ser reformada e 

democratizada, para que a sociedade em geral vivenciasse este processo. 

Malgrado a Constituição brasileira de 1988 tenha colocado em seu artigo 206 que as 

unidades escolares deviam adotar a “gestão democrática do ensino público, na forma da lei 

(inciso VI)” (BRASIL, 1988), ela sozinha não foi suficiente para garantir este princípio, sendo 

necessária a criação de outros mecanismos legais que ampliassem as possibilidades de 

garantia desse princípio nas instituições de ensino.  

Não obstante, a gestão democrática é hoje um princípio norteador da escola pública no 

Brasil, mas nem sempre foi assim. Este modelo de gestão foi implantado no país apenas em 

meados de 1990, período de grandes conquistas no setor educacional, marcado principalmente 

pela promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/1996.  

A atual LDB nº 9.394 foi promulgada em 1996, pelo presidente Fernando Henrique 

Cardoso, após nove anos de um longo processo de discussão e de tramitação. Foi elaborado 

também neste mesmo ano de 1996, o primeiro Plano Nacional de Educação – PNE baseado na 

Constituição Federal de 1988, correspondente à lei n. 10.172/2001. Este Plano vigorou desde 

o ano de 2001 até o ano de 2010, o qual necessitou ser atualizado após dez anos, como orienta 

a legislação. Dentre as inovações presentes no PNE de 2001, estava a obrigatoriedade dos 
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estados, dos municípios e do Distrito Federal elaborarem seus respectivos planos decenais 

(MELO, 2018). 

O mais recente PNE foi promulgado no ano de 2014, ainda no governo da presidenta 

Dilma Rousseff e nele constam metas e diretrizes como: erradicação do analfabetismo, a 

universalização do atendimento escolar, o combate a todas as formas de discriminação, a 

gestão democrática da educação pública e a valorização dos profissionais da educação. Todas 

estas políticas educacionais contribuíram para fomentar a efetivação da gestão democrática no 

ensino público brasileiro (MELO, 2018). 

Sobre o processo de tramitação e aprovação da Lei 9.394/96, Melo (2018, p. 51) 

salienta que dentre os diversos temas divergentes discutidos no processo de tramitação por 

representantes do Estado, da classe política e dos movimentos sociais estão “a organização do 

sistema de ensino, o papel do Estado na educação, o espaço da iniciativa privada, o controle 

social e a política de financiamento [...]”. Todavia, a referida lei 9.394/96 não deixou claro as 

responsabilidades destinadas ao Estado, ou seja, do poder público, deixando seu texto 

limitado a repetições abordadas na Constituição, como nos mostra seu artigo 3º. Este artigo 

determina que o ensino deva ser ministrado seguindo o princípio da “gestão democrática do 

ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino” (inciso VIII). É 

visível que sua redação transfere a responsabilidade de criar mecanismos e estratégias de 

garantia deste princípio aos sistemas de ensino estadual e municipal. Nesta direção, o artigo 

14 da lei 9.394/96 ressalta que: 

 

Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público 

na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes 

princípios:  

I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 

da escola;  

II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes (BRASIL, 1996, Art. 14). 

 

Portanto, cabem aos sistemas de ensino estaduais e municipais, a definição de normas 

que garantam a efetivação do princípio da gestão democrática, sendo necessário levar em 

consideração, além das peculiaridades de cada sistema, a participação dos profissionais na 

elaboração do PPP e a da comunidade escolar em órgãos colegiados, como é o caso do 

conselho escolar. A gestão democrática é um princípio essencial para a democratização do 

ensino e uma maneira de demonstrar o quão democrática é a sociedade em que vivemos. 

Gadotti (1994, p. 2) revela que, 

 

A gestão democrática da escola exige, em primeiro lugar, uma mudança de 

mentalidade de todos os membros da comunidade escolar. Mudança que implica 
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deixar de lado o velho preconceito de que a escola pública é do Estado e não da 

comunidade. A gestão democrática da escola implica que a comunidade, os usuários 

da escola, sejam os seus dirigentes e gestores e não apenas os seus fiscalizadores ou 

meros receptores dos serviços educacionais. Na gestão democrática pais, alunos, 

professores e funcionários assumem sua parte de responsabilidade pelo projeto da 

escola. 
 

O autor enfatiza a necessidade da participação dos diversos segmentos da escola nos 

processos escolares, pois sem esta interação a gestão não é democrática. Portanto, é 

importante que cada segmento escolar tenha evidentes seus direitos e responsabilidades, de 

modo a cumpri-los com compromisso. Na perspectiva de Souza e Pires (2018, p. 68) a gestão 

democrática deve ser compreendida como, 

 

[...] um processo político no qual as pessoas que atuam na/sobre a escola/educação 

identifica problemas, discutem, deliberam e planejam, encaminham, acompanham, 

controlam e avaliam o conjunto das ações voltadas ao desenvolvimento da própria 

escola/sistema na busca da solução daqueles problemas. Esse processo, sustentado 

no diálogo, na alteridade e no reconhecimento às especificidades técnicas das 

diversas funções presentes na escola/sistema, tem como base a participação efetiva 

de todos os segmentos da comunidade escolar/sociedade, o respeito às normas 

coletivamente construídas para os processos de tomada de decisões e a garantia de 

amplo acesso às informações aos sujeitos. 

 

A presença de todos na escola precisa de fato ocorrer, de forma que os segmentos que 

compõem a comunidade escolar possam colocar suas opiniões e refletir juntos sobre temáticas 

importantes para a instituição. Além disso, a decisão pensada coletivamente tem mais chances 

de sucesso, sem contar que a comunidade escolar se sentirá valorizada e estimulada a exercer 

efetivamente seu papel na escola. Por isso também se faz importante que a gestão, exercida 

especialmente pelo diretor, promova um espaço de harmonia favorável ao diálogo e ao 

compartilhamento de ideias, no qual a convivência seja fundamentada no respeito mútuo 

(PARO, 2003). 

Outra legislação nacional que aborda a gestão democrática refere-se ao Plano Nacional 

de Educação. O atual PNE foi aprovado por meio da Lei 13.005 de 2014 e terá validade até 

2024. Sua tramitação teve duração aproximada de três anos e meio, sendo aprovado com 

bastante atraso, pois o PNE anterior perdeu sua validade em 2011, ou seja, o país ficou um 

período de quase quatro anos sem um Plano atualizado. A cada dez anos o PNE precisa ter 

suas metas atualizadas de acordo com as demandas sociais (BRASIL, 1996). O atual PNE 

sustentou o princípio de gestão democrática, abordando a temática no art. 9, meta 19, a qual 

pontua que os sistemas de ensino devem, 

 

Assegurar condições, no prazo de 2 anos, para a efetivação da gestão democrática da 

Educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta 
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pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e 

apoio técnico da União para tanto (BRASIL, 2014, Art. 9). 
 

De acordo com esta meta, os sistemas de ensino tiveram um prazo de dois anos para 

elaboração dos instrumentos, tanto leis como planos que garantam a efetivação do modelo de 

gestão democrática. Para tanto, constam no Plano oito estratégias que ajudam a alcançar esta 

meta. Destas, destacamos apenas a primeira: 

 

I) priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área da educação 

para os entes federados que tenham aprovado legislação específica que regulamente 

a matéria na área de sua abrangência, respeitando-se a legislação nacional, e que 

considere, conjuntamente, para a nomeação dos diretores e diretoras de escola, 

critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação da comunidade 

escolar (BRASIL, 2014, p. 19). 

 

Essa estratégia está ligada diretamente com os recursos financeiros destinados aos 

sistemas de ensino dos estados e municípios, de modo que serão priorizados aqueles sistemas 

que definirem legislação específica para a efetivação da gestão democrática em sua instância. 

Essa legislação que deve ser elaborada pelos estados e municípios, precisa tomar como 

referência as leis educacionais de nível nacional. Além disso, deve levar em consideração 

critérios de mérito e desempenho para nomeação dos gestores escolares, garantindo a 

participação da comunidade escolar nas atividades que lhe dizem respeito. 

Um estudo realizado por Souza e Pires (2018) traz um panorama dos estados que até o 

momento da pesquisa apresentavam alguma normativa própria relacionada à gestão 

democrática. Os resultados demonstraram que das 27 unidades federativas, apenas 11 

possuíam normativas concernentes à efetivação do modelo de gestão em questão. Estas 11 

mencionadas são: Acre, Amapá e Rondônia, na região Norte; Piauí, Rio Grande do Norte, 

Alagoas e Sergipe, no Nordeste; Rio de Janeiro no Sudeste; Rio Grande do Sul na região Sul 

e; Mato Grosso e Goiás, além do Distrito Federal, na região Centro-Oeste. Além disso, os 

dados do estudo apontaram que “os principais mecanismos de gestão democrática, 

considerados na legislação, estão relacionados à eleição de diretores ou a 

criação/funcionamento de conselhos escolares” (SOUZA; PIRES, 2018, p. 73). Ou seja, a 

maioria dos sistemas de ensino compreende que a gestão democrática se efetiva, 

prioritariamente, por meio de participação da comunidade escolar nos conselhos e processo 

eleitoral de diretores. 

A meta 19 do PNE enfoca também que deve haver a participação da comunidade 

escolar por meio de consultas públicas. Esta presença, como mencionado diversas vezes, é 

importante em uma gestão democrática, afinal “[...] a democracia só se efetiva como um 
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projeto coletivo, construído coletivamente” (SOUZA; PIRES, 2018, p. 65). A gestão 

participativa tem a coletividade como elemento crucial. 

Levando em consideração esses aspectos, notamos que boa parte da base legal, de 

caráter nacional referente à gestão democrática, possui textos similares, nos quais fazem 

alusão à necessidade da presença da comunidade na escola, tornando-a o elemento mais 

significativo deste modelo de gestão. Para que a gestão democrática aconteça, é necessária a 

criação de diversos mecanismos, onde representantes de todos os segmentos participem 

efetivamente das tomadas de decisões. Um desses mecanismos é por meio dos conselhos 

escolares, entre outros órgãos que devem existir nas escolas. 

Tornou-se importante enfatizar a legislação nacional, pois a mesma embasa as leis 

estaduais e municipais que discutiremos abaixo. Nesta direção, no item a seguir, abordaremos 

a base legal referente à gestão democrática do estado do Acre, especialmente na forma da lei 

9.394/96, quando afirma que cada sistema de ensino fica incumbido de elaborar suas 

normativas de gestão democrática (BRASIL, 1996). No caso do estado acreano, há duas 

normativas que remetem a esta temática: a Lei nº 3.141/2016 e o Plano Estadual de Educação 

– PEE de 2015, que serão explicitados a seguir. 

 

4.1 BASE LEGAL DA GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA NO ESTADO DO ACRE 

 

É perceptível que a base legal referente à educação, e especificamente da gestão 

escolar democrática, gira em torno da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Nº 

9394/1996. Porém para entender esta temática é fundamental também uma discussão sobre a 

Lei de gestão no estado do Acre nº 3.141/16, onde nosso lócus de pesquisa e sujeitos está 

situado. 

O Plano Nacional de Educação deixa claro que cada sistema de ensino traçará normas 

específicas para que a gestão democrática se amplie, assim os planos, propostas e parâmetros 

serão elaborados respeitando as especificidades regionais, para que se alcance o sucesso no 

ensino (HAAS; MORAES, 2015). Sobre esta questão Melo (2010, p. 99) afirma que, “o texto 

é vago no tocante à sua regulamentação, remetendo a discussão para os Estados e Municípios 

que deverão elaborar legislação específica sobre a matéria”. No Acre existe uma legislação 

específica sobre o modelo de gestão que deve vigorar nas escolas do estado e, para 

compreendermos esse delinear organizacional da gestão na realidade acreana, trataremos dos 

princípios legais que regem o sistema de ensino estadual, referente a esta temática.  
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Albuquerque (2007) explica que no período do Regime Militar, o estado do Acre vivia 

diversos problemas sociais e políticos que refletiam diretamente na forma de funcionamento e 

de manutenção das instituições escolares. Sobre estes problemas Albuquerque (2007, p. 69) 

ressalta que: 

 

O Acre sofreu durante os governos nomeados pelos militares, carências educacionais 

de toda sorte, como falta de professores qualificados, escolas fechadas, ou em 

condições precárias de funcionamento, degradação salarial, baixa qualificação do 

magistério, insuficiência de recursos financeiros, desmobilização dos estudantes e 

dos profissionais da educação etc. 

 

A realidade vivenciada neste período de autoritarismo deixou marcas na história da 

educação do estado, escancarando carências educacionais que são citadas pelo autor, como a 

falta de professores qualificados, escolas fechadas ou em mau funcionamento, desvalorização 

salarial, falta de recursos financeiros e a desmobilização de estudantes e educadores. Estes 

problemas, que não surgiram, mas se intensificaram no período militar vêm se perdurando na 

sociedade, até os dias atuais. Contudo, por meio de ações coletivas e mobilizações dos 

profissionais da educação no decorrer dos anos, estas carências foram e estão sendo 

amenizadas (ALBUQUERQUE, 2007). 

Os governos eleitos no estado do Acre, desde o início do processo de 

redemocratização do país, preocuparam-se em buscar meios para implantação da gestão 

democrática nas escolas. Contudo, esta preocupação originava-se, principalmente, da 

necessidade em se encaixar nos critérios definidos pelo MEC para recebimento de recursos 

que estavam atrelados à adesão aos programas do Ministério da Educação, como o Programa 

Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, o Programa Nacional de Capacitação de 

Conselheiros Municipais de Educação, entre outros. Melo (2010, p. 177) salienta que no 

segundo mandato do governador Jorge Viana (2003-2006), por exemplo: 

 

Foram aperfeiçoados os mecanismos de participação comunitária na vida da escola. 

A escolha do diretor passou a ser realizada por meio de esquema misto (duas 

etapas), como será visto em outra seção. Aumentaram os apelos pela participação da 

comunidade na composição dos Conselhos Escolares e recomendações foram 

dirigidas às unidades escolares contendo diretrizes gerais a serem seguidas no 

processo de elaboração e implantação do Projeto Político Pedagógico – PPP, que 

passou a figurar como um dos documentos necessários para o credenciamento e 

reconhecimento dos cursos de Educação Básica dos Sistemas Estaduais e 

Municipais de Ensino do Estado do Acre. 

 

 A etapa mista adotada, refere-se à adoção da prova e eleição, que são duas etapas 

exigidas para o provimento de cargo de diretor. Percebemos que o aperfeiçoamento desses 

mecanismos foi relevante para fazer-se cumprir os princípios democráticos na escola. Foram 
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elaboradas medidas que enfatizaram esta temática, como o Plano de Desenvolvimento da 

Escola - PDE
8
, que trouxe os bons “ares” da autonomia escolar. Com isso, o Plano de 

Governo de 2003 dizia que essa ação era “o início para a consolidação de um novo modelo de 

sistema, tendo a escola no centro de suas prioridades [...] as escolas com mais de 100 alunos 

passarão a adotar o PDE. A comunidade escolar decide o que fazer e como, com autonomia” 

(ACRE, 2003, p. 17 apud MELO, 2010, p. 178). Neste documento teria que constar ações e 

estratégias para alcançar uma educação de qualidade. 

 Em relação aos conselhos escolares, as políticas como o Programa Nacional de 

Fortalecimento dos Conselhos Escolares, sempre estimulavam sua criação, valorizando a 

participação dos diversos segmentos da escola nas tomadas de decisões (BRASIL, 2007). Esta 

presença da comunidade é mais um mecanismo de concretização da democracia na escola. 

Nas primeiras resoluções acerca da gestão democrática no Acre, por exemplo a Lei nº 

1.201/96, estava prevista a presença dos conselhos nos estabelecimentos escolares, e estes 

eram constituídos por pais, alunos e profissionais da educação que atuavam na instituição. O 

diretor era seu membro nato e quando não havia a possibilidade de sua presença, comparecia 

o vice-diretor, cargo existente na época. A lei em discussão, em seu art. 33, apresentava uma 

organização administrativa e hierárquica da escola, de modo que o conselho escolar estava 

acima dos demais segmentos: “I - Conselho Escolar; II - Diretor, Vice-Diretor; III - Equipe 

Técnica; e IV – Secretária” (ACRE, 1996). 

 Porém, em 2003, no Governo de Jorge Viana, houve mudanças no que tange aos 

conselhos escolares, por meio da Lei Estadual nº 1.513/03, que obrigou o coordenador 

administrativo a ocupar o cargo de tesoureiro. Quanto ao diretor e coordenador de ensino, 

participariam das reuniões, teriam direito a voz, mas sem direito a voto. O membro nato do 

conselho, nesse caso, seria o tesoureiro, cargo ocupado pelo coordenador administrativo da 

instituição de ensino. Outra mudança relevante nesta legislação foi a extinção do cargo de 

vice-diretor, justificada pelo fato deste cargo fragmentar e dividir o trabalho na escola, ao 

invés de harmonizar. A opção pelo apagamento do cargo de vice-diretor foi justificada na 

fragmentação do trabalho administrativo da instituição, mas também nos corriqueiros 

desentendimentos pelo poder, sendo necessário, em alguns casos, a intervenção de 

autoridades externas. Sobre a relação entre diretor e vice, Almeida Júnior (2006, p. 92) 

ressalta que: 

 

                                                 
8
 O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) trata-se de planejamento estratégico em que a escola investe em 

sua qualificação para oferecer mais qualidade de ensino ao estudante, aumentando a aprendizagem escolar. 
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Nas escolas públicas do Acre, havia uma prática de dividir as tarefas entre o diretor 

e o vice por turno. Normalmente, um mesmo prédio comportava duas escolas, uma 

dirigida pelo diretor e outra pelo vice, com distintos quadros de funcionários e 

culturas administrativas diferentes. Por várias vezes, a SEE teve que intervir para 

resolver problemas de desentendimento entre diretor e vice.  

 

A extinção do cargo de vice, ocasionada pela Lei Estadual nº 1.513/03 influenciou na 

organização administrativa e hierárquica da escola, pois, a partir de então, o diretor seria a 

figura única e o responsável direto pela instituição de ensino, dividindo o poder decisório 

apenas com o conselho escolar. Para auxiliar o diretor, nos serviços administrativos e 

pedagógicos da instituição, surgiram dois novos cargos: o coordenador de ensino e o 

coordenador administrativo. Assim, de acordo com a citação abaixo, primou-se por uma 

direção integrada e com papéis individualmente definidos, de modo que possa se envolver de 

forma mais direta com o sucesso da gestão. 

 

Optou-se por um diretor que se sentisse de fato responsável pela escola 

integralmente, nos três turnos. Auxiliando o diretor, foram agregados dois novos 

cargos: o coordenador de ensino e o coordenador administrativo. Juntos com o 

diretor formam a escala da “paleta de cores” mais próxima do aluno. Uma direção 

integrada, mas com papéis individualmente definidos, podendo contribuir mais 

concretamente para o sucesso da gestão (ALMEIDA JÚNIOR, 2006, p. 92). 

  

Em 2009, foi sancionada a Lei Estadual nº 2.139, de 23 de julho de 2009, que 

“autorizou a constituição de conselhos escolares, mediante consórcio das unidades de ensino 

da rede pública estadual e municipal do estado”. Tal medida foi justificada “como sendo uma 

necessidade de aperfeiçoar e, principalmente, descentralizar a gestão da distribuição de 

recursos às unidades de ensino da rede pública, do âmbito estadual e municipal” (MELO, 

2010, p. 181). Sendo a descentralização um elemento essencial no regime democrático e na 

educação, ela contribui no sentido de dividir as responsabilidades pelo processo educativo. 

O Plano Estadual de Educação – PEE aprovado pela Lei Nº 2.965, de 2 de Julho de 

2015, estará em vigor pelos próximos 10 anos seguintes. Entre suas diretrizes, o art. 2° (inciso 

VI), especifica a “promoção da gestão democrática, ampliando a participação das famílias, 

profissionais da educação e da sociedade, na organização, definição, execução, 

acompanhamento e controle das políticas públicas de educação”. Assim, a promoção dessa 

gestão é indispensável para que famílias, profissionais da educação e a sociedade sejam ativos 

que contribuam para a transformação do espaço escolar. Como ressalta o próprio PEE, no que 

se referente à meta 18, “não há gestão democrática sem o acesso, a permanência e a 

aprendizagem de todos” (ACRE, 2015, p. 142). Esta meta se destina à construção ou 
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reformulação dos instrumentos jurídicos e processos para a efetivação da gestão democrática 

da educação pública do estado do Acre. 

Torna-se perceptível que a gestão escolar está atrelada a todos os aspectos da escola, 

seja na área pedagógica, através de ações que afetam o currículo, as relações de trabalho e da 

escola e comunidade, seja na parte administrativa, como no caso de seu funcionamento e 

organização. Portanto, a concepção de gestão adotada pelo diretor é um fator importante nos 

resultados do ensino, uma vez que suas decisões acarretam consequências para todos os 

segmentos e em todos os aspectos do estabelecimento escolar. 

Atualmente, no estado do Acre, está em vigência a lei 3.141/2016, que dispõe sobre a 

gestão democrática estadual e substituiu a Lei 1.513/2003. Cabe ressaltar que segundo Melo 

(2018), a essência da legislação atual continua marcada pelas políticas neoliberais do 

gerencialismo, que claramente podem ser observadas por meio das avaliações existentes no 

sistema de ensino, que buscam resultados eficazes por parte das escolas. As metas são 

traçadas por organizações e o governo, cabendo às escolas demonstrar nos resultados destas 

avaliações que atingiram ou não as metas propostas. A Lei 3.141/2016 será melhor debatida 

no subitem abaixo, contudo, cabe adiantar que a referida lei trouxe mudanças significativas 

condizentes aos critérios de escolha de diretores, aos aspectos estruturais, funcionamento e 

composição do conselho escolar e a incorporação do Comitê Executivo. 

A gestão escolar democrática requer mudanças de pensamento e comportamento, por 

parte dos que atuam na instituição de ensino. Para auxiliar neste processo de efetivação são 

estabelecidas orientações, normas e legislações por parte do poder público, tanto no âmbito 

nacional como estadual, cabendo aos entes federados garantir o cumprimento de tais 

exigências. Desta maneira, os responsáveis pelo sistema de ensino e os responsáveis pelas 

escolas, no caso diretores e coordenadores administrativos, devem refletir sobre suas práticas 

e suas concepções de gestão para, assim, identificarem se elas são concernentes às ações 

democráticas ou não. Se após esta reflexão forem identificadas práticas não democráticas, 

deverão mudar suas percepções de gestão, priorizando sempre o trabalho coletivo. Contudo, 

será que somente este aspecto basta? Sabemos que não. Precisamos de um sistema de ensino 

mais favorável à construção coletiva do ensino. Para isso, as políticas existentes devem ser 

repensadas com o intuito de proporcionar maior abertura para que a comunidade possa se 

envolver nas instituições de ensino. 

 

4.1.1 Lei 3.141/16: gestão democrática nas escolas estaduais acreanas  
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Esse subitem trata-se da análise da lei estadual 3.141/16 que dispõe sobre a gestão 

escolar democrática nas instituições de ensino do estado do Acre. Para tanto, elaboramos um 

protocolo de análise (APÊNDICE B, p. 177) da referida lei para nos guiar, focando nos 

aspectos relevantes para a discussão neste momento. Destacaremos pontos como: princípios 

da gestão democrática, composição e organização da gestão escolar, constituição e 

organização do conselho da escola, atribuições do conselho escolar, constituição e 

organização do comitê executivo, atribuições do comitê executivo, função e formação do 

diretor, processo de seleção de diretores, atribuições dos diversos cargos que constituem o 

núcleo gestor da escola: diretor, coordenador administrativo e coordenador de ensino. Estes 

pontos foram escolhidos a priori, e com eles realizamos uma análise crítica com base em 

autores que fundamentaram este estudo. 

A Lei 3.141/16 está estruturada com um total de oito capítulos e sessenta e seis 

artigos. A referida lei rege o ensino acreano pautada nos preceitos presentes nas seguintes 

legislações nacionais: Constituição Federal de 1988, LDB e PNE. Fazem parte desta Lei as 

diretrizes abaixo: 

 

I – garantia de centralidade da escola no sistema; 

II – garantia da presença de todos os segmentos da comunidade escolar nos 

processos de elaboração das políticas das escolas e em suas instâncias decisórias, 

bem como de estratégias de acompanhamento das ações a serem implementadas; 

III – gestão descentralizada com autonomia para as unidades escolares elaborarem e 

implementarem seus projetos político-pedagógicos e administrativos; 

IV – gestão de responsabilidade com definição clara de competências e efetiva 

participação nos diferentes processos de prestações de contas; 

V – gestão de resultados com processos claros e bem definidos de acompanhamento 

e avaliação permanentes; e 

VI – gestão estratégica voltada para a qualidade do ensino, com foco no acesso, na 

permanência e no sucesso do aluno (ACRE, 2016, Art. 2). 

 

Estas diretrizes orientam as escolas rumo ao processo de democratização, focando na 

gestão democrática. Buscam, como por exemplo, a garantia da participação de todos os 

segmentos nos processos decisórios e de elaboração das políticas da escola, elemento este que 

se torna crucial para a democratização da gestão escolar.  

Em relação à gestão de responsabilidade, o documento aponta que ela se torne 

essencial em um ambiente democrático, no qual cada membro possui tarefas a serem 

cumpridas. Para tanto, deverá haver uma distribuição clara das atividades na instituição e o 

compromisso de todos em realizá-las. 

Por isso, a direção também precisa da gestão de resultados, que foca em traçar metas a 

serem alcançadas para obtenção de efeitos positivos para a educação, trabalhando de maneira 
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eficaz e coletivamente em prol de objetivos comuns, pois “por melhores que sejam os 

processos de gestão escolar, pouco valor terão, caso não produzam resultados efetivos de 

melhoria na aprendizagem dos alunos” (LUCK, 2009, p. 55). 

Outro fator relevante para a gestão obter êxito é adotar a gestão estratégica, 

caracterizada como uma dimensão da administração que faz uso de um planejamento 

estratégico escolar. Esse planejamento é conceituado por Perfeito (2007, p. 57) como “um 

processo que parte da realidade complexa e dinâmica da organização, envolvendo a tomada 

de decisão nas diversas etapas que o compõem". Por meio desta iniciativa, o gestor poderá 

controlar melhor sua realidade, pois o planejamento estratégico possibilitará a orientação 

sistematizada das ações escolares rumo aos seus objetivos. Todas essas dimensões da gestão 

corroboram para o sucesso da instituição de ensino. 

A gestão democrática possui uma organização singular, facilitando a administração 

participativa e coletiva, na qual todos os segmentos podem ser representados nos processos 

decisórios da instituição. A lei em discussão apresenta em seu Art. 4 uma estrutura 

organizacional de constituição de uma gestão escolar democrática voltada para as escolas 

estaduais, composta da seguinte maneira: 

 

I – direção escolar: 

a) diretor; 

b) coordenador de ensino; 

c) coordenador administrativo; 

d) coordenadores pedagógicos; e 

e) secretário escolar. 

II – conselho escolar; e 

III – comitê executivo (ACRE, 2016, Art. 4). 

 

Conjuntamente, estes cargos possuem várias atribuições visando alcançar resultados 

favoráveis para o estabelecimento. Dentre estas atribuições, podemos destacar o Inciso I do 

art. 32 da lei 3.141/16: “exercer a gestão compartilhada da escola, em consonância com as 

deliberações do conselho escolar, do Conselho Estadual de Educação - CEE e do órgão 

central de gestão do sistema estadual de educação”. Este Inciso está diretamente ligado à 

democratização da gestão, uma vez que a Lei sugere que todos os participantes da gestão 

deverão trabalhar compartilhadamente, seguindo as tomadas de decisões do conselho escolar 

e de outros órgãos deliberativos educacionais.  

Resumindo, a organização da gestão das duas escolas pesquisadas está em 

conformidade com a lei, pois no PPP e no regimento interno de ambas constam a mesma 

organização escolar supracitada na legislação estadual. Além dos diretores, coordenadores e 
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secretário, ainda fazem parte da organização da escola os docentes, discentes e o corpo de 

apoio administrativo, composto por agente administrativo, auxiliar escolar, bibliotecário, 

servente, merendeira, digitador e outros. Destes, a maioria são de serviços terceirizados. 

Além das atribuições conjuntas dos membros da direção, eles possuem também 

funções individuais, específicas de seus cargos e que estão previstas na lei de gestão estadual. 

O diretor, para exercer seu cargo, deve passar por um processo seletivo, composto de prova 

escrita e eleições diretas com participação de toda a comunidade escolar. A eleição é o meio 

de seleção de diretores mais usual no estado do Acre, contudo, a prática de indicação política 

ainda é utilizada por algumas instituições, como é o caso das escolas conveniadas
9
.  

Nas duas escolas pesquisadas, de acordo com seu regimento e PPP, o processo de 

seleção de diretores se dá, primeiramente, por meio de prova e eleição. De acordo com Paro 

(2003) há três maneiras pelas quais o gestor pode chegar ao cargo, pela indicação, pelo 

concurso e pela eleição. O autor ressalta que a indicação ainda é bastante usada no país e 

remete às marcas do clientelismo político vivenciado pela sociedade anos atrás.  

O clientelismo, “de modo geral, indica um tipo de relação entre atores políticos que 

envolvem concessão de benefícios públicos, na forma de empregos, benefícios fiscais, 

isenções, em troca de apoio político, sobretudo na forma de voto” (CARVALHO, 1997, p. 3). 

Muitos cargos de chefia, a exemplo da direção de escola, eram preenchidos por meio de 

indicação dos políticos locais, para compensar um favor ou apoio político e voto. Desta 

forma, eram comuns afastamentos de diretores e demissão de funcionários que fossem 

empregados por políticos anteriores, que não haviam sido vitoriosos na eleição, fato mais 

comum nos anos de 1889 a 1930 que marca a Primeira República. Contudo, o clientelismo é 

uma prática que tem suas origens desde o Brasil Colônia e permaneceu muito além da 

primeira República (CARVALHO, 1997).  

O concurso, por sua vez, traz alguns benefícios como a repressão do clientelismo, 

favorecendo a objetividade e a valorização dos conhecimentos técnicos dos candidatos 

(PARO, 2003). 

No que tange às eleições, Paro (2003) salienta que é um dos instrumentos mais 

democrático de provimento do cargo de diretor. Contudo, ainda assim não vai garantir que a 

                                                 
9
 São instituições, entidades e/ou organizações sem fins lucrativos, que firmam parcerias com órgãos públicos, 

tornando possível viabilizar o desenvolvimento de programas ou projetos que proporcionem o bem comum. 

Geralmente, o poder público é mantenedor dessas escolas. No caso em questão o convênio foi firmado entre a 

Diocese de Cruzeiro do Sul, possuidora dos prédios escolares e o Estado do Acre, possuidor do capital para 

manutenção e funcionamento das instituições mencionadas. 
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gestão seja democrática, pois quem adentra no cargo não necessariamente tem uma visão 

democrática da gestão. 

Além de passar pelas etapas de seleção, o diretor necessita obedecer ao perfil 

estabelecido na Lei de gestão estadual. Em seu art. 11, a lei cita quem se encaixa no perfil de 

candidato a diretor de escola no estado do Acre: 

 

§ 1º Poderão participar da etapa prevista no art. 10, inciso I, todos os professores e 

servidores não-docentes que atendam aos seguintes critérios: 

I – fazer parte do quadro efetivo de pessoal dos profissionais da educação com, no 

mínimo, três anos de vínculo funcional; 

II – ter licenciatura plena, no caso de professores; licenciatura plena ou formação de 

nível superior na área de administração pública, administração escolar ou processos 

escolares, no caso de servidores não-docentes; 

III – não se encontrar em período de estágio probatório e, 

IV – não ter sido condenado ou sofrido qualquer espécie de penalidade 

administrativa em sindicância ou processo administrativo disciplinar nos últimos 

cinco anos. 

 

Podemos perceber que não são somente docentes que podem se candidatar ao cargo de 

diretor, ou seja, tal cargo pode ser preenchido por indivíduos não docentes, desde que sejam 

servidores do quadro efetivo da educação e não estejam em estágio probatório. Além disso, há 

um ponto tratado no Inciso II, que diz respeito à formação do candidato, ressaltando que não 

precisa necessariamente ser formado em licenciatura. A investida no cargo fica aberta também 

para pessoas formadas em administração pública, administração escolar ou processos 

escolares, no caso de servidores não docentes.  

Em relação à formação do gestor, há diversas críticas que apontam que o diretor 

precisa de uma formação de caráter pedagógico, uma vez que a escola necessita ser tratada 

como instituição educadora, determinando atribuições pedagógicas e não meramente 

administrativas a seus funcionários. Sendo assim, o diretor deve possuir os conhecimentos 

tanto administrativos quanto pedagógicos, pois conforme Saviani (1996, p. 208): 

 

A escola é uma instituição de natureza educativa. Ao diretor cabe, então, o papel de 

garantir o cumprimento da função educativa que é a razão de ser da escola. Nesse 

sentido, é preciso dizer que o diretor de escola é, antes de tudo, um educador; antes 

de ser administrador ele é um educador. 

 

Na citação acima, percebemos que se o gestor não apresentar uma formação 

pedagógica, como é o caso de um administrador público, ele poderá desenvolver uma visão 

meramente gerencialista da educação. Neste caso tratará a escola como uma empresa, 

colocando de lado o propósito pedagógico, de forma a predominar o caráter administrativo. 

Ou seja, sem a formação pedagógica gerenciará a escola na busca por resultados eficientes, 
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mas seguindo uma visão empresarial. Deste modo, a gestão democrática é, de certa maneira, 

sucumbida pela gestão empresarial, pois é o mercado que passa a definir o padrão de 

qualidade (PERONI, 2008). 

O gestor possui uma gama de atribuições previstas na legislação em questão, dentre os 

seus deveres está “exercer a direção da unidade escolar” (ACRE, 2016, art. 33, inciso I). 

Nesse sentido, ele deve agir como líder da equipe, valorizar a coletividade do grupo, sem 

exercer o autoritarismo que não cabe em uma gestão democrática. Além disso, Libâneo 

(2018) enfatiza que é de responsabilidade do gestor coordenar, organizar e gerenciar todas as 

atividades da instituição sendo auxiliado pelos demais componentes da direção escolar. Outra 

tarefa importante do gestor é indicar os coordenadores e o secretário escolar. 

Os coordenadores de ensino e pedagógicos possuem atribuições similares, sendo 

enfatizada a de elaborar, juntamente com a comunidade escolar, as propostas curriculares, o 

Projeto Político Pedagógico, o regimento interno, o Plano de Desenvolvimento da Educação e 

submeter estas propostas à apreciação do conselho escolar. Em seguida, após as propostas 

estarem aprovadas internamente, deve enviá-las para os órgãos competentes, como a 

Secretaria Estadual de Educação. O Coordenador de ensino fica mais próximo do coordenador 

pedagógico, auxiliando-o por meio de orientações pedagógicas. Por sua vez, o coordenador 

pedagógico está em contato direto com os docentes e é responsável por organizar os 

planejamentos e sanar as dúvidas surgidas em relação às atividades pedagógico-curriculares 

(LIBÂNEO, 2018). Para Libâneo (2018), cabe ainda ao coordenador pedagógico manter 

relações estreitas com a comunidade e pais, informando-os sobre o funcionamento 

pedagógico-curricular e didático da escola, além de dar um feedback das avaliações dos 

alunos, caso haja alguma dúvida referente a elas. 

Ao secretário escolar, cabe cuidar das atas de reuniões, preenchimento de planilhas e 

documentos da escola referentes às pesquisas desenvolvidas pela própria instituição e por 

órgãos externos, como é o caso do censo escolar. Além disto, o art. 37, inciso III, da Lei 

3.141/16 estabelece que é da competência de quem exerce esta função “manter organizado o 

arquivo geral, físico e virtual, o histórico escolar dos alunos, o registro da história e dos 

acontecimentos relevantes da escola, bem como as atas das reuniões” (ACRE, 2016, Art. 37). 

Além da direção escolar, a gestão da escola é composta pelos órgãos deliberativos, 

como é o caso do conselho escolar e do comitê executivo. O conselho é o órgão deliberativo 

máximo dentro da instituição, instrumento de maior representatividade da democratização da 

escola (MELO, 2018). Ele viabiliza a participação da comunidade escolar nos processos 
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decisórios concernentes ao ensino. Portanto, na perspectiva de Gracindo (2009, p. 139) o 

conselho 

 

[...] tem papel decisivo na gestão democrática da escola, quando utilizado como 

instrumento comprometido com a construção de uma escola cidadã. Assim constitui-

se como um órgão colegiado que representa a comunidade escolar e local, atuando 

em sintonia com os gestores e definindo caminhos para a tomada de decisões 

administrativas, financeiras e político-pedagógicas, que sejam condizentes com as 

necessidades e potencialidades da escola. 

 

De acordo com o autor citado, o conselho escolar desempenha papel fundamental na 

construção de uma escola cidadã, ou seja, que prepara os indivíduos para atuar na sociedade 

de maneira ativa, participando das tomadas de decisões, reconhecendo seus deveres e 

exigindo seus direitos. Este órgão colegiado instiga a comunidade escolar a buscar seus 

direitos, deliberar em ação coletiva sobre assuntos importantes concernentes à escola e 

reivindicar melhorias nas condições do ensino. Por isso é que nas instituições onde ele 

efetivamente funciona, os resultados educacionais apresentados são mais significativos. Na 

perspectiva de Pinto (2010) alunos de escolas que contam com a participação dos pais, 

especialmente no conselho escolar, apresentam melhor rendimento e menor taxa de evasão e, 

consequentemente, terão sucesso escolar. Em contraste, nas instituições onde o conselho não é 

ativo, a democracia e os princípios democráticos, como autonomia e participação, são 

prejudicadas. De acordo com Ferreira e Figueiredo (2016) há escolas que possuem o conselho 

apenas para cumprir com as formalidades exigidas em lei, por isso, seus membros são pré-

escolhidos ou arranjados. Quem dita as regras é o gestor, que não enfrenta nenhuma 

resistência de outros membros da gestão ou do conselho escolar. 

 O conselho escolar possui uma organização especificada na lei 3.141/16, onde seus 

membros devem representar proporcionalmente todos os segmentos existentes na instituição: 

professores, funcionários, pais e alunos. De acordo com o art. 38, § 1º, "nas unidades 

escolares com mais de cem alunos o conselho escolar será composto por, no mínimo, três e, 

no máximo, nove membros”. É importante ressaltar que a participação do diretor, 

coordenadores administrativos e de ensino não é obrigatória, com exceção das reuniões 

ordinárias, pois eles não são membros efetivos do conselho. Portanto, estes sujeitos, quando 

participam de reuniões, possuem direito a voz, mas não ao voto. Os membros do conselho são 

escolhidos por meio de eleição, incluindo o presidente e o secretário do órgão. No que diz 

respeito às suas atribuições, o art. 49 da lei 3.141/16 dispõe que é dever do conselho: 

 

I – elaborar seu regimento interno; 
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II – participar da elaboração e/ou revisão do PPP e do RE da unidade escolar, de 

acordo com a legislação vigente; 

III – analisar, aprovar e validar os planos de trabalho de ações financiáveis, 

constantes no PDE, para emprego dos recursos financeiros oriundos dos programas 

de descentralização de recursos para as unidades escolares da rede pública estadual 

de educação básica, elaborados, encaminhados e a serem executados pelo comitê 

executivo; 

IV – apresentar, em audiências públicas, relatório de rendimento e desempenho 

escolar dos alunos, de que trata o inciso VII do art. 33 desta lei, após o término de 

cada bimestre; 

V – analisar, reprovar ou aprovar a prestação de contas dos recursos recebidos e 

gastos na unidade escolar pelo comitê executivo; e 

VI – acompanhar as ações desenvolvidas na unidade escolar pela direção (ACRE, 

2016, Art. 49). 

 

 As funções do conselho escolar são de extrema importância para o bom 

funcionamento da instituição e para a obtenção de resultados positivos. Todos os assuntos 

concernentes à escola são discutidos no conselho, desde a elaboração e a revisão de 

documentações identitários da escola, como é o caso do PPP e Regimento Interno, conforme 

os incisos I e II. Contudo, isso não quer dizer que esta tarefa cabe apenas ao conselho, pois a 

construção de tais documentos deve ser um trabalho coletivo, com participação dos diversos 

segmentos da instituição. Além dessas atribuições, cabe ao conselho, de acordo com o inciso 

III, analisar os planos de ações financeiras que determinam a destinação dos recursos 

recebidos pela escola e após esta análise, aprovar ou reprovar tais planos. Porém, não é de sua 

competência executar o que determina os planos, esta tarefa é de responsabilidade do Comitê 

Executivo.  

O conselho escolar é um órgão colegiado que representa o maior símbolo de 

democracia dentro da escola, por isso buscamos dar voz a este conselho, mostrando como o 

órgão funciona nas duas instituições lócus da pesquisa. A maioria dos participantes da escola 

EM01 esclarece que só ocorrem reuniões quando surgem assuntos que requerem atenção 

urgente que não podem ser resolvidos apenas pela gestão escolar, como podemos observar na 

fala do professor PE1: “As reuniões do conselho escolar ocorrem quando surge alguma 

situação que requer a discussão do conselho. Não tem data marcada”. E os assuntos tratados 

“são, por exemplo: devolução de professores, problemas com o gestor, pois o único que tira 

ele é o conselho escolar” (PARTICIPANTE CAE1, 2020). Outros entrevistados destacaram, 

também, assuntos referentes à falta de disciplina de alunos e profissionais da instituição, como 

motivos para o conselho escolar se reunir. 

Portanto, percebemos que não há uma regularidade nos períodos de reuniões, contudo, 

devemos lembrar que um conselho ativo está sempre em constante diálogo, mantendo 

encontros regulares para que seja efetivado o princípio democrático da participação nas 
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tomadas de decisões. Na perspectiva de Drescher (2014, p. 10), o funcionamento do conselho 

“garante a participação de todos na organização da escola e sua ação deve ser constantemente 

ampliada visando sempre atingir os objetivos estabelecidos para a educação na escola”. Desta 

maneira, a escola que não possui um conselho funcional tem sua democracia afetada 

significativamente.  

Neste viés, as contribuições de Tavares (1996, p. 90) são pertinentes, uma vez que ele 

realça que “cada Conselho deve buscar mecanismos que garantam o seu funcionamento, 

através da definição de questões práticas como: calendário de reuniões sistemáticas [...]”. 

Aliás, um órgão que é denominado pelos seus membros como ativo e funcional dentro da 

escola deve manter contato periodicamente para debates constantes sobre problemas que 

surgem no ambiente escolar, seja ele emergencial ou não. Portanto, todo conselho precisa 

elaborar um cronograma de reuniões previamente, além disto, com a definição prévia dos dias 

de reuniões, fica menos provável que algum membro não compareça alegando 

desconhecimento do cronograma. 

Referente à escola EM02, grande parte dos participantes destacam que os encontros do 

conselho escolar acontecem bimestralmente. Isso é observado na fala do próprio presidente do 

conselho da escola, CPPE2, quando afirma que: “Reunimos bimestralmente quando tem um 

assunto extraordinário, como por exemplo: acidente natural ou orçamento da escola”.  

Compreendemos que nesta escola há uma frequência maior de encontros se comparado com a 

instituição EM01, demonstrando que o conselho se reúne mais regularmente e não somente 

para deliberar sobre assuntos que não cabe à gestão resolver. Ao contrário, as reuniões do 

conselho são motivadas por assuntos cotidianos, como é explicitado na resposta do aluno 

AE2: “Dentre os assuntos discutidos estão: comportamento dos alunos e a destinação dos 

recursos financeiros”.  

É importante destacar que além de serem avisados antecipadamente das reuniões, 

todos os membros do conselho devem receber, de antemão a pauta da reunião. Esta pauta se 

trata da 

 

Relação de assuntos que serão discutidos em cada encontro do CE em ordem de 

importância e prioridade. [...] Os membros do Conselho Escolar não devem ir para 

uma reunião sem saber os itens que serão abordados, pois correm o risco de tomar 

decisões equivocadas por não ter tido tempo de amadurecer suas opiniões 

(ANTUNES, 2002, p. 40). 

 

 Portanto, é importante que os membros tenham conhecimento do que será discutido 

antecipadamente, assim terão mais tempo para refletirem sobre o assunto e apontar soluções 
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para os problemas da escola. Desta maneira, o conselho se mostra mais atuante na instituição 

EM02 do que na instituição EM01.  

O conselho escolar além de ser um mecanismo de maior representação da democracia 

nas instituições de ensino, “é visto como um meio de transformação da educação no ambiente 

escolar e uma ferramenta de luta dos diferentes segmentos escolares em prol da melhoria da 

qualidade da educação” (DRESCHER, 2014, p. 10). Portanto, é indispensável a sua 

funcionalidade efetiva nas instituições, de modo que ele atue na solução de problemas e 

transforme a realidade escolar. 

Nos documentos (PPP e regimento interno) não constam nada sobre a funcionalidade e 

periodicidade das reuniões do conselho ou até mesmo algo que remeta aos assuntos tratados 

no conselho, apenas são apresentados as suas atribuições. Vejamos algumas destas atribuições 

do conselho escolar da escola EM01: 

 

II – Participar da elaboração e/ou revisão do PPP e do RE da escola, de acordo com 

a legislação vigente [...]; 

III - Analisar, aprovar e validar os planos de trabalho de ações financiáveis, [...]; 

XI – Sugerir normas disciplinares que se fizerem necessárias na escola; [...] 

(REGIMENTO INTERNO, EM01, 2020, p. 28). 

 

 No PPP da instituição consta o mesmo texto acima descrito, apenas são colocadas as 

atribuições do conselho. Relacionado às atribuições do conselho da escola EM01, percebemos 

que as respostas da maioria dos participantes da escola EM01 vão ao encontro do documento 

supracitado, uma vez que ressaltam atribuições como: aprovar compras, por meio de análise e 

aprovação dos planos de ações financiáveis; sugerir normas de disciplinas para os sujeitos que 

apresentam mau comportamento, seja funcionário ou aluno. Sobre esta questão, o DE1 

destaca que: “Ele também tem função fiscalizadora e orientadora das tomadas de decisões”. 

Na mesma direção, o CPPE1 esclarece que: “O conselho não é somente para aprovar e assinar 

o que a escola comprou, ele é para fiscalizar e executar também”. 

Levando em consideração as falas dos participantes acima citados, podemos constatar 

que eles conhecem os quatro eixos de atuação do conselho escolar: deliberativa, consultiva, 

fiscalizadora e mobilizadora (BRASIL, 2004). Na função deliberativa, cabe ao conselho 

elaborar o PPP e regimento interno, bem como as normas da instituição de ensino; na função 

consultiva, está a responsabilidade do conselho em desenvolver ações de assessoria e análise 

de questões vindas dos diferentes segmentos da escola; referente à função fiscal, fica a cargo 

do conselho acompanhar a execução das ações pedagógicas, administrativas e financeiras e na 

função mobilizadora concerne à promoção da participação ativa e integrada dos 
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representantes da escola e da comunidade em atividades da escola (BRASIL, 2004). Desta 

maneira, o conselho ativo abarca essencialmente atividades ligadas a estas quatro funções. 

Referente aos documentos da escola EM02, nada é apresentado sobre as atribuições do 

conselho escolar, contudo, as falas dos participantes explicitam as mesmas funções destacadas 

acima, como é perceptível na fala do entrevistado CAE2: “o conselho é um órgão consultivo, 

deliberativo e fiscalizador. É por meio dele que discutimos as decisões a serem tomadas 

relacionadas a tudo na escola, especialmente em relação aos gastos”. 

O Conselho escolar precisa ser efetivo, para isto, as escolas precisam ampliar as 

temáticas de discussões, deixando de se limitar a debater apenas aprovação de prestação de 

contas e questões ligadas a comportamentos de alunos, como é enfatizado pela maioria dos 

participantes. É o caso de FE1 que diz: “Nas reuniões são tratados assuntos como: notas, 

comportamento, gastos da escola” e também por DE2 que realça: “Também discutimos 

normalmente a falta de disciplina dos alunos e professores, falta de professores”. Neste 

contexto, encontramos contribuição em Paro (2001) que salienta a importância de a escola 

organizar seus encontros abrindo espaço para discutir com os membros os problemas e a 

política educacional que permeia o âmbito da instituição. Assim, a comunidade escolar, torna-

se realmente parte integrante da mesma (PARO, 2001). Seguindo este pensamento, apenas o 

diretor DE1 mencionou que “Nas reuniões são tratadas questões de leis a ser implementadas”, 

demonstrando que a escola EM01 coloca os membros do conselho a par das legislações 

educacionais. 

O Comitê Executivo, por sua vez, deve apresentar a prestação de conta dos recursos 

gastos na unidade escolar ao conselho escolar no final de cada ano, cabendo ao conselho, 

analisar, aprovar ou reprovar essa prestação. De acordo com o inciso V do art. 49 da Lei 

3.141/16, se o parecer for positivo, a prestação de contas é compartilhada com toda a 

comunidade escolar.  

Ainda segundo a referida Lei de gestão acreana, inciso IV, é da competência do 

conselho escolar acompanhar o desempenho dos alunos, com a finalidade de mostrar ao fim 

de cada bimestre um relatório com o rendimento escolar, para serem apresentados em 

qualquer evento necessário, como por exemplo, em audiência pública. Também compete ao 

conselho acompanhar o trabalho da direção escolar, como ressalta o inciso VI, o que torna o 

órgão, na estrutura de funcionamento escolar, como autônomo em relação ao gestor e aos 

demais funcionários da escola. 

Na lei de gestão anterior, lei nº 1.513/03 (ACRE, 2003), cabia ao conselho tratar de 

todos os assuntos referentes às verbas financeiras recebidas pela escola, contudo, com a 
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criação do comitê executivo, que faz parte da gestão escolar, o órgão ficou responsável pela 

execução dos recursos.  De acordo com o art. 52 da Lei 3.141/16 compete ao comitê 

executivo 

 

I – receber os recursos destinados à escola; 

II – executar os planos de ações financiáveis contidas no PDE; 

III – realizar os processos destinados à aquisição de bens e serviços no âmbito da 

escola; 

IV – apresentar ao conselho escolar e à SEE, semestralmente, relatório de prestação 

de contas dos recursos recebidos e gastos nos processos destinados à aquisição de 

bens e serviços, na forma e prazo previstos na legislação; 

[...] (ACRE, 2016, Art. 52). 

 

 Desta maneira, ao menos teoricamente, todos os processos referentes aos recursos 

financeiros são tratados pelo comitê executivo, desde o recebimento até a destinação dos 

recursos. Seguindo este viés, podemos observar na fala da diretora DE1 e do coordenador 

administrativo CAE1, membros natos do comitê, que ele atua de modo a “gerenciar todo o 

recurso financeiro” (PARTICIPANTE DE1, 2020). De maneira sucinta, o  comitê “[...] atuará 

na condição de unidade executora e de apoio à direção e ao conselho escolar, com a finalidade 

exclusiva de receber, executar e prestar contas dos recursos destinados às referidas escolas” 

(ACRE, 2016, Art. 50).  

Contudo, é relevante ressaltarmos que a maioria dos participantes, não soube 

responder o que era este órgão, se ele existia ou não e muito menos quais as atribuições dele, 

como é perceptível na resposta do entrevistado PE1: “não conheço o comitê, talvez eu tenha 

ouvido falar dele, mas não sei falar nada sobre ele”. Podemos observar isto também na fala do 

aluno AE1: “Nunca ouvi falar desse comitê”. Nas falas dos entrevistados que conseguiram 

responder as questões referentes ao comitê executivo, notamos que o órgão é tido como algo 

inexistente e negativo dentro da escola, como enfatiza o FE1: “Não sei falar sobre ele, não sei 

se ele funciona”. CPPE1 completa salientando que: “O comitê era para fortalecer a 

democracia, se ele de fato funcionasse”. Estes comentários demonstram que os assuntos do 

comitê ficam restritos apenas a alguns membros, como por exemplo, ao diretor e coordenador 

administrativo que são os membros natos do órgão. De acordo com o entrevistado DE1: “O 

comitê é o coraçãozinho da escola”. 

 Concernente à escola EM02, observamos que a maioria dos participantes demonstra 

conhecer o comitê, embora alguns não saibam expressar claramente a sua função dentro da 

escola, como é o caso do funcionário FE2, que ressalta que “o comitê executivo é uma 

dimensão que vem somar com as atividades da escola”. O PE2 apresenta um entendimento 

maior do papel deste órgão ao enfatizar que “o comitê é um dos pilares da gestão democrática, 
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pois garante a transparência, uma vez que é sua função conduzir os gastos dos recursos 

financeiros da escola com a participação efetiva dos diversos segmentos que compõem a 

comunidade escolar”. Notamos que o entrevistado cita a participação dos diferentes 

segmentos no comitê executivo, pois, assim como o conselho escolar, o comitê é constituído 

por representantes de cada segmento da comunidade escolar, garantindo a democracia e 

transparência nos processos financeiros da instituição (ACRE, 2016). 

 Referente à constituição do comitê executivo, o art. 51 da lei 3.141/16 salienta que 

fará parte do segmento profissional de educação, pais e alunos, que serão eleitos, cada um por 

seu segmento. E ainda, como membros natos estarão o diretor e o coordenador administrativo 

que assumem a função de presidente e tesoureiro, respectivamente. A justificativa para a 

criação do comitê executivo é a descentralização enfatizada na gestão democrática, pois as 

tarefas que anteriormente eram desempenhadas apenas pelo conselho escolar, foram divididas 

com o comitê, conforme explicita o CAE1: “O conselho ficava sobrecarregado com assuntos 

referentes aos recursos financeiros, então foi dividido, o conselho toma conta de outras 

funções, como por exemplo: assinar os planos de ação e pareceres e o comitê executa estes 

planos relacionados aos gastos da escola”. Na visão de Melo (2018, p. 114): 

 

A criação desta nova unidade de poder conforma outra instância de poder na escola 

e revela o caráter descentralizador da reforma, promovendo o enfraquecimento e 

esvaziamento das funções do conselho escolar, o que na nossa visão divide o poder 

deliberativo do conselho escolar como instância maior de poder, comprometendo 

sobremaneira a ação participativa condição sine qua non de sobrevivência da 

democracia no ambiente escolar. 

 

Esta nova organização da gestão em que está inserido o comitê, lembra a gestão 

empresarial, na qual para cada setor há um responsável, por isso a descentralização é uma 

característica do gerencialismo. A descentralização culmina, de certo modo, no 

enfraquecimento do conselho escolar e desvaloriza a participação da comunidade na escola, 

uma vez que retira do conselho a responsabilidade pelos recursos financeiros, comprometendo 

a transparência dos gastos, contudo, respeita as diretrizes traçadas para uma gestão 

democrática, como citada no início, que é a gestão descentralizadora. 

Desta maneira, podemos ver que a Lei estadual nº 3.141/16 dispõe sobre vários 

aspectos que fazem a gestão democrática, desde os princípios, composição e instrumentos 

democratizantes, como o conselho escolar e o comitê executivo, apresentando para estes 

órgãos suas atribuições de maneira clara e sucinta.  

Seguindo esse viés, concluímos que a gestão escolar democrática, por mais que seja 

um princípio estabelecido em leis nacionais e estaduais, se torna um desafio para os gestores e 
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toda a comunidade escolar, decorrente da dificuldade de colocar em prática as diretrizes e 

estratégias propostas na legislação. Isso dificulta o alcance das metas previstas e gera um 

empecilho para a democratização da gestão. Essas dificuldades vão desde a participação da 

comunidade, que é o instrumento de democratização mais eficaz no âmbito escolar e acontece 

por meio dos conselhos, comitê e agremiações, até a escassez de recursos financeiros que, de 

certa forma, inviabiliza a autonomia da escola.  
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5 CONCEPÇÃO DE GESTÃO ESCOLAR: ENTRE DOCUMENTOS E SUJEITOS 

 

O presente capítulo intenta analisar os dados obtidos por meio da pesquisa documental 

e da pesquisa de campo, mais especificamente das entrevistas semiestruturadas realizadas 

com diretores, coordenadores administrativos e membros do conselho escolar de duas escolas 

de ensino médio de Cruzeiro do Sul/Acre. Relacionando a empiria com as bases teóricas, 

pretendemos apresentar as concepções de gestão escolar verificadas nos documentos 

analisados e nas falas dos sujeitos desta pesquisa, observando como estas concepções refletem 

no trabalho desenvolvido nas instituições escolares. 

Para o desenvolvimento da análise, dividimos o capítulo em seções de acordo com as 

categorias resultantes da análise de conteúdo. Elas abordam temáticas relevantes para os 

resultados aqui elucidados e para as conclusões da pesquisa. As categorias definidas 

comporão o capítulo em forma de subtítulos e, em cada um, serão discutidas temáticas mais 

singulares que delineamos como subcategorias, dentre elas estão: 1 – A gestão escolar e suas 

concepções, dividida em: 1.1 - concepções de gestão escolar, 1.2 – gestão democrática, 1.3 – 

papel do diretor; 2 – Organização e funcionamento das escolas, fragmentada em: 2.1 - 

natureza do trabalho dos membros do núcleo gestor/direção, 2.2 – processo de autoavaliação, 

2.3 – Transparência na gestão; 3 – Interação escola-família, envolvendo: 3.1 – Práticas de 

comunicação e diálogos entre escola, discentes e família. 3.2 - Participação no conselho 

escolar, e por fim 3.3 – Construção do Projeto Político Pedagógico e regimento interno. 

  

5.1 A GESTÃO ESCOLAR E SUAS CONCEPÇÕES 

 

Esta subseção possui a finalidade de discutir a primeira categoria elucidada por meio 

das entrevistas que é a concepção de gestão escolar. Esta categoria irá abarcar três 

subcategorias que são: concepções de gestão escolar, gestão democrática e papel do 

diretor. No entorno desta discussão, demonstraremos as concepções de gestão escolar 

apresentadas pelos doze participantes da pesquisa, de acordo com suas respostas, dando 

enfoque à gestão democrática. 

 

5.1.1 Concepções de gestão escolar 

 

As concepções de gestão escolar como foram apresentadas no capítulo 3, são cinco: 

científico-racional, sociocrítica, autogestionária, interpretativa e democrático-participativa. 
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Sendo que as mais significativas são a científico-racional e a democrático-participativa. A 

primeira que representa uma gestão pautada em práticas autoritárias e a outra se caracteriza 

pela predominância de práticas democráticas e modelo estabelecido nas legislações de ensino 

(LIBÂNEO, 2018). 

Nessa discussão sobre as concepções de gestão escolar, percebemos, por meio das 

entrevistas realizadas, que os seis participantes da escola EM01 apresentam o seu 

entendimento de gestão associado ao de gestão democrática, pois destacam o envolvimento de 

todos os indivíduos nos processos escolares como forma de democratização. Este fato pode 

ser resultante dos objetivos escolares que denotam concepções democráticas, como podemos 

observar no art. 05 de seu regimento (2020, p. 7): 

 

[...]; 

II- Buscar um diálogo constante com os pais dos alunos, garantindo parceria entre 

família e escola [...]; 

IX - Dinamizar a gestão democrática na escola, realizando atividades que 

oportunizem a participação da comunidade escolar e dos membros do Conselho 

Escolar e garantindo condições de melhorias e funcionamento da escola; [...]. 

 

Tanto as perspectivas dos entrevistados como do regimento escolar são similares, pois 

realçam questões como diálogo e participação como forma de promover a democracia na 

instituição de ensino. Neste sentido, corroboram com a visão de Gadotti (2004) quando o 

autor enfatiza que a participação possibilita que a comunidade obtenha maior grau de 

conhecimento sobre a organização da escola, além de contribuir para a democratização das 

relações de poder dentro dela e, consequentemente, melhorar a qualidade do ensino.  

Notamos nas falas da maioria dos participantes que há uma preocupação com a 

participação da comunidade na escola, uma vez que o número de presença nas atividades 

proporcionadas aos pais e responsáveis é pequeno em comparação com a quantidade de 

alunos matriculados, por isso os entrevistados e o documento supracitado enfatizam a parceria 

entre escola e família. Sobre esta questão, o CPPE1 pontua que: “Quando a escola e família 

trabalharem em conjunto, muitos dos problemas da escola irão acabar”. E essa parceria entre 

escola e comunidade deve ser construída por meio do diálogo constante que oportuniza a 

participação da comunidade em órgãos colegiados como conselho escolar, demonstrando 

características predominantemente democráticas. Gadotti (2004, p. 16) salienta que por meio 

da participação “todos os segmentos da comunidade podem compreender melhor o 

funcionamento da escola, conhecer com mais profundidade todos os que nela estudam e 

trabalham, intensificar seu envolvimento com ela e, assim, acompanhar melhor a educação ali 

oferecida”. Portanto, a participação de todos nas atividades escolares é essencial para que elas 
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sejam desempenhadas com maior qualidade. Nesta direção, o diretor DE1 enfatiza que: “Não 

acontece educação sem a contribuição da família”, pois à família cabe o ensinamento de 

valores e princípios que são fundamentais para o bom desenvolvimento dos educandos na 

escola. 

Ainda de acordo com alguns participantes, como o diretor (DE1), o presidente do 

conselho escolar (CPPE1) e coordenador administrativo (CAE1) da escola EM01, a gestão 

não é feita apenas pelo gestor, mas por toda a comunidade que está envolvida com a 

instituição, como podemos observar na resposta do DE1: “A gestão é feita não por um diretor, 

ela é feita por toda equipe, pois todos da escola fazem parte da gestão”. Concordamos com as 

ideias dos entrevistados, contudo, é fundamental reconhecer a importância do gestor para o 

bom andamento das atividades escolares, sendo esta função, na perspectiva do PE1, a de 

maior responsabilidade dentro da escola, pois seu trabalho “envolve aluno, pessoal 

administrativo, professores, pessoal de apoio, etc.”. Por isso, ele realça a enorme 

responsabilidade que é desempenhar a função de gestor. No entorno desta discussão, 

encontramos contribuições em Santos (2009, p. 19) que realça que, “o papel do gestor escolar 

requer comprometimento, liderança, capacidade administrativa e, sobretudo, ações permeadas 

pela liberdade, autonomia, responsabilidade e atitude democrática”. A fala do professor PE1, 

assim como dos demais entrevistados, encontram respaldo em Santos (2009) quando este 

afirma que, sendo o gestor um líder, precisa construir uma gestão pautada nos princípios 

democráticos envolvendo todos os segmentos nos processos escolares. E como líder, a maior 

carga de responsabilidade recai sobre ele. 

Concernente a uma das atribuições da gestão, o participante FE1 destaca que ela deve 

“administrar o todo da escola, até mesmo a interação entre os indivíduos envolvidos na escola 

com o ambiente educacional”. Este aspecto também é abordado no PPP da instituição e 

aparece como um objetivo: “oferecer à comunidade escolar um clima de ordem e igualdade, 

independente de posição social, convicções políticas, filosóficas, religiosas, bem como de 

preconceitos de classe, gênero ou etnia, respeitando a dignidade e as liberdades fundamentais 

do homem” (PPP, EM01, 2018, p. 43). Tanto o objetivo como a fala do entrevistado nos traz a 

percepção de que não adianta somente a escola abrir suas portas para a participação da 

comunidade, mas como enfatiza Szymanzki (2003) também deve propiciar um ambiente de 

cordialidade entre os profissionais e a comunidade, para que todos sintam-se à vontade para 

vivenciar o ambiente escolar e contribuir de acordo com as limitações de cada um.  

Esta administração da relação entre os indivíduos é um aspecto muito relevante, 

quando tratamos de gestão democrática, pois a escola é uma organização e, na perspectiva de 
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Maximiano (2000, p. 25), “uma organização é uma combinação de esforços individuais que 

tem por finalidade realizar esforços coletivos”. O autor apresenta uma visão similar ao do 

FE1, ao enfatizar que todos os envolvidos no espaço escolar devem participar do contexto da 

instituição. E para que o ambiente seja favorável à execução destes esforços, é necessário que 

a escola seja um espaço em que o clima organizacional seja harmonioso, visto que este 

aspecto se constitui em um elo entre “a estrutura organizacional da escola, a liderança 

exercida pelos gestores escolares e o comportamento e atitude do professor” (SILVA, 2001, p. 

53). E a gestão escolar possui um papel fundamental na instituição de um ambiente emocional 

favorável ou não na escola. O ambiente que não possui uma situação organizacional é 

permeado de desmotivação e sentimento de frustração tanto por parte dos funcionários como 

da administração superior, e ainda culminará na improdutividade (BISPO, 2006). 

É importante fazermos uma observação com relação à obtenção da resposta por parte 

do aluno AE1, pois só foi possível retirá-la depois de várias tentativas de explicações por 

parte da entrevistadora. Este fato demonstra a falta de conhecimento a respeito da gestão 

escolar por parte do discente, sendo que para ele: “A gestão promove melhorias de ensino aos 

alunos, junto com os professores e coordenadores para definirem um projeto para benefício de 

todos”. Não reconhece seu papel de aluno neste processo, como indivíduo que deveria ser 

atuante, pois “na gestão democrática pais, mães, alunos, alunas, professores e funcionários 

assumem sua parte de responsabilidade pelo projeto da escola” (GADOTTI, 2002, p. 35). 

Acreditamos que este desconhecimento certamente se deve à gestão escolar, afinal ela precisa 

inserir o aluno nos processos escolares, evidenciando sua importância para as ações 

pedagógicas e administrativas, principalmente no caso do aluno participante do conselho da 

escola, deve a ele ser apresentada noções sobre o que é a gestão escolar e como a mesma 

funciona. 

De forma sucinta, na análise dos entrevistados da instituição EM01, observamos que a 

concepção de gestão apresentada pela maioria e pelos documentos escolares é bem ampla e 

predominantemente democrática, além disso, tais concepções dão destaque à participação de 

todos os envolvidos nos processos escolares, bem como reconhecem que o gestor não trabalha 

sozinho, seu papel é direcionar os trabalhos com o auxílio de todos da escola, colocando em 

prática o princípio de participação do PPP, visto que todos fazem parte da gestão, como 

podemos observar na fala do CAE1: “A gestão escolar é uma função para todos, não é função 

somente para o gestor”. 

 Em relação aos participantes da escola EM02, acreditamos que, de acordo com suas 

falas, a concepção democrática é predominante, embora que de vez em quando algumas 
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características da concepção técnico-científica apareçam nas respostas da minoria. 

Constatamos este fato por meio do DE2 que transparece uma gestão pautada em diferentes 

dimensões, que segundo ele: “vai desde gestão de pessoas, gestão administrativa, gestão de 

processos, até conhecimento das legislações educacionais”. Desta forma, sua concepção de 

gestão envolve a participação, cuidados com pessoas, relacionamentos entre os envolvidos na 

instituição, entre outros aspectos que demonstram que a gestão não está relacionada apenas a 

trabalhos burocráticos. Do mesmo modo, o presidente CPPE2 salienta que a gestão deve ser 

trabalhada de forma democrática, “envolvendo todas as pessoas que fazem parte desse 

processo de ensino e aprendizado dentro de uma escola”. Os demais participantes também 

citam a participação como característica da gestão democrática da escola EM02. 

 Contudo, há também características citadas pelo coordenador administrativo (CAE2), 

aluno (AE2) e funcionário (FE2), que não são condizentes com uma gestão essencialmente 

democrática. Estas falas estão mais voltadas para a concepção técnico-científica, pois expõem 

um entendimento de gestão atrelado ao de administração, como podemos observar na fala do 

aluno AE2: “Gestão é sinônimo de administração escolar, na qual vai gerenciar do dinheiro à 

alimentação da escola”. Porém a administração é apenas um ato que a gestão desempenha, 

pois cabe à gestão administrar a instituição, os recursos e outros elementos que sem os quais 

as escolas não funcionariam (LIBÂNEO, 2018). 

 Todavia, o AE2 coloca ainda pontos relevantes, que demonstra o hibridismo da sua 

concepção de gestão, uma vez que na sua perspectiva cabe à gestão “desenvolver um 

ambiente de trabalho harmonioso, além de realizar as devidas prestações de contas para os 

pais e alunos”. Sabemos que tanto o desenvolvimento de um ambiente de trabalho 

harmonioso como a prestação de contas são características da gestão democrática. Neste 

contexto, encontramos contribuições em Libâneo (2018), quando o mesmo aponta a 

transparência, relação orgânica entre direção e participação dos membros da equipe escolar, 

planejamento das tarefas, envolvimento da comunidade no processo escolar, entre outras, 

como atribuições da gestão escolar democrática. 

A participação dos diferentes segmentos nos processos escolares é um ponto citado 

pela maioria dos participantes como forma de democratização da gestão e segundo o objetivo 

estabelecido no regimento interno da escola EM02, a gestão investe na democracia da 

instituição por meio da participação, transparência e incentivo à relação escola e comunidade 

(PPP, EM02, 2018), como podemos observar na fala do PE2: “A participação é um dos meios 

da escola promover a democracia”. Este objetivo e as falas da maioria dos entrevistados 

exprimem uma visão democrática, na qual a participação da comunidade e incentivo da 
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parceria com a família torna-se fundamental para a efetivação do modelo de gestão 

democrático. Contudo, cabe-nos as seguintes perguntas: Será que apenas a abertura da escola 

garante a efetiva participação dos pais? Ou a abertura das escolas à comunidade se dá apenas 

no papel, sendo na prática diferente? 

Mesmo reconhecendo que a abertura das escolas para a participação da comunidade é 

primordial e um dos princípios da gestão democrática instituída em lei, ainda há resistência 

por parte tanto de algumas escolas como de algumas famílias. Na perspectiva de Paro (2001, 

p. 18), “um aspecto geralmente omitido nas considerações que envolvem a participação da 

comunidade na escola pública refere-se ao sentimento de medo que os pais das camadas 

populares experimentam diante da instituição escolar”. Nesta direção, o autor ainda 

complementa que “é provável que muito desse medo deva ser creditado à postura de 

„fechamento‟ que a escola adota em relação a qualquer tipo de participação”. Portanto, 

notamos que de acordo com o autor, há uma falha bem marcante no que tange às escolas, que 

é o receio em abrir suas portas à participação da comunidade. Deste modo, muitas das vezes, 

apresentam nos documentos da escola, a exemplo do PPP, uma postura democrática, mas na 

prática é diferente. 

Esta atitude é danosa, uma vez que sem participação a democracia da escola é 

praticamente extinta. A democracia requer trabalho coletivo e compartilhamento de 

responsabilidades, para que haja avanços, melhorias e transformações necessárias no ensino, 

na escola e na sociedade (LUCK, 2008). 

Com relação à composição da gestão, a maioria dos participantes reconhece que a 

gestão não é composta apenas pelo gestor e coordenadores, mas por todos que estão 

envolvidos na escola, como é possível observar na fala do FE2: “A gestão não envolve 

somente os diretores, mas todos que estão envolvidos na escola, funcionários, pais e alunos”. 

Neste contexto, o CPPE2 ressalta que “o bom gestor é aquele que consegue caminhar com 

todos estes setores de forma harmônica, organizada e sem priorizar A e nem B”. Ou seja, o 

bom gestor é aquele que consegue trabalhar democraticamente sem priorizar um segmento em 

específico e consegue envolver toda a comunidade escolar. Desta maneira, a percepção do 

CPPE2 corrobora com o pensamento de Luck (2000), uma vez que cabe ao gestor a 

dinamização dos processos escolares, sendo função dele manter esse processo harmonioso, 

participativo e produtivo, descentralizando as responsabilidades, acompanhando e exigindo o 

cumprimento delas.  

O participante PE2 apresenta uma visão que consideramos não democrática, pois se 

refere à gestão como um conjunto de estratégias que devem ser traçadas pelos gestores para 
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organização do seu trabalho, de modo que seja possível identificar as necessidades de cada 

segmento e agir sobre elas, conforme vemos em sua resposta: “Gestão é um conjunto de 

estratégias que os gestores devem traçar no decorrer do ano, com o intuito de organizar e 

ajudar os mesmos a terem visibilidade de seu trabalho e atuar com maior foco em cada 

necessidade de cada vez”. Além disto, o participante se dirige apenas aos gestores como 

responsáveis por traçar as estratégias e colocá-las em prática, demonstrando que o 

entrevistado incumbe ao gestor uma responsabilidade superior, indo ao contrário ao 

pensamento de Luck (2008, p. 35) que enfatiza: 

 

O entendimento do conceito de gestão já pressupõe, em si, a ideia de participação, 

isto é, do trabalho associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre o seu 

encaminhamento e agindo sobre elas em conjunto. Isso porque o êxito de uma 

organização depende da ação construtiva conjunta de seus componentes, pelo 

trabalho associada, mediante reciprocidade que cria um “todo” orientado por uma 

vontade coletiva. 

 

Observamos que a autora salienta que a gestão não é um conjunto de estratégias, mas 

uma forma de administração que valoriza a participação de todos como meio de alcançar o 

sucesso da instituição. As estratégias são inerentes à gestão, mas não é responsabilidade 

somente do gestor como o entrevistado cita. Tais estratégias devem ser pensadas, discutidas e 

decididas juntamente com o grupo, culminando na gestão democrática. 

Ao analisarmos as contribuições advindas da fala do gestor (DE2), consultamos o PPP 

da instituição EM02, na qual o gestor atua, para verificar se existia concordância ou 

discrepância entre o que ele disse e o documento, e percebemos sintonia entre os dois, pois o 

documento enfatiza algumas dimensões em que a gestão deve ser atuante e que podemos 

observar na fala do gestor DE2: 

 

A gestão escolar se traduz na orientação e no norteamento de ações que envolvem o 

interesse coletivo. Ela envolve um arcabouço de estrutura organizacional muito 

maior, que vai desde gestão de pessoas, gestão administrativa, gestão de processos, 

tanto o conhecimento da legislação como das ações a serem implantadas e seu 

monitoramento. 

 

Portanto, gestão de pessoas, gestão administrativa e gestão de processos são 

dimensões que, na visão do diretor, devem ser atuantes. Neste entorno, “a gestão da escola 

utiliza como princípios norteadores as dimensões: gestão pedagógica, gestão administrativa, 

gestão de pessoas, gestão de resultados educacionais, gestão do clima e da cultura escolar, 

gestão do cotidiano escolar” (PPP, EM02, 2018, p. 30). Observamos que as dimensões do 

trabalho da gestão escolar são colocadas como princípios no PPP, mas são consideradas pelo 

gestor como ações a serem desenvolvidas pela escola. Para Veiga (2003), a gestão 
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democrática deve abranger variadas dimensões, como a pedagógica e a administrativa. 

Portanto, podemos considerar que tanto o diretor quanto o PPP apresentam uma concepção de 

gestão democrática explícita, pois além das dimensões pedagógica e da administrativa, citadas 

pela autora, ainda há outras que complementam o trabalho da equipe escolar e garantem a 

democratização do ensino e dos processos de tomadas de decisões.  

As dimensões apontadas pelo PPP e pelo diretor da instituição EM02 vão ao encontro 

das dimensões abordadas por Luck (2009), a respeito da gestão escolar. O documento escolar 

em discussão destaca a gestão pedagógica como o primeiro princípio. Luck (2009, p. 95) diz 

que “a gestão pedagógica é, de todas as dimensões da gestão escolar, a mais importante, pois 

está mais diretamente envolvida com o foco da escola que é o de promover aprendizagem e 

formação dos alunos”. Para a autora, as demais dimensões estão à serviço da gestão 

pedagógica, uma vez que todas precisam estar interligadas com o mesmo objetivo 

educacional, que é a aprendizagem e formação dos cidadãos. Com isso, percebemos que a 

formação e a aprendizagem é prioridade na instituição de ensino EM02, que coloca a gestão 

pedagógica como um de seus princípios norteadores, como afirma o participante DE2, ao 

enfatizar que “a parte pedagógica é o coração da escola. Todas as dimensões devem convergir 

para a parte pedagógica”. Portanto, fica visível que na EM02 esta dimensão é tratada como 

prioridade. 

O segundo princípio da gestão administrativa se refere à administração de recursos de 

qualquer natureza recebidos pela escola, de forma que promova o bom desempenho das 

atividades escolares. Podemos ver isso na fala do FE2, quando afirma que “A gestão é a 

forma como o diretor administra, junto com sua equipe, os recursos vindos para escola e de 

forma qualitativa o ensino”. O PPP da instituição (2018, p. 35) esclarece que a gestão 

administrativa visa: “Administrar os recursos de maneira responsável, visando sempre o bom 

atendimento das prioridades e o funcionamento adequado da instituição”. Conforme Luck 

(2009) esta dimensão subsidia todas as outras.  

O terceiro princípio se trata da gestão de pessoas, um dos mais valorizados pela gestão 

da escola. Como enfatiza o DE2: “Tem que motivar, elogiar, mas também é preciso chamar 

atenção do funcionário quando é preciso”. É perceptível que sem as pessoas se empenharem 

em realizar seu trabalho com eficiência a escola não funcionaria. “As pessoas, com sua 

competência, comprometimento e capacidade de ação coletivamente organizada, constituem-

se na alma da escola e a base da sua qualidade educacional” (LUCK, 2009, p. 82). Deste 

modo, a gestão de pessoas se torna essencial e se realiza ao exercitar alguns de seus 

elementos, como por exemplo a motivação e o desenvolvimento de espírito comprometido 
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com o trabalho educacional, a formação de espírito e trabalho de equipe, o cultivo de diálogo 

e a comunicação aberta e contínua, o inter-relacionamento pessoal orientado pelo espírito 

humano e educacional, a capacitação em serviço orientada pela promoção de um ambiente 

centrado na aprendizagem continuada e o desenvolvimento de uma cultura de avaliação e 

autoavaliação (LUCK, 2009).  

O PPP da escola EM02 coloca alguns pontos que fazem parte da gestão de pessoas. 

Um deles está relacionado ao modo de advertência em caso de descumprimento de alguma 

regra colocada pela instituição, tanto para alunos como para funcionários. Sobre esta questão, 

o DE2 ressalta que isso se dá por meio “[...] da conversa, na qual orienta o servidor para 

melhorar. No caso de persistência no erro nos cabe tomar algumas medidas administrativas, 

não tão agradáveis, como afastamento ou até mesmo desligamento da instituição”. Este modo 

de resolver os problemas por meio da conversa é uma medida pacífica e inteligente de 

resolver os problemas. 

A gestão de resultados educacionais diz respeito aos aspectos que a gestão adota para 

alcançar resultados satisfatórios. De acordo com o Prêmio Nacional de Referência em Gestão 

Escolar Consed (2007 apud LUCK, 2009, p. 56), este tipo de gestão 

 

Abrange processos e práticas de gestão para a melhoria dos resultados de 

desempenho da escola – rendimento, frequência e proficiência dos alunos. 

Destacam-se como indicadores de qualidade: a avaliação e melhoria contínua do 

projeto pedagógico da escola; a análise, divulgação e utilização dos resultados 

alcançados; a identificação dos níveis de satisfação da comunidade escolar com o 

trabalho da sua gestão; e transparência de resultados. 

 

 A gestão dos resultados educacionais foca no monitoramento dos resultados da 

aprendizagem obtidos por meio principalmente das avaliações, mas também leva em 

consideração elementos como frequência e proficiência dos alunos. Contudo, não é somente 

avaliações da aprendizagem que fazem parte de suas funções, está inserida também a 

avaliação do PPP, níveis de satisfação da comunidade em relação ao trabalho da gestão e a 

transparência desses resultados. Então engloba todo o processo de avaliação que culmina no 

melhoramento das atividades escolares, conforme explicita o participante CAE2: “A 

autoavaliação serve para avaliar o desenvolvimento das atividades”. São avaliados desde a 

aprendizagem dos alunos até a relação entre todos os envolvidos no âmbito educacional. 

Em relação à gestão do clima e da cultura escolar, que se refere às interações entre as 

pessoas no seu âmbito de trabalho, Luck (2009, p. 16) ressalta: 

 

Uma escola é uma organização social construída pelas interações das pessoas que 

dela fazem parte, orientadas pelos seus valores, crenças, mitos e rituais. Uma escola, 
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em seu sentido pleno e em sua essência, é uma realidade construída socialmente, 

pela representação que dela fazem seus membros. 

 

 Essas interações que acontecem nas escolas necessitam ser administradas, pois cada 

indivíduo traz consigo uma bagagem socialmente herdada, carregada de valores e crenças, 

que muitas das vezes não são iguais às de outras pessoas, o que acaba gerando conflitos 

dentro do ambiente de trabalho, pois cada um defende aquilo que acredita. Embora esta 

questão ocorra nas escolas, o participante DE2 esclarece que “é necessário haver o respeito”. 

E destaca que o que mais incentiva “nas relações entre os educadores da escola e comunidade 

é o respeito, pois por mais que você não concorde com alguma ideia ou seu santo não bate 

com o de outra pessoa, você deve respeitar”. Desta maneira, no âmbito escolar, é necessário 

que haja respeito mútuo entre as pessoas que ali frequentam, contribuindo para uma cultura 

escolar harmoniosa e para um ambiente favorável à aprendizagem. Portanto, a escola 

consegue fazer a gestão do ambiente, por meio da “criação de um clima de trabalho favorável 

e do incentivo para que todas as pessoas da equipe escolar se envolvam com a escola” 

(LIBÂNEO, 2018, p. 93). A escola, conforme evidencia o autor, possui sua cultura, na qual 

está implícito seu modo de funcionamento, sua organização, suas relações, seus valores. Essa 

cultura escolar é influenciada pela cultura dos que nela estão inseridos, cabendo ao gestor 

escolar administrar com alteridade os modos de ser e viver dos diferentes sujeitos que 

convivem no ambiente escolar. 

E, por fim, há a gestão do cotidiano escolar como princípio estabelecido no PPP da 

escola EM02 (2018). Nesta dimensão da gestão estão inseridos aspectos como: organização 

dos horários de aula, práticas e relações do dia a dia da escola, disciplina escolar, dinâmica de 

comunicação, entre outros (LUCK, 2009). Todos esses elementos precisam da gestão para que 

haja organização e cumprimento das atividades escolares. Percebemos, desta maneira, que a 

resposta do DE2 e o PPP da escola se encontra em harmonia, pois os dois caminham para uma 

mesma direção. Isso demonstra que o diretor tem domínio do que está estabelecido no PPP da 

instituição e domínio teórico acerca das esferas em que a gestão deve atuar. 

Notamos que, de maneira geral, os entrevistados demonstram entendimento claro 

acerca da gestão escolar, enfatizando os aspectos democráticos que ela deve abordar segundo 

o que as legislações propõem. E muitos compreendem que a gestão é um processo bem mais 

amplo, que vai além de tratar de assuntos burocráticos e legais que conduzem o 

funcionamento da escola. Envolve também a capacidade de gerenciar as questões humanas e 

interpessoais no âmbito escolar. 
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5.1.2 Gestão democrática 

 

Na intenção de aprofundar a temática acerca da gestão democrática, tratamos nesta 

subseção das respostas dos participantes acerca da gestão de sua escola e se eles consideram-

na democrática ou não. 

Referente a este questionamento, podemos observar que a maioria dos entrevistados da 

escola EM01 cita atitudes de teor democrático nas atividades desempenhadas pela gestão da 

escola. Segundo o funcionário FE1: a gestão é “participativa, dá o direito para estudantes, 

professores e funcionários participarem”. Este ponto de vista é reafirmado pelo coordenador 

administrativo (CAE1), quando ressalta que “o gestor ouve a todos, leva em consideração as 

colocações de cada um e traça em conjunto benefícios para a comunidade escolar”. Essas 

atitudes são originárias do modelo democrático, sendo que o gestor da instituição, que é o 

principal responsável pelas atividades, “tem a visão de conjunto, articula e integra os vários 

setores [...]” (LIBÂNEO, 2018, p. 179). 

Contudo, notamos no discurso do CPPE1 e AE1 certa insatisfação com relação à 

gestão. O CPPE1 destaca que: “O que vai tornar a gestão democrática são as atitudes. Não 

ouvir a equipe dele, não ouvir os professores, alunos, funcionários e pais, nunca foi 

democrático. Ser eleito não significa que o gestor é democrático”. Neste mesmo sentido, AE1 

aponta que: “Embora converse com todos, a diretora não escuta muito”. Os sujeitos 

apresentam problemas que não deveriam existir em uma gestão, principalmente uma que se 

qualifique como democrática. Seus pensamentos vão ao encontro aos de Paro (2010) que 

enfatiza que a gestão não é democrática apenas porque o gestor é eleito, pois o diretor eleito 

pode não apresentar uma concepção democrática e ter atitudes autoritárias. É justamente isso 

que observamos com as falas dos entrevistados, o gestor não ouve, não dialoga, segue 

sozinho, isto são atitudes antidemocráticas. Paro (2016, p. 35) sobre essa falta de diálogo 

ressalta que: 

 

A falta dessa aproximação, dessa postura de ouvir o outro, parece explicar em 

grande parte o fracasso de iniciativas paternalistas de gestão colegiada e de 

participação que, por mais bem intencionadas que sejam, procuram agir "em nome 

da comunidade", sem antes ouvir as pessoas e os grupos pretensamente favorecidos 

com o processo e sem dar-lhes acesso ao questionamento da própria forma de 

participação. 

 

Deste modo, a gestão deve saber ouvir todos os segmentos, com o propósito de 

conhecer os integrantes, seus problemas, passar confiança, abrir as portas para que os 
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membros da comunidade escolar como um todo se sintam à vontade para participar. Mas se o 

gestor não possui essa consciência, a gestão democrática torna-se inviável. 

De acordo com Dourado (2011, p. 15), no modelo de gestão democrática, “trata-se, de 

fortalecer procedimentos da participação das comunidades escolar e local no governo da 

escola, descentralizando os processos de decisão e dividindo responsabilidades”. Portanto, 

conforme os participantes CPPE1 e AE1 salientam, o gestor não participa as decisões com os 

demais membros, “apenas comunica quando elas estão tomadas” (PARTICIPANTE AE2, 

2020). Por isso mesmo, o CPPE1 afirma que: “a democracia existe em parte”, uma vez que o 

gestor comunica tudo, mas não fortalece os procedimentos de participação das comunidades e 

muito menos descentraliza as responsabilidades. 

Vemos também contradição nos discursos entre o presidente do conselho escolar, 

aluno e os demais entrevistados da escola EM01, visto que o CPPE1 e o AE1 destacam que a 

gestora tem atitudes solitárias e age sozinha, como é visto na resposta do CPPE1: “Ser 

democrático não é fazer tudo que der na „telha‟, sozinho, tomando todas as responsabilidades 

para si”. Enquanto os demais participantes ressaltam que a gestão está sempre aberta a 

trabalhar em conjunto, como observamos na fala do PE1, quando destaca que “A gestão é 

democrática, pois a diretora está sempre conversando com o corpo docente para tomar 

decisões que ela acha pertinentes dentro da escola, não toma decisão sozinha, é sempre em 

conjunto”. Contudo, na perspectiva de Freire (2000, p. 45) "estruturas administrativas a 

serviço do poder centralizado não favorecem procedimentos democráticos”, portanto, o gestor 

da instituição deve abrir a gestão para os demais membros, de maneira que surjam 

contribuições para melhoria dos trabalhos escolares e concretização da democracia na escola.  

Percebemos que o discurso da diretora (DE1) entra em contraste com CPPE1 e AE1, 

pois a mesma, em concordância com a maioria dos participantes, esclarece que: “toda e 

qualquer decisão tomada dentro da escola tem que ser tomada em grupo”, mostrando que 

adota práticas democráticas. Todavia, é importante realçar que a gestão democrática não se 

faz sob o olhar de um único responsável que é o caso do gestor. Oliveira, Moraes, Dourado 

(2014, p. 7) evidenciam que “a efetivação da gestão democrática implica ações 

compartilhadas que resultem na participação de todos, contrariando a lógica cartorial e 

hierárquica vigente na gestão das escolas”. Deste modo, não se muda a cultura escolar sem o 

trabalho coletivo, por isso é que as práticas de discussões conjuntas nas escolas devem ser 

constantes e a busca de resolução dos problemas deve ocorrer de modo participativo. Mas, 

como o diretor DE1 enfatiza, a participação da comunidade na escola é um problema que 

deve ser superado, pois “muitas vezes são convocadas, mas não aparecem”. Portanto, vemos 
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que mesmo a escola abrindo espaço para os pais, estes dificilmente comparecem, nos fazendo 

refletir se apenas a abertura da escola é suficiente para que os pais queiram dela participar. 

O caráter democrático da instituição, mencionado pela maioria dos participantes 

supracitados, é também reforçado no PPP da instituição (2018, p. 21), onde é enfatizado que a 

escola “adota uma gestão democrática, estruturada em uma prática administrativa reflexiva 

que viabilize uma ação social transformadora e os princípios da participação, autonomia e 

liberdade junto à comunidade escolar”. Portanto, a instituição preza pela participação, que é 

um dos elementos democratizantes mais citados nas entrevistas da escola EM01. O PPP 

(2018) da instituição em seu art. 244, inciso VIII, apresenta um objetivo acerca da democracia 

que está voltado apenas para a participação, que é: “lutar pela democracia permanente na 

Escola, através do direito à participação nos fóruns internos de deliberação desta instituição”. 

Este fato demonstra que o conceito de democracia deve ser discutido no interior da escola, 

com a finalidade de ampliá-lo, pois democracia não se resume apenas à participação.  

Outro ponto importante para ser acordado está no discurso do CAE1 que enfatiza que 

a gestão “Faz reunião com todos de forma separada, ou seja, ela consulta os segmentos 

separadamente”. O tratamento fragmentado que é dado às reuniões compromete o caráter 

democrático da gestão escolar. De acordo com Silva (2001), enquanto os trabalhos das escolas 

se derem desta maneira, com discussões polarizadas e ideias fragmentadas, não haverá 

resultados satisfatórios e muito menos a criação de objetivos que visem o bem-estar social, 

especialmente dos alunos. Ações democráticas requerem discussões com contribuições de 

diferentes pontos de vista, não somente de uma parcela que possui a mesma visão de um 

determinado assunto. 

Em relação aos participantes da EM02 sobre o questionamento: você considera a 

gestão da sua escola democrática? Podemos extrair o entendimento de que todos os sujeitos 

consideram a gestão democrática, pois enfatizam algumas práticas desempenhadas pela gestão 

escolar na tentativa de efetivar o modelo de gestão democrático na instituição, como é 

possível observar na resposta do PE2: 

 

Considero a gestão democrática porque priorizamos a participação do coletivo em 

todas as ações tomadas no âmbito escolar. Buscamos desenvolver uma gestão 

descentralizada fazendo da escola um espaço aberto ao diálogo e mantendo assim, 

uma relação horizontal, onde todos os membros possam ter voz e vez. 

 

Os discursos dos entrevistados são similares, nos levando a crer que a escola tenta 

colocar em prática os princípios democráticos da gestão, mesmo que parcialmente. Segundo 

Freire (2000) este modelo de gestão extingue os esquemas autoritários ainda presentes nas 
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escolas brasileiras, além de propiciar tomadas de decisões de natureza ideológica, com o 

intuito de cumprir o papel de um líder democrático. 

Observamos na fala acima que o participante PE2 possui a postura de quem se coloca 

como sujeito ativo no processo escolar. Por meio de palavras sempre no plural, demonstra que 

a gestão procura efetivar a democracia na escola por meio de um trabalho coletivo. Além 

disso, mostra que a instituição proporciona a abertura para a comunidade, e isto no ponto de 

vista do CPPE2 é importante porque na instituição onde “todos têm direito à voz, de dar sua 

opinião, a discordar, a gestão procura melhorar”. E essa abertura é essencial para a 

democratização da escola, pois um gestor com concepções democráticas busca envolver a 

comunidade. Contudo, a participação não é o único mecanismo da democracia. Oliveira, 

Moraes e Dourados (2014) enfatizam que para que a gestão democrática seja efetivada é 

necessário observar alguns pontos, como: condição de trabalho favorável com disponibilidade 

de recursos, criação de mecanismos de participação da comunidade escolar, garantia de 

financiamento para as instituições, autonomia, escolha de dirigentes, construção do PPP, entre 

outros.  

Referente ao entendimento de gestão democrática apresentada pelo AE2 consideramos 

equivocada, pois de acordo com ele: “A gestão é democrática porque todas as decisões 

tomadas são repassadas para todos”. Embora tenha buscado demonstrar uma concepção 

democrática, devemos ressaltar que a gestão que é democrática não se limita a repassar as 

informações, mas discute e traça as decisões em conjunto, observando o que é melhor para o 

grupo (LIBÂNEO, 2018).  

Percebemos, com as falas das seis entrevistas da escola EM02, que o gestor se esforça 

para efetivar o princípio da participação na escola, contudo, a estratégia de tratar os assuntos 

da escola em reuniões separadas por segmento demonstra uma fragmentação dessa 

participação, conforme o gestor DE2: 

 

Tratamos dos assuntos separadamente, pois a parte administrativa fala do que 

entende, a parte pedagógica do mesmo modo, não dar de um opinar sobre o trabalho 

do outro, sendo que as vezes ele nem entende o processo, depois seguimos para 

funcionários, pais e alunos. 

 

Esta fragmentação é citada também pelo CAE1 na instituição EM01. Além disso, o 

diretor DE2 manifesta a maneira hierárquica em que esses encontros acontecem, iniciando 

pela parte administrativa, pedagógica e em seguida os demais segmentos. Esta iniciativa é 

justificada pelo participante como a maneira de evitar discussões desnecessárias, mas acaba 

prejudicando a democracia da instituição. Ademais, demonstra a dificuldade da escola em 
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colocar em prática o princípio democrático de reunir todos. Demo (1999) salienta que essa 

dificuldade se dá pelo fato de que, na maioria das vezes, os gestores considerarem a 

democracia como algo complicado, de maneira que o processo de todos opinarem, decidirem 

juntos torna-se uma forma penosa de administrar. Segundo o autor, os diretores evitam o 

cansaço e a decepção que esse processo coletivo pode significar, resultante de discussões 

intermináveis e incontroláveis. 

Observamos outro ponto relevante durante a fala do CAE2, que se refere à 

transparência nas tomadas de decisões. Segundo o entrevistado, a gestão é democrática: 

“Porque busca atender o interesse da escola como um todo, acatando, ouvindo as opiniões e 

buscando a transparência das decisões tomadas”. Neste sentido, Araújo (2000, p. 155) ressalta 

que, “a transparência afirma a dimensão política da escola, sua existência pressupõe a 

construção de um espaço público vigoroso e aberto às diversidades de opiniões e concepção 

de mundo, contemplando a participação de todos que estão envolvidos com a escola”. 

Portanto, é fundamental que todos os envolvidos estejam cientes das decisões tomadas pela 

gestão escolar. Aliás, a transparência é um dos princípios da gestão democrática estabelecidos 

em leis como na LDB nº 9394/96.  

Em relação à transparência nos processos escolares, as duas escolas a abordam em 

seus PPPs apenas no momento das avaliações e de forma superficial, nada concernente à 

transparência nas tomadas de decisões ou de recursos. Tal princípio também não aparece nos 

regimentos internos das instituições, levando-nos a crer que esta transparência fica somente 

no âmbito da informalidade, e supostamente efetivada por meio de comunicados durante as 

reuniões e etc. 

Nesta subseção observamos aspectos importantes que fazem parte da concepção dos 

participantes acerca da gestão democrática. Na escola EM01, apresentaram-se algumas 

divergências entre os discursos da presidente, do funcionário e do aluno em relação ao do 

restante dos entrevistados, denotando que nem todos os membros do conselho escolar 

concordam com a existência real da gestão democrática na escola. No que diz respeito à 

EM02, as falas dos participantes buscam demonstrar que a gestão desempenha seus trabalhos 

buscando consolidar a democracia de fato, com participação de todos os segmentos. Contudo, 

a maneira do gestor envolvê-los separadamente, por segmento, pressupõe fragmentação da 

participação de modo a influenciar, ao nosso vê negativamente, na democratização da gestão. 

 

5.1.3 Papel do diretor 
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 Nesta subseção, veremos qual a percepção dos entrevistados acerca do trabalho da 

gestão e, especialmente do diretor escolar, desta maneira, os participantes expuseram suas 

opiniões sobre como deveria ser desempenhada a gestão nas escolas nas quais trabalham, 

dando destaque ao papel do gestor.  

As respostas dos seis entrevistados da escola EM01 denotam que as atividades da 

escola são desempenhadas democraticamente na maioria das vezes, sendo atribuída ao gestor 

maior responsabilidade sobre a execução delas. Este aspecto pode ser observado na fala do 

CAE1: “Ser gestor é uma função de maior responsabilidade, pois envolve o todo da escola”. 

Deste modo, conforme nos expõe o DE1: “O papel do diretor é seguir as demandas da escola, 

buscando a união e a participação do grupo escolar”. Portanto, ele é considerado o líder da 

instituição que comanda e direciona os trabalhos escolares, logo deve possuir sempre um viés 

democrático, envolvendo todos nesse processo (PARO, 2010). 

De acordo com CPPE1, o gestor “não é o único responsável pelo andamento escolar, 

pois ninguém consegue ser bom líder sozinho. Tem que ter diálogo, ser humilde”. Ele enfatiza 

ainda o quão importante é a conscientização por parte do gestor de que ele é um líder em um 

regime democrático, portanto não cabe a ele atuar sozinho frente aos trabalhos escolares. Sua 

ideia vai ao encontro de Paro (2010, p. 130) quando o autor ressalta que “o gestor escolar tem 

de se conscientizar de que ele, sozinho, não pode administrar todos os problemas da escola”. 

Sabemos que em uma gestão, que preza pela democracia, o gestor é o líder que orienta os 

trabalhos da escola e deve ser auxiliado por uma equipe administrativa e pedagógica. Em 

concordância, FE1 enfatiza que o gestor “Promove uma gestão democrática e participativa 

envolvendo todos da comunidade, desde alunos a funcionários, professores, pais e etc.”. 

Assim, a gestão deve contar com representantes de todos os segmentos da escola, que devem 

estar empenhados na construção e concretização dos objetivos da escola. Cada um cumprindo 

com suas responsabilidades e caminhando na mesma direção, que é a melhoria da qualidade 

do ensino. 

O gestor DE1 enfatiza alguns pontos colocados por outros entrevistados, como por 

exemplo satisfazer os interesses da escola, “ouvir a comunidade escolar e junto direcionar 

para que as decisões sejam tomadas pelo grupo”. A maioria dos participantes da escola EM01 

concorda com sua perspectiva, contudo, três deles (presidente do conselho, aluno e 

funcionário) são enfáticos ao dizer que falta mais esse ouvir por parte do diretor da 

instituição, como é observado na fala do AE1 que salienta que embora o gestor demonstre ser 

democrático “ele não escuta muito”. 
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Na entrevista do CAE1, ele destaca a questão da descentralização de tarefas como 

papel do gestor para que os trabalhos sejam bem desempenhados. Segundo ele, o diretor 

“distribui as funções para não se sobrecarregar”. Nesta perspectiva Paro (2010, p. 130), para 

que a gestão democrática se efetive “o caminho é a descentralização, isto é, o 

compartilhamento de responsabilidades com alunos, pais, professores e funcionários”. A 

descentralização é uma característica importante do modelo democrático. Luck (2000) ressalta 

que é preciso reconhecer que a descentralização promove uma melhor gestão de recursos e 

processos e contribui para aliviar os organismos centrais da sobrecarga das crescentes 

exigências do sistema educativo. E este é um dos elementos que fazem a gestão ser 

democrática, o envolvimento de todos os atores no processo de tomada de decisões. Uma vez 

tomadas as decisões coletivamente, para colocá-las em prática é necessário, igualmente, um 

esforço conjunto. Para isso, a escola deve estar bem coordenada e administrada. Todos devem 

entender o papel do gestor como líder cooperativo. 

No que tange aos participantes da escola EM02, observamos que de modo geral eles 

atribuem ao gestor um papel primordial para que haja o bom desenvolvimento das atividades 

da escola, além de lhes atribuir algumas tarefas como: inspecionar, direcionar, executar os 

trabalhos escolares e mecanismos essenciais para o seu funcionamento. Como podemos notar 

na fala do FE2: “O gestor ocupa a função de orientar e inspecionar tudo o que acontece na 

escola, tendo em vista o objetivo que a escola deve aprimorar que é a qualidade do ensino”. 

Então notamos que na perspectiva do funcionário as atribuições do gestor de orientar e 

inspecionar os trabalhos desempenhados por todos da instituição é importante. Na visão de 

Luck (2009), esta administração é necessária, pois são agregados objetivos e ações plurais de 

um grupo na escola, então por mais que seja dever do gestor promover uma gestão 

participativa, envolvendo todos nos processos escolares, é essencial que seu papel abarque 

essa função fiscalizadora. 

Estas atribuições estão de acordo com as descritas no PPP (2018, p. 31) da referida 

instituição que pontua: “O diretor orienta, delega e monitora todas as atividades desenvolvidas 

e participa ativamente de todos os processos que são desencadeados na escola”. Desta 

maneira, o desafio do gestor é gigantesco, pois envolve uma gama de conhecimentos que 

devem ser adquiridos para que as tarefas sejam desempenhadas de maneira satisfatória e 

significativa para todos os que estão inseridos na instituição, uma vez que, conforme é 

explicitado pelo PE2, para exercer a função de diretor é “necessário ampliar horizontes que 

vão de aspectos: físicos, sócio-político, relacional, material, financeiro e pedagógico, 

acompanhando a aprendizagem dos alunos e o trabalho da escola como um todo”.  
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A perspectiva adotada pelo professor PE2 evidencia todas as esferas do trabalho 

escolar, não somente a aprendizagem e os aspectos burocráticos, portanto, o gestor deve 

possuir esse olhar mais amplo acerca dos aspectos administrativos e pedagógicos, para não 

deixar nenhum de fora e desempenhar com eficiência sua função. Neste víeis, Dalbério (2009, 

p. 76) nos explica que “o gestor deve possuir grande arcabouço teórico na área de pedagogia, 

bem como as habilidades técnicas e políticas, que representam recursos fundamentais para se 

garantir uma gestão dentro de uma perspectiva democrática, na qual todos participam”. Assim 

sendo, o diretor deve ter o conhecimento de diversas áreas para que saiba desempenhar sua 

função com maestria e alcançar resultados significativos para a instituição. 

Em relação à composição da gestão, entrevistados como DE2 e CPPE2 possuem o 

entendimento de que a gestão da escola é composta não somente pelo diretor, e sim por 

diversos funcionários que a auxiliam no desenvolvimento das atividades escolares. De acordo 

com CPPE2: “O diretor é o arrimo de toda estrutura. Ele está mais para uma espécie de 

mediador. Sozinho não é nada, por isso precisa de uma equipe e nessa equipe ele está no 

topo”. Exatamente por requerer os serviços de vários outros servidores públicos é que o gestor 

não deve agir sozinho, as práticas de gestão necessitam ser democráticas para que o ensino, 

consequentemente, se democratize. 

O estudante AE2, em relação às tomadas de decisões, ressalta que “é o diretor que 

decide se vai usar ou não as ideias”. Ou seja, os membros podem até sugerir, mas é o gestor 

quem decide se usa as ideias apresentadas pelos membros da escola ou não, demonstrando um 

caráter autoritário da gestão. Essa postura é definida por Bordenave (1995) como participação 

e consulta obrigatória em forma simbólica, onde os subordinados são consultados, embora a 

decisão final pertença aos administradores, o que, de fato, não representa uma tomada de 

decisão coletiva. 

O comportamento dos gestores frente aos trabalhos da escola, de acordo com Luck 

(2004), influenciam tanto positiva quanto negativamente todos os setores da escola. Desta 

maneira, o gestor “não deve ser autoritário, pois ao gestor cabe o perfil de ser democrático e, 

portanto ter condições de favorecer o processo democrático no cotidiano da escola” 

(DALBÉRIO, 2009, p. 76). Não cabe ao gestor sozinho decidir se vai usar ou não uma ideia 

compartilhada, o processo de tomada de decisão deve ser o mais democrático possível com o 

envolvimento de todos os representantes dos diversos segmentos presentes nas instituições. Se 

o gestor se apresenta com uma concepção democrática não deveria ele exercer práticas 

democráticas na escola? Com certeza. Suas atitudes atuam como ação educativa no contexto 

escolar, por isso é importante e necessário desenvolver seu trabalho democraticamente. 



134 
 

Outro ponto relevante se encontra na fala do DE2, quando salienta que “em alguns 

pontos o gestor é o único responsável. Mas 98% das decisões são coletivas”. A questão que o 

entrevistado destaca sobre situações em que o gestor é o responsável pelas decisões, refere-se 

a situações em que já vem pronta de órgãos e instâncias superiores à gestão da escola, como 

Secretaria Estadual de Educação – SEE ou a nível nacional. Nestes casos, “cabe ao diretor 

apenas implementar” (PARTICIPANTE DE2, 2020), como por exemplo: mudanças de 

horários ou aumento de carga horária, não é uma questão que ele tem autonomia de debater 

com o coletivo se acata ou não, tem que ser implementado de qualquer forma (SILVA; 

SANTOS, 2016). Fazendo-nos questionar acerca da autonomia da escola, que se apresenta 

como um dos princípios da gestão democrática. Todavia Neves (1995, p. 99) explica que: 

 

A autonomia coloca na escola a responsabilidade de prestar contas do que faz ou 

deixa de fazer, sem repassar para outro setor essa tarefa e, ao aproximar escola e 

famílias, é capaz de permitir uma participação realmente efetiva da comunidade, o 

que caracteriza como uma categoria eminentemente democrática. 

 

Desta maneira, a escola é autônoma até certo ponto, no que diz respeito a seus 

aspectos internos de organização, como destaca o DE2: “planejamento, cronograma de 

atividades multidisciplinares, entre outros”, sendo que estes aspectos podem ser debatidos e 

decididos coletivamente. A autonomia da escola é fundamental para que haja a efetividade da 

participação da comunidade, pois este princípio possibilita aos envolvidos encontrarem novas 

direções para enfrentar e questionar os desafios que surgem (SILVA; SANTOS, 2016). 

No que tange ao CAE2, sua resposta denota uma percepção burocrática do papel do 

gestor, culminando em uma concepção técnica do processo de gestão ao enfatizar: “O diretor 

é o responsável pela execução de normas e regras dentro da instituição de ensino”. Autoras 

como Santana, Gomes e Barbosa (2012) concordam e afirmam que o gestor é o responsável 

pela execução de normas e regras estabelecidas pelos sistemas de educação, contudo, seu 

trabalho não é somente de caráter técnico e burocrático, mas também pedagógico já que a 

escola visa o ensino e aprendizagem. Por isso, as autoras enfatizam que “o gestor é a base de 

uma escola de sucesso” (Ibidem, p. 72). Esse sucesso é resultante da combinação de diversas 

esferas e dos diversos participantes que auxiliam o diretor em sua jornada. 

 Podemos concluir nesta subseção, com as análises tanto dos documentos quanto das 

respostas obtidas por meio das entrevistas, que há a predominância de concepções 

democráticas em relação aos trabalhos da gestão das duas escolas e em relação ao papel do 

diretor, sendo sempre enfatizada nos discursos a questão do envolvimento de todos nos 

trabalhos escolares, tanto por parte de servidores das instituições como de usuários. Todavia, 
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alguns entrevistados, como salientado acima, apresentam concepções híbridas: democrática e 

técnico-científica como é denominada por Libâneo (2018), exibindo características comuns a 

essa concepção, como a burocratização e hierarquização do trabalho do gestor. 

 

5.2 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS 

 

Nesta seção objetivamos analisar as entrevistas e documentos nos que se refere à 

organização e funcionamento das duas escolas pesquisadas, desse modo, veremos as seguintes 

temáticas que denominamos subcategorias: natureza do trabalho dos membros do núcleo 

gestor/direção, processo de autoavaliação e transparência na gestão.  

 

5.2.1 Natureza do trabalho dos membros do núcleo gestor/direção 

 

Delimitamos esse momento para nos remeter à natureza dos trabalhos da equipe do 

núcleo gestor: diretores e coordenador administrativos, visto que são atores que possuem 

funções ambivalentes dentro da instituição, especialmente o gestor, que é o principal 

responsável pelos trabalhos escolares e mediador de todos os processos que se desencadeiam 

na escola. O trabalho deste profissional não pode ser somente técnico e burocrático, pois antes 

dele ser um administrador é um educador e, como tal, a base do seu desempenho deve ser 

pedagógica (SAVIANI, 1996). 

Com a realização das entrevistas, observamos que a visão dos diretores das duas 

escolas em relação à natureza do seu trabalho do gestor é bem ampla. O participante DE1 

ainda é mais profundo ao englobar três elementos cruciais no desenvolvimento de uma gestão 

profícua, como notamos na sua fala:  

 

Meu trabalho é administrativo porque tenho que administrar uma escola. 

Recebemos recursos e eles precisam ser bem administrados para que os alunos 

tenham condições de estudar e os professores de ensinar. Ele é político, porque de 

certa forma tem a questão do envolvimento de todos, a questão da política, do 

governo, porque somos uma instituição governamental, então temos que seguir as 

políticas educacionais que são determinadas pelo governo. E também é pedagógica, 

porque a escola não existiria se não fosse a função pedagógica, que é o ensinar. 

 

Com relação à mesma questão, o gestor DE2 enfatiza apenas dois aspectos, 

administrativo e pedagógico. Contudo, Souza e Gouveia (2010, p. 3) realçam que, “a natureza 

do trabalho do dirigente escolar é, essencialmente, política. Todavia, ela é de política 
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educacional/escolar”. Esse pensamento corrobora com o aspecto citado pela DE1, que leva 

em consideração a natureza política, pedagógica e administrativa da gestão.  

O viés administrativo também é fundamental para uma boa gestão, como coloca a 

gestora da instituição EM01 na fala supracitada. Nesta esfera, Nessler (2013, p. 8), destaca “as 

atividades de organização e manutenção de toda a estrutura escolar, como a gestão de recursos 

humanos, financeiros, mediação e integração com a comunidade, com o objetivo de construir 

um ambiente adequado para o ensino [...]”. E no que tange à função pedagógica, como 

destaca o DE2: “É pedagógica em todos os sentidos, tanto na parte de orientação com a 

equipe quanto na parte de orientação com os alunos, com pais e tudo”. Desta maneira, é 

atribuição do diretor exercer atividades que envolvam e responsabilizem todos os segmentos, 

buscando a melhoria tanto do trabalho em sala como o sucesso na aprendizagem dos alunos 

(NESSLER, 2013). Portanto, ambos os aspectos mencionados pelos gestores são essenciais 

para o bom andamento das atividades escolares e o gestor como líder precisa ter essa visão 

macro de seu trabalho. 

No que se referem aos coordenadores administrativos, os dois foram enfáticos ao 

responder que sua função é predominantemente administrativa, como é possível notar na fala 

do CAE1: “É predominantemente administrativa. Como por exemplo: cuidar do quadro de 

funcionários e do prédio escolar como um todo, cuidar do senso escolar, da secretaria, do 

preenchimento dos dados cadastrais dos alunos e etc.”. Ou seja, o administrativo das duas 

escolas trata de aspectos mais técnicos, tornando seu trabalho essencial para o 

desenvolvimento e organização das atividades das instituições para que obtenham êxito nos 

objetivos traçados por elas (LIBÂNEO, 2018). 

Desta maneira, observamos que em relação à natureza do trabalho do núcleo gestor, os 

aspectos administrativos e pedagógicos se sobressaem. Mas também existe o aspecto político 

de sua função. Portanto, concluímos que os participantes possuem a perspectiva de que o 

trabalho burocrático e hierarquizado não é mais conveniente à instituição escolar, tendo em 

vista que o modelo de gestão democrática defende a inserção de todos os envolvidos nos 

processos escolares. Deste modo, os gestores precisam estar envolvidos nas mais diversas 

áreas, e não somente administrativa, pois na perspectiva do diretor DE1: “O gestor hoje tem 

que exercer essas três funções com ampla visão para que uma não sobressaia à outra, porque 

todas são importantes para que o processo de ensino aconteça”. E os coordenadores 

administrativos, como membros da equipe gestora, devem exercer sua função mais 

administrativa, contudo, sem deixar de lado a função pedagógica inerente a todos os 

profissionais escolares. Todavia, isso não quer dizer que os demais membros da equipe 
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gestora não possam entender e ajudar nesta área. Mas devemos salientar que a 

descentralização existente dentro da escola faz com que cada esfera possua um responsável 

pelo seu andamento e o gestor é o mediador de todas essas esferas. Na perspectiva de Amaral 

(2002), a descentralização é essencial para a melhoria das condições de funcionamento da 

escola, culminando na cobrança com responsabilidade, no melhor desempenho e participação 

dos atores envolvidos, maior contribuição de todos e diversidades de experiências e 

inovações. 

 

5.2.2 Processo de autoavaliação 

 

Em uma gestão democrática, o processo de autoavaliação com o envolvimento de 

todos os segmentos é essencial para melhoria dos trabalhos escolares e, consequentemente, da 

qualidade do ensino. Portanto objetivamos nesta subseção analisar como que ocorre esse 

processo de autoavaliação nas duas escolas pesquisadas.  

De acordo com a maioria dos participantes da escola EM01, o processo de 

autoavaliação da instituição acontece periodicamente, como é explicitado por CPPE1: “Este 

processo existe e geralmente ocorre no final de cada bimestre”. Os entrevistados 

complementam ainda que todos os envolvidos no âmbito escolar participam deste processo, 

conforme é possível observarmos na fala do CAE1: “Todo mundo participa, professores, 

coordenadores e os demais envolvidos na escola”. 

Contudo, duas falas se destacam por contrariar a afirmação da maioria, como é o caso 

dos participantes FE1 e AE1, pois afirmam que: “Há sim essa autoavaliação, mas não 

participo dela” (PARTICIPANTE FE1, 2020). Este fato demonstra que a escola não trata a 

autoavaliação como um processo democrático e participativo, uma vez que alguns membros 

do conselho escolar são excluídos de tal processo. Neste viés, MacBeath et al (2005, p. 178) 

destacam que, “se a autoavaliação tem como objetivo a melhoria da escola, então este deve 

ser um processo participado. Uma vez que se destina a professores, alunos e pais, deverá 

envolvê-los, ou aos seus representantes, tanto quanto possível, em cada uma das fases do 

processo”. Neste contexto, todos os segmentos escolares devem participar da autoavaliação, 

de modo que possam surgir contribuições para melhoria do trabalho em desenvolvimento. 

Percebemos que as respostas de quatro entrevistados são similares, dando legitimidade 

ao fato. É perceptível, por meio da fala dos participantes, que a instituição realiza a 

autoavaliação de seus trabalhos, essencial para os sistemas de organização e para a gestão da 

escola, uma vez que, segundo a maioria dos entrevistados, visa obter resultados tanto 
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quantitativos como qualitativos em relação aos trabalhos de todos. Mas é importante também 

para avaliar o rendimento dos alunos, a estrutura organizacional da escola, os recursos, entre 

outros aspectos, como pontua DE2: “Ela possibilita avaliar os pontos negativos e também 

positivos, contribuindo para a melhoria dos trabalhos da escola”. A autoavaliação tem como 

objetivo avaliar o trabalho desenvolvido na instituição, positiva ou negativamente, de maneira 

que por meio da reflexão de todos possam ser sanadas as deficiências apresentadas, no intuito 

de melhor desenvolver as ações propostas para o ano letivo. 

Em relação aos documentos escolares, o regimento interno da escola não apresenta 

nada relacionado à avaliação institucional ou autoavaliação, apenas em relação à avaliação da 

aprendizagem. Na perspectiva de Libâneo (2018, p. 240) “a avaliação institucional diz 

respeito ao sistema escolar e à organização escolar; a avaliação da aprendizagem dos alunos é 

aquela feita pelo professor, com o acompanhamento da coordenação pedagógica”. Portanto, 

são avaliações que abordam aspectos diferentes e não podem ser confundidas pelas escolas, 

segundo o CPPE1 as autoavaliações “servem para ver se estamos no caminho certo”.  

No PPP da instituição EM01 (2018, p. 41) aparece um parágrafo apenas destacando a 

avaliação institucional e nele está explícito que este processo, 

 

[...] é realizado através de procedimentos internos e externos, objetivando a análise, 

orientação e correção, quando for o caso, de procedimentos pedagógicos. Os 

objetivos e procedimentos de avaliação interna serão definidos pelo Conselho 

Escolar e devem considerar:  

a) o desempenho da direção, dos professores, dos alunos e demais funcionários nos 

diferentes momentos do processo educacional;  

b) a participação efetiva da comunidade escolar nas mais diversas atividades 

propostas pela escola;  

c) a execução do planejamento curricular. 

 

Percebemos, com o PPP da instituição e a fala da maioria dos participantes, uma 

estrutura bem organizada do processo de avaliação da instituição, com participação do 

conselho e comunidade escolar, embora alguns participantes contradiga este fato, como é o 

caso do PE2, que diz não saber se existe a autoavaliação, como veremos mais adiante. A 

instituição ainda destaca pontos relevantes que devem ser levados em consideração no 

momento da autoavaliação, corroborando com o pensamento de Libâneo (2018) que 

acrescenta outros elementos além dos citados acima, como por exemplo, a inserção dos dados 

estatísticos sobre a população escolar e avaliação do clima organizacional na instituição.  

Partindo para os participantes e documentos da escola EM02, observamos que 

igualmente na instituição EM01 há autoavaliação regularmente. No regimento interno da 

instituição, assim como no da instituição anterior, não consta nada sobre o processo de 
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avaliação dos trabalhos escolares. Contudo, o PPP (2018, p. 36) da escola EM02 estabelece 

que “a avaliação dos aspectos institucionais é feita por órgãos externos e internamente. [...] 

proporcionamos momentos bimestrais para discussão dos trabalhos realizados a fim de 

evidenciar as boas práticas e superar as eventuais dificuldades”. O documento está em 

consonância com a maioria dos entrevistados que afirmam que esses momentos são realizados 

por meio de conversas durante as reuniões bimestrais. Para DE2, esse processo ocorre “direto, 

nas reuniões com alunos, professores e pais. E lá avaliamos o pessoal, o andamento do 

bimestre ou do ano letivo”. 

Todavia, encontramos controvérsias em relação ao discurso dos participantes AE2 e 

PE2 e o texto supracitado, pois o AE2 esclarece que: “Se existe autoavaliação eu não sei, eu 

não participo”. Este fato demonstra que a escola não tem demonstrado ao aluno sua 

importância para os processos escolares, nem mesmo o aluno reconhece seu valor para o bom 

andamento das atividades da escola. Neste processo avaliativo da escola, “[...] todos os que 

dela participam são sujeitos (avaliadores, portanto) e avaliados. É uma relação 

multidirecional” (FERNANDES, 2002, p. 41). Ou seja, no processo de autoavaliação, o aluno, 

principal foco da instituição, deve ser avaliado e ouvido, mas também precisa ser avaliador 

dos trabalhos escolares, uma vez que esses trabalhos são voltados especialmente para ele. 

Seguindo este viés, Freitas et al. (2009, p. 35) complementam que a autoavaliação ou 

avaliação institucional “[...] é um processo que envolve todos os seus atores, com vistas a 

negociar patamares adequados de aprimoramento, a partir de problemas concretos 

vivenciados por ela. [...] a avaliação institucional é interna à escola e sob seu controle [...]”. 

Se a gestão não ouve os alunos como que vai solucionar os problemas vivenciados por este 

segmento ou aprimorar as atividades direcionadas para eles? Portanto, é imprescindível o 

envolvimento dos alunos nesse processo de autoavaliação da instituição de ensino. 

Ainda sobre a contradição encontrada entre os documentos e alguns participantes, o 

PE2 enfatiza que: “Não há um processo claro de autoavaliação, mas todo fim de ano há uma 

conversa para ver o que alcançamos e o que deixamos de alcançar”. Nessa direção, 

precisamos elucidar a fala do PE2 porque percebemos que ele não vê os momentos de 

conversas como um processo claro de autoavaliação, contudo, o mecanismo oral ainda é o 

mais recorrente nas instâncias sociais, no qual geralmente os partícipes se expressam com 

mais facilidade e sinceridade (MACHADO, 2014).  

Neste viés enfatizamos o discurso de DE2, o qual diz que as autoavaliações 

“acontecem durante as reuniões com os segmentos da escola”, confirmando o que disse o 

PE2, ao salientar que a autoavaliação ocorre durante as conversas, de maneira informal, por 
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isso não reconhece isso como um processo claro de autoavaliação. Todavia, a autoavaliação 

não precisa necessariamente se dar de maneira formal, por meio de questionários ou algo do 

tipo, o que importa é que ela se desenvolva “[...] como um processo que dará oportunidade à 

escola de, com a participação de todos, refletir sobre sua prática” (FERNANDES, 2002. p. 

45). Portanto, a essência do processo é a reflexão das práticas desenvolvidas durante os 

trabalhos escolares, com vista a identificar os pontos positivos e negativos. Como pontuam os 

gestores das escolas pesquisadas, a autoavaliação deve ocorrer para solucionar ou aperfeiçoar 

elementos destas práticas, visando à melhoria do ensino. 

Libâneo (2018) ressalta que as avaliações das instituições precisam ser educativas, 

com viés emancipatório, isso se faz por meio da revisão do professor da sua prática de ensino, 

da interação com os alunos, discussão dos resultados das avaliações de forma democrática, 

entre os participantes da escola mediante um processo reflexivo rigoroso. Deste modo, as 

avaliações serão educativas e servirão efetivamente para a melhoria do trabalho da instituição 

e para a qualidade do ensino. 

Percebemos também uma grande divergência nas falas relacionadas aos participantes 

PE2 e FE2, uma vez que o professor afirma que não há um processo claro, somente conversas, 

mas o funcionário enfatiza: “são elaboradas para a comunidade, funcionários e alunos 

questionamentos para serem respondidos”. Os demais entrevistados salientam que as 

autoavaliações ocorrem em momentos de reuniões, onde há conversas sobre “o que acharam 

de bom ou ruim no ano letivo” (PARTICIPANTE CPPE2, 2020). Portanto, observamos 

semelhanças em relação à fala do PE2 e o restante dos participantes. 

 Nesta subseção, foi possível averiguarmos se o processo de autoavaliação dos 

trabalhos escolares existe e como que acontece nas escolas pesquisadas. Observamos que nas 

duas escolas existe a avaliação, contudo, nem todos os segmentos participam dela, 

demonstrando que a democracia na escola existe em partes, porque os alunos, especialmente, 

são sempre excluídos de boa parte dos processos escolares, sendo que deveriam ser o foco, 

pois os serviços são direcionados a eles. Mas a maioria dos participantes das duas escolas 

entende a importância da autoavaliação para o aprimoramento das tarefas e democratização 

dos processos escolares. 

 

5.2.3 Transparência na gestão escolar 

 

A transparência juntamente com a autonomia, o pluralismo e a participação são 

elementos indispensáveis para efetivação da gestão democrática nas escolas (ARAÚJO, 
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2000). Neste contexto, buscamos conhecer como que ocorre a transparência relacionada aos 

recursos financeiros recebidos pelas escolas, se há ou não prestação de contas e como 

acontece. 

É importante enfatizar que tanto no regimento interno quanto no PPP das duas escolas 

nada consta sobre esse processo de prestação de contas dos recursos financeiros, apenas 

enfatizam a transparência nos processos avaliativos. Isto demonstra que a transparência da 

escola é limitada, pois estes documentos validam e legitimam as ações da gestão, de forma 

democrática. Se nada consta sobre esse processo nos documentos, a comunidade não tem a 

garantia de sua efetivação. 

 Com relação aos participantes da escola EM01, observamos, com o discurso da 

maioria, que a transparência ocorre por meio da prestação de contas realizada pela gestão da 

escola. Segundo o CPPE1: “A prestação de contas é realizada ao final de cada semestre”. O 

CPPE1 ainda complementa: “A gestão faz reunião com pais para entrega de boletins e 

aproveita para mostrar em que os recursos foram gastos”. Neste sentido o DE1 ressalta que 

“As compras recebidas são acompanhadas pelo conselho”. Portanto, notamos que a escola 

leva em consideração a participação da comunidade e do conselho escolar na tomada de 

decisão relacionada aos gastos da instituição, e ainda zela pela prestação de contas em 

momentos de reuniões com pais, prevendo que a maior participação da família é durante a 

entrega de notas. Vale ressaltar que a autonomia das escolas, caracterizada como um dos 

elementos mais relevantes para a democratização do ensino e da gestão, promoveu aos 

gestores uma maior responsabilidade, pois estes passaram a receber recursos financeiros tanto 

da união como do estado e o gestor tem que administrar esses recursos, visando o 

fortalecimento da aprendizagem dos alunos e priorizando os aspectos mais importantes como 

destaca o CAE1: “Inicialmente há o levantamento do que precisamos na escola, 

posteriormente, discutimos entre nós o que devemos priorizar”. Contudo, os gestores 

precisam prestar de conta do que realizaram ou deixaram de realizar com esses recursos 

(RAMOS, 2014). Portanto, a prestação de contas é essencial para a democracia da escola e, 

pelo que é mencionado pelos partícipes, ambas as escolas realizam essa ação, envolvendo 

sempre o conselho escolar. 

 Referente aos meios pelo qual são realizadas as prestações de conta, a maioria dos 

participantes concorda que os meios mais utilizados são as reuniões e depois, por via impressa 

para que seja exposta no mural da escola. Como observamos na fala de PE1: “A prestação de 

contas se dá por meio impresso e também por meio de reuniões com pais, professores e 

funcionários”. Percebemos também, com as falas dos entrevistados, que a prestação de contas 
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é a iniciativa mais transparente executada pelas escolas, e conforme o PDDE
10

 (2017) “a 

prestação de contas pode ser definida como a demonstração do que foi feito com os recursos 

públicos que foram transferidos a uma entidade num determinado período”. A prestação de 

contas deve ser um processo coletivo, na qual todos os segmentos e envolvidos na instituição 

possam participar e conforme quatro dos participantes da escola EM01 todos da escola 

participam. Contudo, há dois que contradizem a maioria, o FE1 e o AE1. Este último salienta 

que nunca participou “de nenhum momento relacionado à prestação de contas”.  

Sabemos que é de suma importância que o gestor preste de conta dos recursos 

recebidos pela escola a todos os segmentos da escola ou ao menos para o representante de 

cada um, inclusive a alunos e funcionários, pois o art. 70 da Constituição Federal de 1988 

estabelece, em seu parágrafo único que: “prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e 

valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações 

de natureza pecuniária”. Neste contexto está inserida a instituição de ensino que recebe 

recursos financeiros públicos, por isso deve-se prestar de contas, especificando em que foram 

gastos. 

O CAE1 destaca dois recursos essenciais para a manutenção da escola na seguinte 

fala: “Quando vem o recurso elaboro dois planos de ação, um para o PDDE e outro para o 

FNDE
11

”. O primeiro (PDDE) já mencionado em nota de rodapé visa manter a instituição 

financeira e pedagogicamente, enquanto o último busca as políticas educacionais do 

Ministério da Educação, a qual é vinculado (FNDE, 2017). São basicamente os gastos destes 

dois recursos que as escolas devem prestar de conta para os órgãos de controle e comunidade 

escolar. 

 Em relação aos participantes da escola EM02, percebemos que cinco deles afirmam 

que há prestação de contas. Todavia notamos mais uma vez o afastamento do aluno frente aos 

processos escolares, pois ele esclarece que: “Nunca nem vi uma prestação de contas”. 

Contudo, não conseguimos verificar se é iniciativa do aluno afastar-se ou é a própria escola 

que o exclui. Mas é sabido que os alunos fazem parte do corpo da escola, portanto deveriam 

ser inseridos nestes momentos. Além disso, a LDB, em seu artigo 18, inciso VI, estabelece 

que deve haver “incentivo para a criação de associações de profissionais do ensino, alunos, 

                                                 
10

 Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE tem por finalidade prestar assistência financeira para as escolas, 

em caráter suplementar, a fim de contribuir para manutenção e melhoria da infraestrutura física e pedagógica, 

com consequente elevação do desempenho escolar. Também visa fortalecer a participação social e a autogestão 

escolar. 
11

 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
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ex-alunos e pais, além das de caráter acadêmico, assegurada sua participação nos processos 

decisórios internos das instituições” (BRASIL, 1996). Deste modo, se trata de um dever 

constitucional. Sabendo que os gastos dos recursos, bem como a prestação de conta deles 

estão inseridos nos processos decisórios da escola e o aluno, especialmente o representante do 

conselho deve participar desta prestação de contas. Caso contrário, a democracia não ocorrerá 

de fato, já que para isso é necessário a participação de todos os segmentos, não somente os 

membros da gestão escolar. 

 Observamos ainda, com a fala dos do DE2 e do CAE2 que a prestação de contas se dá 

efetivamente aos órgãos de controle. Conforme o CAE2: “a prestação de contas é feita e 

encaminhada para os representantes na secretaria de educação, que após analisada e aprovada 

vai para Rio Branco”. Estes órgãos de controle são representados pela secretaria estadual de 

educação, pelo conselho estadual de educação e até pelo tribunal de contas. Conforme 

ressalta, informalmente, o DE2, são os órgãos que analisam e validam a prestação de contas e, 

caso conste alguma irregularidade, a escola e a gestão ficam inadimplentes, correndo riscos de 

investigações criminais. Nesse sentido, Afonso (2018, p. 331) enfatiza que: 

 

Os diretores da escola pública (gestores) não podem deixar de prestar contas e de 

justificar (em circunstâncias e com prioridades diversas) as suas ações e opções, 

desde logo, ao ministério da tutela, inspeção da educação, tribunal de contas, 

autarquias e outros órgãos e departamentos da administração pública, bem como, de 

forma mais imediata, aos diferentes membros da comunidade educativa, 

nomeadamente aos seus representantes no Conselho Geral (com destaque para os 

professores, pais/encarregados de educação e aos próprios alunos). 

 

Vemos que os gestores tanto da escola EM01 como da EM02 possuem como dever de 

realizar a prestação de contas de maneira transparente, pois este processo é obrigatório já que 

se trata de recursos públicos. E de acordo com os gestores das escolas pesquisadas, esse 

processo é realizado adequadamente aos órgãos competentes.  

Concernente ao âmbito da prestação de conta, o gestor DE2 realça que: “a prestação de 

contas ocorre primeiramente perante aos órgãos de controle e depois há exposição a alguns 

funcionários sobre os recursos gastos”. Desta maneira, observamos que a prestação se dá no 

âmbito externo, sendo enviada aos órgãos de controle primeiramente. Em seguida, ocorre no 

âmbito interno da escola para os professores, funcionários e pais. “A prestação de contas é 

realizada nas reuniões com pais, professores e funcionários” (PARTICIPANTE PE2, 2020). 

Contudo, como observamos acima, o aluno não é citado pelos demais participantes, afirmando 

sua resposta de que não participa desses momentos. Em relação à ordem em que deve ser 

realizada a prestação de contas, Afonso (2018) salienta que ela deve ser feita de maneira 
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imediata à representação da comunidade educativa, pois aos órgãos de controle demanda um 

tempo maior para ser validado. 

Nesta segunda subseção observamos que alguns aspectos como processo de avaliação 

institucional, transparência da gestão em relação aos recursos financeiros e natureza do 

trabalho do núcleo gestor são essenciais para o bom funcionamento e organização da escola. 

A autoavaliação, por exemplo, gera reflexões que tendem a melhorar as práticas dos 

profissionais e, consequentemente, os trabalhos escolares. Quanto à transparência, por mais 

que seja entendida pelos entrevistados apenas como algo relacionado aos aspectos financeiros, 

que é o mais usual, proporciona maior democracia para a gestão e para a instituição em geral. 

E referente à natureza do trabalho dos membros do núcleo gestor é importante porque denota 

a concepção que eles apresentam em relação à sua função. Vemos que os gestores estão com a 

mente mais aberta às suas atribuições, tendo em vista que não priorizam apenas elementos 

burocráticos originários de seu cargo, mas apresentam a perspectiva de trabalhar visando o 

aprimoramento de três áreas importantes para o gestor: pedagógica, administrativa e até 

mesmo política. 

  

5.3 INTERAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA 

 

Dando seguimento à análise dos dados, temos como última categoria para discussão a 

participação da comunidade na escola. Tendo em vista que esta participação é um dos 

instrumentos mais eficazes para a efetivação da gestão democrática, veremos os seguintes 

temáticas: Práticas de comunicação e diálogos entre escola, discentes e família, 

participação no conselho escolar, e por fim construção do Projeto Político Pedagógico e 

regimento interno. 

A sociedade brasileira nem sempre considerou a participação da comunidade 

primordial para a melhoria da qualidade do ensino e muito menos como mecanismo de 

democratização da escola. Se comparada com períodos anteriores, no regime militar (1964-

1985), por exemplo, com o autoritarismo em alta, característico deste período, a participação 

popular na sociedade e no âmbito educacional, especialmente, foi pouco incentivada e 

praticada (MINTO, 2012). 

No entanto, a transição do regime autoritário para o democrático, correspondente à 

fase de redemocratização, exigiu uma reforma no sistema de ensino que adequasse a educação 

ao novo modelo de desenvolvimento estabelecido. Dentre as mudanças pretendidas, “merece 

destaque a luta pela gestão democrática da educação, tanto num sentido abrangente de 
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gerenciamento da política educacional, como num sentido mais particular de gestão das 

unidades de ensino nos diversos níveis” (MINTO, 2012, p. 179). Desta forma, o discurso de 

gestão democrática do ensino voltou-se às discussões acerca da participação da comunidade 

no processo educativo como meio de se efetivar a democracia e promover a transformação 

social. A partir de então, a participação se tornou também um princípio da gestão 

democrática, sendo necessária a adesão de algumas normas e mecanismos, tais como a 

organização e funcionamento do conselho de classe, conselho escolar, grêmios, entre outros, 

para que este princípio, de fato, se efetive no cotidiano escolar. 

Nesta seção, conheceremos as formas de incentivo que a escola promove para que a 

comunidade participe dos processos escolares, bem como a percepção dos participantes em 

relação à importância da participação da família na instituição de ensino. Além disso, 

conheceremos como é construído o PPP das instituições, enfatizando se há ou não a 

participação de todos os segmentos. 

 

5.3.1 Práticas de comunicação e diálogos entre escola, discentes e família 

 

Torna-se importante conhecermos como as escolas desenvolvem as práticas de 

comunicação e diálogo com a comunidade, uma vez que sem a comunicação e o diálogo a 

participação da comunidade na escola fica praticamente inviável. Com a realização das 

entrevistas, foi possível extrair respostas similares dos entrevistados tanto da escola EM01 

como da escola EM02, portanto não trataremos das escolas de forma separada nesta subseção 

a fim de evitar repetições.  

Nas respostas dos doze participantes, percebemos que as iniciativas de comunicação 

não se diferem muito se compararmos uma escola com a outra, isso porque na percepção dos 

entrevistados as atividades, tais como reuniões para entrega de boletins, projetos, feiras 

multidisciplinares e quermesse, são os meios mais eficientes de incentivarem a comunidade a 

participar na escola. Ou seja, essa comunicação ocorre preferencialmente por meio de 

atividades lúdicas e chamativas. Podemos notar isso na fala do CAE1, quando afirma que “a 

escola busca manter o diálogo por meio de reuniões bimestrais, projetos, quermesses e feiras”. 

Esta mesma visão vem à tona nas falas de CPPE1, CPPE2, DE1, DE2, PE1 e AE2 

quando ressaltam que embora as escolas desenvolvam algumas iniciativas de comunicação 

com a comunidade, a falta de participação da família é marcante. Para DE2, “a falta de 

consciência e responsabilidade por parte dos responsáveis”, demonstra falta de interesse no 
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acompanhamento da vida escolar de seus filhos. PE1 salienta que “tem pai que nem para 

receber as notas dos filhos aparecem”.  

Contudo, devemos ressaltar a extrema relevância da parceria da escola e da família 

para a melhoria da qualidade do ensino e também para a democratização do ensino. 

Vasconcellos (1995) concorda com as falas dos entrevistados que realçam a falta de 

compromisso dos pais para com seus filhos e enfatiza que isso se dá, na maioria das vezes, 

por causa das famílias desestruturadas e com hierarquia de valores invertida em relação à 

escola. Dessa maneira, a responsabilidade de educar é transferida somente para a instituição 

de ensino. 

Na perspectiva de Oliveira (2002, p. 16), a função da família é propiciar "a educação 

moral, ou seja, a transmissão de costumes e valores de determinada época”. Neste sentido, a 

família fornece a educação primária, na qual são repassadas as normas implícitas de 

comportamentos adequados. A escola, por sua vez, preocupa-se em promover a socialização 

do saber sistematizado e da cultura erudita (SAVIANI, 2005). E para a escola executar seu 

papel a família precisa ter socializado a criança na sociedade para adquirir hábitos culturais, 

símbolos e regras de convivência em grupo, especialmente por meio da língua materna, que 

favoreça o aprendizado da cultura erudita e dos conhecimentos elaborados (POLONIA; 

DESSEN, 2005). Desta maneira, escola e família têm suas singularidades e suas 

complementaridades, por isso é tão importante a parceria enfatizada pelos entrevistados entre 

as duas instâncias. 

 Ainda em relação à parceria escola e família, o docente PE2 destaca que: “O diálogo 

proporcionado por esses eventos fortalecem essa parceria”. Portanto, eventos como feiras e 

projetos multidisciplinares ajudam a estreitar os laços entre família e escola e auxiliam os 

discentes a se desenvolverem no contexto escolar, por exemplo, por meio das apresentações 

públicas dos trabalhos. Santos (2012, p. 3) explica que referente aos projetos e feiras, 

 

[…] tem contribuído para o aumento do potencial criativo e realizador dos mesmos, 

além da intensificação das interações sociais. A apresentação pública também 

favorece o desenvolvimento cognitivo, o exercício da cooperação e a construção da 

autonomia de professores e alunos envolvidos no trabalho. […] propiciar 

oportunidades multidisciplinares de parcerias entre alunos e professores de interação 

social, troca de conhecimentos com os visitantes, comunicação em diferentes 

linguagens, estímulo à afetividade e vivência do prazer ao realizar o trabalho 

escolar. 

  

Deste modo, fica visível a importância dos eventos escolares para o desenvolvimento 

do aluno e também dos demais envolvidos, incluindo a parceria entre diversos sujeitos para a 

concretização dos trabalhos, como por exemplo, envolver os pais durante a realização dos 
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eventos, “seja na ornamentação do cenário ou produção de trabalhos mesmo” 

(PARTICIPANTE CPPE1, 2020). Para muitos membros da comunidade, esses momentos são 

oportunidades nas quais os pais podem ou querem participar significativamente das atividades 

elaboradas pelos seus filhos (RIBEIRO, 2019). 

Os funcionários FE1 e FE2 possuem uma visão muito restrita de como ocorre esta 

comunicação com a comunidade, demonstrando pouca familiaridade com as práticas 

desenvolvidas pela escola, como é perceptível na resposta de FE1 que explicita que o diálogo 

ocorre “apenas nas reuniões de pais e mestres”. Este fato é justificado por algumas falas 

destes sujeitos que ressaltam que não participam ou participam pouco das atividades 

desenvolvidas pela gestão, incluindo os encontros do conselho escolar. 

 No que concerne aos alunos AE1 e AE2, estes enfatizam alguns eventos propiciados 

pelas escolas no sentido de envolver a comunidade interna, deixando transparecer satisfação 

com a realização destes. Além disto, assim como a maioria dos participantes, AE1 cita que “A 

escola faz projetos, gincanas e outras atividades como reuniões do conselho e de pais e 

mestres”, deste modo, estas atividades são vistas como meio de manter a comunicação com a 

família. Para Kramer (1993) as reuniões proporcionadas pelas instituições devem ser 

momentos de integração, nas quais os pais possuam a oportunidade de conhecer sobre o 

processo de ensino e aprendizagem, ou seja, conhecer o que os estudantes aprendem e o que 

fazem na escola. Quanto aos educadores, estes devem sanar as dúvidas dos pais, tornando 

estas reuniões momentos de debate e de crescimento mútuo. Para isso, as reuniões devem ser 

planejadas e dirigidas com intencionalidade de produtividade, não somente para entregar o 

boletim, passar informe ou reclamar dos alunos. Tem que haver envolvimento da escola e da 

família para que as reuniões escolares se tornem significativas para a interação da 

comunidade. Contudo, CPPE1 enfatiza que “embora sejam todos convidados, ainda sentimos 

falta da família na escola”. Desta maneira, DE1 ressalta que sem a participação da família “se 

torna inviável a escola executar sua função”.  

 Para Anastácio (2009), muitas famílias não participam efetivamente das reuniões da 

escola porque a consideram uma ação repetitiva. Estas famílias não possuem o conhecimento 

de como acontece o processo de aprendizagem ou não enxergam de que maneira podem 

auxiliar nas dificuldades escolares dos filhos. As famílias desorientadas não são capazes de 

arcar com suas responsabilidades e acham a solução transferindo esse cargo para a escola, 

mas segundo DE1: “a educação é uma responsabilidade compartilhada. Não pode ser somente 

da escola, ela tem que ser feita em parceria”. Mas pode ocorrer também que as famílias não se 

sintam parte da escola, se eximindo de qualquer possibilidade de ajudar a instituição, como 
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CPPE1 esclarece: “o que falta é os pais se sentirem parte da escola”. Por isso mesmo, a escola 

deve procurar formas atrativas de chamar os pais a participarem das reuniões e dos eventos 

escolares, mostrando que a escola é um espaço aberto à comunidade, onde todos podem se 

sentir à vontade para expor suas dúvidas e insatisfações, bem como trazer contribuições para a 

melhoria dos trabalhos escolares (OLIVEIRA, 2006). 

 Buscamos, ainda, averiguar se os documentos (regimento interno e PPP) das duas 

instituições abordam as iniciativas de abertura da escola à comunidade. A escola EM01 

apresenta em seu regimento interno, no item atribuições do gestor, a seguinte função: 

“articular-se com a família e a comunidade, criando processo de integração da sociedade com 

a escola” (2020, p. 13). Essas articulações podem ser percebidas por meio de algumas 

festividades e reuniões de pais e mestres, conforme CAE1 expõe: “A escola desenvolve feiras, 

projetos, gincanas, entre outras atividades”. O PPP da referida escola traz mais 

especificamente algumas destas atividades. Segundo o documento, 

 
A escola abre espaço para a participação dos pais e da comunidade, sendo frequentes 

os convites para atividades diversas. São criados momentos nos quais os pais, os 

alunos e os educadores podem interagir, como feiras, reuniões, festas e exposições 

dos trabalhos dos alunos (PPP, EM01, 2018, p. 25). 

 

Observamos que as iniciativas abordadas pelo documento são atividades que chamam 

a atenção da comunidade, tais como projetos interdisciplinares, feiras, festividades de datas 

comemorativas, como já supracitado pela maioria dos participantes. Mesmo que a 

participação da comunidade seja esporádica ela é necessária, pois sem a participação da 

família na vida escolar de seus filhos fica praticamente inviável para a escola concretizar seu 

projeto educativo (PAROLIN, 2003 apud JARDIM, 2006).  

Referente à escola EM02, o seu Projeto Político Pedagógico apresenta o seguinte 

texto: 

 

A escola abre seus portões e convida as famílias para se fazerem presentes em seu 

cotidiano, seja para participar das reuniões de pais e mestres, seja para prestigiar os 

projetos, dar sugestões ou assistir as aulas na sala aos quais seus filhos estudam, ou, 

até mesmo para ajudar a solucionar um pequeno problema como consertar uma 

carteira. A instituição durante todo o ano está proporcionando diferentes dinâmicas 

para aproximar a família da vida escolar dos estudantes (PPP, EM02, 2018, p. 29). 

 

Embora esporádicas e pontuais, essas atividades são maneiras que as escolas estão 

encontrando para que os pais tenham uma presença na escola. Contudo, mesmo com o esforço 

da escola, os pais ainda são muito resistentes em participar, conforme consta no PPP “ainda é 

um grande desafio trazer todas as famílias para a efetivação da parceria escola/família. Menos 
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da metade dos pais são presentes na vida escolar dos filhos, deixando somente sob a 

responsabilidade da escola o papel de educar” (PPP, EM02, 2018, p. 29). Percebemos isto 

também na fala do CPPE2 ao esclarecer que: “Alguns pais não demonstram interesse pelos 

filhos, o que geralmente ocasiona na falta de compromisso com a educação deles”. Neste 

texto, percebemos a preocupação acerca da falta de participação da família na escola, uma vez 

que o aluno, para se desenvolver integralmente, necessita de uma educação baseada em 

valores, que geralmente é propiciada pela família e reforçada pela escola. De acordo com 

Falsarella (2008, p. 35) a família “era a instância primária de formação de bons cidadãos [...]”. 

Contudo, ela está deixando de lado essa função educadora de valores, responsabilizando a 

escola por tal formação cultural e ética, sendo que a escola se encontra sobrecarregada com 

outras funções, voltadas para o lado pedagógico, especialmente o letramento. Contudo, ambas 

as partes devem trabalhar em parceria, pois a responsabilidade de educar não pode ser 

atribuída somente a uma instância (JARDIM, 2006). 

Portanto, não visualizamos contradições no que diz respeito à participação da família 

na vida escolar, ao contrário, percebemos que tanto nas falas dos entrevistados como nos 

documentos escolares as atividades desenvolvidas pelas instituições com este objetivo são as 

mesmas, dentre as mais citadas estão: reuniões, projetos, feiras, entre outras.  

Buscamos compreender, neste momento, qual a importância que os participantes 

atribuem para a participação da comunidade dentro da instituição de ensino. É evidente pelas 

falas dos entrevistados da escola EM01 que a família é crucial para o desenvolvimento dos 

educandos. Estes sujeitos deixam claro que “não basta os pais matricularem seus filhos na 

escola, é necessário ter o acompanhamento” (PARTICIPANTE CAE1, 2020), ou seja, ir à 

escola, ver como anda o desempenho ou o comportamento do aluno ou até mesmo verificar 

junto à gestão como a comunidade pode ajudar para melhorar a qualidade do ensino na 

instituição. Nesse sentido, Parolin (2008, p. 01) destaca que, “o papel da família na formação 

e nas aprendizagens das crianças e jovens é ímpar. Nenhuma escola, por melhor que seja, 

consegue substituir a família”. Portanto, a parceria entre escola e família é essencial para a 

aprendizagem dos alunos. 

O professor da escola EM01 traz alguns dos problemas enfrentados pela escola com 

relação à participação de alguns pais, como por exemplo, “tem algumas famílias que só 

criticam os trabalhos da escola, não é com críticas construtivas, são destrutivas mesmo. 

Interferem nas atividades dos professores, sendo que não tem conhecimento algum”. Mas vale 

ressaltar que quando falamos em participação da família na escola, não é no sentido de os pais 

chegarem à escola querendo mudar o planejamento dos docentes, até porque eles não 
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possuem o conhecimento necessário para isso. É preciso deixar evidente que a família tem as 

suas atribuições, especialmente no sentido de transmissão das regras, princípios e valores 

sociais, mas não o papel de planejar e executar as atividades pedagógicas. A escola deverá 

organizar seu trabalho de forma democrática, possibilitando aos alunos uma vida cidadã, 

promovendo o crescimento do respeito mútuo, além do desenvolvimento da autonomia dos 

estudantes. Tanto o respeito mútuo como a autonomia são elementos constitutivos da 

formação moral (SANDI, 2008). 

 No discurso do diretor DE1, notamos uma preocupação acerca da falta de 

participação da família na escola, uma vez que na sua visão “sem a participação da família é 

muito difícil formar um cidadão”, ou seja, o aluno para se desenvolver integralmente, 

necessita de uma educação baseada em valores, que geralmente é propiciada pela família. 

Além disso, a maioria dos participantes esclarece que se a família fosse mais presente, muitos 

problemas da escola seriam extintos, especialmente os causados por mal comportamento. De 

acordo com o funcionário FE1: “A família contribui positivamente no comportamento dos 

filhos participando da sua vida escolar, e se isso de fato ocorresse diminuiria 

significativamente os problemas da escola”. 

 De acordo com Osorio (1996, p. 82), “costuma-se dizer que a família educa e a 

escola ensina, ou seja, à família cabe oferecer à criança e ao adolescente a pauta ética para a 

vida em sociedade e a escola instruí-lo, para que possam fazer frente às exigências 

competitivas do mundo na luta pela sobrevivência”. Desta maneira, a escola e a família 

possuem funções distintas e ao mesmo tempo similares, pois uma complementa a outra e as 

duas, em parceria, garantem o desenvolvimento integral do aluno. Notamos este entendimento 

até na fala de AE1 ao salientar que a participação da família “é importante porque ajuda no 

desenvolvimento do aluno”. 

De maneira geral, todos os participantes concordam no sentido de que a participação 

da família é fundamental para o desenvolvimento dos educandos, uma vez que “ela fornece os 

princípios e valores que são fundamentais para a educação dos filhos” (PARTICIPANTE 

DE1, 2020), ou seja, ela estimula a formação de caráter, que pode ou não contribuir para 

auxiliar na educação escolar. Contudo, é importante realçar que assim como a escola não 

consegue sozinha cumprir com o seu projeto educativo, a família também não é capaz de dar 

conta dos conhecimentos escolares (PAROLIN, 2008). Por isso, somos enfáticos ao destacar a 

parceria contínua e necessária entre escola e família. 

Em relação aos participantes da instituição EM02, observamos diante das menções 

realizadas por eles que a família tem um papel fundamental no desenvolvimento integral do 
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aluno, por isso ela deve ser ativa na vida escolar, conforme é exposto por CAE2: “A 

participação da família na escola é de suma importância para o desenvolvimento intelectual, 

moral e o sucesso do aluno”. Sobre isto Kaloustian (1998, p. 22) esclarece que: 

 

A família é o lugar indispensável para a garantia da sobrevivência e da proteção 

integral dos filhos e demais membros, independentemente do arranjo familiar ou da 

forma como vêm se estruturando. É a família que propicia os aportes afetivos e, 

sobretudo materiais necessários ao desenvolvimento e bem-estar dos seus 

componentes. Ela desempenha um papel decisivo na educação formal e informal, é 

em seu espaço que são absorvidos os valores éticos e humanitários, e onde se 

aprofundam os laços de solidariedade. É também em seu interior que se constroem 

as marcas entre as gerações e são observados valores culturais. 

 

 Todos estes aspectos supracitados pelo autor influenciam no modo com que o aluno se 

comporta tanto na escola como na sociedade em geral, por isso os participantes, 

especialmente CPPE2, enfatizam que: “Se tivéssemos a família na escola, cerca de 90% dos 

problemas de comportamento, de relacionamento dos alunos, entre outros seriam sanados”. 

Por isso, a família desempenha o papel decisivo na educação dos alunos, por meio de repasses 

de valores éticos e humanitários que auxiliam no comportamento destes. O presidente do 

conselho CPPE2 destaca ainda que “a família deve enxergar que a educação não é 

responsabilidade somente da escola, mas ela é a continuação da educação familiar”. Este fato 

denota que há uma confusão de papéis. Tal confusão é destacada por Bencini (2003, p. 38) 

quando afirma que: 

 

Hoje há uma confusão de papéis, cobrança para as duas instituições e novas 

atribuições profissionais para você. Parece haver, por um lado, uma incapacidade de 

compreensão por parte dos pais a respeito daquilo que é transmitido pela escola. Por 

outro lado, há uma falta de habilidade dos professores em promover essa 

comunicação. 

 

Desta maneira, tanto o participante quanto o autor concordam que os pais não estão 

cientes dos seus papéis, colocando a responsabilidade da família para a escola. A escola, por 

sua vez, não dá conta do encargo, faltando, segundo o autor, a habilidade em promover uma 

comunicação eficaz com a comunidade, na qual fiquem claros as funções e os limites de cada 

um. 

Percebemos que na percepção de DE2, “o aluno que o pai e a mãe são presentes na 

escola, tem o perfil totalmente diferente. Tem um perfil mais compromissado e mais 

motivado”. Deste modo, a participação dos pais na escola reflete positivamente no 

comportamento e, consequentemente, no rendimento dos alunos. Jardim (2006) concorda com 

o entrevistado ao ressaltar que a falta de acompanhamento por parte dos pais pode originar 

nos filhos sentimentos de negligência e abandono, o que acarreta, na maioria das vezes, em 
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condutas desordenadas, indisciplina e baixo rendimento escolar. Nesse sentido, DE2 destaca 

situações que ocorrem na escola, tais como “aluno que demonstra perfil depressivo e essa 

depressão geralmente é porque a família não se importa com ele, só vê como alguém que dá 

trabalho, como algo inconveniente, isso desmotiva o aluno”. Segundo a fala do entrevistado, é 

fato que os pais cometem equívocos na educação dos filhos, o que acaba contribuindo para 

despertar nos alunos sentimentos negativos e prejudica, inclusive, o trabalho dos docentes. 

 Podemos concluir esta subseção ressaltando que os participantes denotam à 

participação da família uma importância valiosa, atribuindo a ela uma porcentagem 

considerável de responsabilidade pelo sucesso ou fracasso escolar dos educandos. Conforme 

ressaltam os entrevistados, quando a família está presente, há reflexos positivos no 

rendimento e no comportamento dos filhos, e quando não há esse acompanhamento, o aluno 

fica mais propenso a ter mau comportamento, influenciando no baixo rendimento escolar. 

Mas fica claro também que a função da família complementa a da escola e da escola auxilia 

na da família, por isso deve haver uma parceria com trabalho coletivo em prol do 

desenvolvimento do discente. A solução é a escola abrir suas portas, tentando envolver os pais 

nas mais diversificadas atividades, e os pais tomarem consciência da sua importância para o 

crescimento pessoal, escolar e profissional dos filhos e para melhoria da qualidade do ensino. 

 

5.3.2 Participação no conselho escolar 

 

O conselho escolar, como visto em capítulos anteriores, é um órgão de representação 

da comunidade educativa e desempenha diferentes funções na instituição de ensino, funções 

essas de caráter consultivo, deliberativo, mobilizador e até mesmo fiscalizador. A escola que 

possui vivências de discussões e participações constantes apresenta um conselho escolar 

fortalecido e, consequentemente, uma gestão democrática (BRASIL, 2004).  

Na última subseção do capítulo 4, observamos que o conselho escolar precisa ser mais 

atuante nas duas escolas, visto que a frequência de reuniões na escola EM01 é mínima, pois 

conforme alguns entrevistados “só tem reuniões quando surge algo extraordinário” 

(PARTICIPANTE CAE1, 2020).  Na instituição EM02, as reuniões ocorrem com maior 

regularidade, contudo ainda há um intervalo significativo entre os encontros como é possível 

notarmos na fala de CPPE2: “As reuniões não têm uma periodicidade regular, mas 

normalmente nos reunimos bimestralmente”. Essas reuniões necessitam ser frequentes, com o 

intuito de discutir não somente assuntos urgentes, como é salientado pela maioria dos 

participantes da escola EM01, mas também assuntos cotidianos de qualquer natureza, para 
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que os membros possam se sentir parte da instituição, contribuindo para a resolução de 

problemas gerados na instituição ou até mesmo fora dela. 

Neste momento, veremos se os membros do conselho escolar das duas escolas 

participam efetivamente das reuniões realizadas pelo órgão em questão. Referente à 

participação dos membros nas reuniões da instituição EM01, grande parte dos entrevistados 

ressalta que há a presença da maioria dos membros, como é possível notarmos na fala do 

participante CAE1: “Nas reuniões sempre estão presentes professores, funcionários, pais e 

alunos”. Todavia, AE1 apresenta uma percepção diferente ao pontuar que só participou “de 

uma reunião e não houve discussão de nenhum assunto, apenas posse”. Na fala do 

participante, fica evidenciado que a única reunião do conselho que este membro participou foi 

para assinatura da ata de reunião, onde foram empossados os novos membros, ou seja, para 

cumprir com as formalidades do conselho. Embora AE1 complemente dizendo que não 

participou “mais de nenhum encontro”, sabemos que é de extrema importância que nos 

encontros do conselho os representantes de todos os segmentos estejam presentes, dando 

efetividade à democracia neste órgão colegiado. A exclusão de um ou mais segmento 

demonstra que a participação não é de fato efetivada, pois na perspectiva de Pelegrini (1998, 

p. 18): 

 

A participação real ocorre quando os membros de uma instituição, através de suas 

ações, exercem poder em todos os processos da vida institucional:  

a) na tomada de decisões, tanto na política geral da instituição, como na 

determinação de metas e estratégias de ação;  

b) na implementação de decisões; e  

c) na avaliação permanente do funcionamento da instituição. 

 

Deste modo, as representações de todos os segmentos da escola precisam estar 

envolvidos efetivamente nas atividades de diversas naturezas da escola, sejam elas 

administrativas, políticas ou pedagógicas.  

Em relação à escola EM02, a maioria dos entrevistados enfatiza que a participação dos 

membros é condicionada à sua disposição de tempo. Segundo o PE2 “muitos dos membros 

não têm disponibilidade”. Este fato acaba acarretando em reuniões com poucos membros, 

prejudicando a democracia nas tomadas de decisões. O conselho escolar se “situa no espaço 

da defesa dos interesses coletivos, do projeto político pedagógico da escola, que requer uma 

visão do todo, construída desde os diferentes pontos de vista das categorias que o constituem” 

(BRASIL, 2007, p. 56). Portanto, a presença da representação de funcionários, alunos, pais, 

docentes, entre outros, é fundamental porque sem eles não há pontos de vista ou interesses 
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divergentes a serem debatidos, apenas opinião da minoria dos membros ou, pior, somente o 

do gestor. 

O conselho escolar é concebido como espaço de manifestação livre de ideias e geração 

de novas propostas vinculadas às demandas sociais (ALVES, 2005). Desta maneira, a 

participação de todos os segmentos é crucial para que haja a manifestação de ideias, seja para 

melhoria do trabalho escolar, seja para resolução de problemas originados no interior da 

escola.  

Nas escolas pesquisadas, “a participação é fundamental para a democratização dos 

trabalhos da escola” (PARTICIPANTE DE2, 2020), contudo percebemos também que é um 

aspecto desafiador para as instituições de ensino, porque a comunidade não é presente na 

escola. Na perspectiva de CAE1: “falta a comunidade se sentir parte da escola, se sentir à 

vontade para vir conversar, contribuir com as atividades escolares”. Neste viés, a escola 

precisa ter uma abertura maior para a participação da comunidade e a comunidade precisa se 

conscientizar da sua importância para os processos escolares (LIBÂNEO, 2018). E o conselho 

escolar é um espaço propício para que essa discussão em torno da importância da participação 

da comunidade se concretize dentro das escolas. 

 

5.3.3 Construção do Projeto Político Pedagógico e regimento interno 

 

A construção do projeto político pedagógico e do regimento interno é um dos 

processos mais importantes na instituição de ensino, pois demonstra o quanto a escola é 

democrática, uma vez que sua construção e implementação requer a participação de todos os 

envolvidos no processo educativo. Assim como está instituído em lei, a participação na 

construção do projeto pedagógico da escola é um princípio norteador da gestão democrática 

(BRASIL, 1996). 

Desta maneira, veremos como ocorre a construção e atualização do PPP e do 

regimento interno nas duas escolas participantes da pesquisa. O regimento interno da 

instituição EM01 foi atualizado em março de 2020, apresentando o contexto atual em que a 

escola desempenha suas funções. Quanto à instituição denominada de EM02, teve seu 

regimento atualizado em 2018, portanto este documento versa sobre uma realidade não muito 

recente da instituição. Concernente ao PPP, tanto as escolas EM01 quanto EM02 encontram-

se em processo de atualização. Foram enviados à Secretaria de Educação do estado há quase 

um ano, mas ainda não receberam nenhuma devolutiva. Portanto, os PPPs que tivemos acesso 

são de 2018. 
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Em relação à atualização de ambos os documentos, não constam neles nenhum prazo 

ou ano específico para que ocorram as alterações. Contudo, isso não quer dizer que estes 

documentos não precisem ser atualizados constantemente. Na perspectiva de Libâneo (2018, 

p. 127-128), “[...] o projeto é avaliado ao longo do ano letivo para verificar se as ações estão 

correspondendo ao que foi previsto, se as metas precisam ser alteradas em função de fatos 

inesperados, de forma a corrigir desvios, tomar novas decisões e replanejar o rumo do 

trabalho”. Portanto, na perspectiva do autor, as atualizações do PPP devem ser realizadas 

frequentemente a cada ano letivo, no intuito de representar a realidade e a identidade escolar. 

Desta forma, o projeto é sempre inconcluso.  

Concernente ao regimente interno não é diferente, uma vez que há mudanças 

constantes no espaço escolar ou na comunidade em que está situada e estas mudanças 

precisam constar no regimento interno, bem como no PPP escolar, pois ambos os documentos 

necessitam conversar entre si. Todas as vezes que ocorrem transformações significativas no 

contexto social, no qual a instituição está inserida, é necessário atualizar os documentos, afim 

de atender as demandas sociais. Isso fica evidenciado no próprio regimento interno da escola 

EM02 (2018, p. 112) que ressalta: “Este Regimento será alterado sempre que as 

conveniências didático-pedagógicas ou administrativas indicarem sua necessidade, 

submetendo-se as alterações aos órgãos competentes”. Portanto, este documento “embora 

elaborado para ter validade por um período de tempo razoável, deve ter um caráter dinâmico, 

já que precisa ser atualizado e reformulado conforme ocorram mudanças na escola 

decorrentes ou não de alterações na legislação” (WOLF; CARVALHO, 2015, p. 15). 

Apesar de algumas pessoas ainda fazerem confusão entre regimento interno e PPP, 

estes dizem respeito a documentos com finalidades distintas, porém ambos são obrigatórios e 

devem estar em conformidade com as leis educacionais brasileiras. Contudo, o caráter do 

regimento interno é normativo, enquanto o PPP possui função predominantemente 

pedagógica, sendo que neste último constam objetivos e missão educacional da escola 

(COIFMAN, 2020).  

Referente ao processo de construção e atualização destes documentos escolares, os 

participantes da escola EM01 explicitam opiniões distintas, sendo que CAE1, PE1, FE1 e 

AE1, afirmam participarem pouco ou não participarem da construção e atualização dos 

documentos, como é possível observar na fala de FE1, que não participa da construção do 

PPP ou até mesmo na resposta de iguraPE1, que destaca que das últimas atualizações não 

participou. O participante CAE1, que deveria ser um dos sujeitos ativos na construção e 
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atualização do documento, também demonstra desconhecimento do processo de construção do 

PPP, quando ressalta que participa pouquíssimo desse processo.  

Sobre esta questão, o PPP da instituição EM01 pontua que “sua elaboração é fruto do 

trabalho coletivo e da reflexão compartilhada da comunidade escolar” (PPP, EM01, 2018, p. 

5). Isso mostra uma controvérsia em relação à resposta da maioria dos participantes como 

observado acima, que enfatizam que não participam. Contudo, podemos destacar que se 

aplicada, a concepção denotada no documento demonstra uma concepção democrática da 

gestão, pois leva em consideração, para a construção do documento, a participação e o 

compartilhamento de reflexões da comunidade escolar. O referido documento (PPP, EM01, 

2018, p. 22) ressalta ainda que: 

 

A participação efetiva dos órgãos colegiados da escola garante a defesa dos 

princípios da gestão democrática de participação, autonomia e liberdade e também 

colaboram na concepção, construção, execução e avaliação da proposta pedagógica. 

São órgãos colegiados da Escola: o Conselho Escolar e o Comitê Executivo. 

 

Portanto, de acordo com o documento acima citado, a instituição demonstra 

preocupação com a participação efetiva dos órgãos colegiados como meio de democratização 

da gestão. Estes órgãos são constituídos por representantes dos diferentes segmentos 

existentes na instituição: funcionários, professores, alunos e pais. O documento compactua 

com a ideia de Veiga (2003, p. 183) quando defende que a “[...] escola que a sociedade 

democrática requer é aquela capaz de implementar seu próprio projeto político pedagógico, 

elaborado coletivamente, devidamente atualizado, divulgado e avaliado por todos os 

interessados”. Os interessados destacados por Veiga não dizem respeito somente aos que 

ocupam função na gestão das escolas, mas todos da comunidade escolar, conforme aponta o 

texto do PPP da escola. 

Em controvérsia às respostas dos entrevistados supracitados, encontram-se os 

participantes DE1 e CPPE1 que ressaltam a existência da participação de todos os segmentos 

da escola EM01 na construção dos documentos. Como é possível visualizarmos na fala do 

DE1: “é construído com participação de todos, para ele ter funcionalidade ele deve contar 

com a participação de todos: pais, alunos, professores, funcionários e gestão da escola”. 

Todavia, os demais entrevistados não têm a mesma opinião, demonstrando a fragilidade da 

democracia na instituição. Mas é fato que a importância de se construir um projeto 

democraticamente se revela, visto que “o projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação 

intencional, com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente” 

(VEIGA, 2003, p. 13). Portanto, a escola, como uma instituição social que possui função 
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educadora, precisa traçar objetivos comuns, não priorizando as necessidades apenas de 

alguns. E para que isso seja feito é necessária uma ação compartilhada na instituição escolar, 

onde cada um possa expor seu ponto de vista, para que seja analisado e considerado. 

Quanto ao processo de construção e atualização do regimento interno da escola EM01, 

seu texto não especifica com clareza como ocorreu, talvez nesse sentido o documento mais 

destacado pelos entrevistados é o PPP. Todavia, o regimento interno também deve ser 

construído com a participação da comunidade, uma vez que ele é “o documento que 

normatiza o funcionamento pedagógico e administrativo das instituições de ensino, orientando 

o desenvolvimento do trabalho a ser desenvolvido no ambiente escolar” (PARANÁ, 2018). 

Portanto, este documento é considerado a lei máxima interna da instituição escolar. 

Em relação à construção e atualização dos documentos na escola EM02, notamos que 

os discursos dos participantes são semelhantes, pois ambos destacam que há a participação 

dos diversos segmentos da escola, como notamos na fala de alguns entrevistados como é o 

caso de CPPE2, quando pontua que “na construção do PPP levamos em consideração a 

opinião de todos os segmentos” e também do FE2: “Para a construção do PPP, todos os 

segmentos são levados em consideração, principalmente as reivindicações da comunidade”. 

De acordo com Veiga (2003), os funcionários são agentes fundamentais para que o 

documento, de fato, apresente a identidade da instituição, por isso todos necessitam participar 

deste processo, uma vez que cada segmento possui distintas atribuições que devem ser 

levadas em consideração durante o processo de construção. Apenas o aluno AE2 contrasta a 

fala da maioria, ao afirmar que “nunca participei e nem ouvi falar destes documentos”. Se a 

escola excluir um ou outro segmento na construção do PPP, este documento não se constituirá 

como instrumento democratizante da escola, vai ser um mero documento construído 

automaticamente, representando a visão de um pequeno grupo. 

Ao realizar a análise do regimento interno, observamos que, assim como o da escola 

EM01, não consta nada sobre como ocorre seu processo de construção. Contudo, com a 

leitura atenta realizada, notamos que na escola EM02 há uma pequena referência à elaboração 

do regimento com participação do coordenador de ensino, pois faz parte de suas atribuições, 

“participar da elaboração do Regimento Interno da escola; [...]” (REGIMENTO INTERNO 

EM02, 2018, p. 29). Fica claro que nem mesmo os documentos demonstram um trabalho 

efetivamente coletivo, apenas fica claro que todos os segmentos devem conhecer e cumprir 

com os documentos regimentais. Cabe ressaltar que esta observação está presente nos textos 

das duas escolas.  



158 
 

Esta iniciativa de mencionar apenas o coordenador de ensino no processo de 

elaboração dos documentos está em desacordo com o que afirmam os presidentes dos 

conselhos escolares, pois tanto CPPE1 como CPPE2 enfatizam a importância da participação 

de todos na construção dos documentos, como é possível observar na fala de um deles: “Para 

a construção, especialmente do PPP temos que ter a posição do segmento dos pais, dos 

alunos, dos professores, dos funcionários, de toda a comunidade”. Nessa mesma direção, 

Lima (2002, p. 42) salienta que “a construção da escola democrática constitui, assim, um 

projeto que não é sequer pensável sem a participação democrática de outros setores e o 

exercício da cidadania crítica de outros atores, não sendo, portanto, obra que possa ser 

edificada sem ser em co-construção”. À vista disso, a construção do PPP e do regimento 

interno necessita do trabalho coletivo, compartilhado para colocar em prática a democracia 

pretendida pela escola. 

No PPP da instituição EM02 é enfatizada a questão da participação da comunidade em 

sua elaboração. De acordo com seu texto, “foi motivada a discussão no Conselho Escolar, e 

ainda por parte de alunos, funcionários e professores, bem como se buscou a contribuição da 

comunidade, que ocorreu na reunião de pais e mestres [...]” (PPP, EM02, 2018, p. 4). Este 

trecho demonstra que na elaboração do PPP houve a participação da comunidade e os 

diversos segmentos envolvidos no processo educativo foram consultados e puderam 

contribuir para sua elaboração. O PPP discorre ainda que entre fevereiro e abril do ano de 

2018, “foram recebidos manifestações, sugestões e críticas. Após uma sistematização, por 

membros dos diversos segmentos”, a instituição procurou “atender as prioridades coletivas” 

(Ibidem, p. 4). Sabemos que a participação na construção do referido documento é essencial 

para a efetivação da democracia na escola, contudo, será que ela é suficiente para garantir sua 

democratização? Souza (2019) realça que a incrementação da gestão democrática não é 

garantida somente com a existência de um elemento democrático, como a participação. É 

necessário, especialmente, a disposição e o diálogo por parte dos envolvidos, contudo, a 

participação cria condições para potencializar o diálogo, sem o qual não há espaço para 

contradições, discussões e diversidades (SOUZA, 2019). 

Referente aos aspectos que são priorizados no PPP da instituição EM02, PE2 destaca: 

“A proposta curricular deve estabelecer o que e como se ensina, as formas de avaliação da 

aprendizagem, a organização do tempo e o uso do espaço na escola, entre outros pontos”. Esta 

proposta, na perspectiva de Libâneo (2018, p. 129), “é a projeção dos objetivos, orientações e 

diretrizes operacionais previstas no projeto pedagógico”. Portanto, deve ser um ponto 
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detalhado no PPP, já que este documento está diretamente ligado aos aspectos pedagógicos da 

instituição de ensino.  

Pelas falas dos alunos AE1 e AE2, representantes do segmento, tanto na escola EM01 

quanto na EM02 os alunos não são consultados durante o processo de construção do PPP, ou 

seja, as escolas não buscam envolvê-los. Segundo Vagula et al. (2014) esse processo deve 

contar com o auxílio de professores, funcionários, familiares e alunos. Portanto, os alunos são 

figuras essenciais a serem ouvidas, mas assim como em outros momentos já mencionados 

neste capítulo, os alunos são desvalorizados na escola. 

Levando em consideração o exposto nesta subseção, observamos que a construção do 

PPP da escola EM01, não conta com a participação do representante de professores (PE1), 

nem do funcionário (FE1) e muito menos dos alunos (AE1). Quanto à instituição EM02, esta 

detalha melhor como ocorreu o processo de elaboração do PPP, demostrando preocupação 

com a democratização desse processo. Este fato pode ser confirmado pelas falas de alguns 

participantes, como é o caso do professor (PE2), coordenador administrativo (CAE2), diretor 

(DE2) e presidente do conselho escolar (CPPE2) que ao serem perguntados se participam 

deste processo respondem em uníssono positivamente, enfatizando que participam por meio 

de questionário entregues pela direção para que sejam respondidos. Como é possível notarmos 

na fala do CPPE2: “Isso é feito através de relatórios, questionários que são entregues para ser 

respondidos por eles que nos ajudam a construir o PPP”. Todavia, tanto o aluno AE2 como o 

aluno AE1 apresentaram desconhecimento acerca do assunto, destacando que nunca foram 

consultados e nem participaram da elaboração do PPP. Outro fator importante foi que os 

participantes raramente fizeram menção ao regimento interno, demonstrando pouco ou 

nenhum conhecimento deste documento. 

De maneira geral, percebemos que tanto os documentos como os participantes das 

duas escolas pesquisadas apresentam, predominantemente, concepções democráticas 

relacionadas às atividades desempenhadas pela gestão, sendo a participação um dos principais 

elementos utilizados para efetivação da democracia na escola. Todavia, a participação efetiva 

dos diversos segmentos também é um dos desafios encontrados pela gestão das duas escolas, 

uma vez que a maioria dos entrevistados, demonstram grande preocupação com relação a falta 

de participação da família na escola, seja nas reuniões para entrega de boletins ou do conselho 

escolar, seja na elaboração e atualização do PPP ou até mesmo no acompanhamento do 

desempenho dos estudantes.  

Na tentativa de superar este desafio, as escolas desenvolvem atividades com intuito de 

incentivar os pais a participarem mais assiduamente da vida escolar dos seus filhos, dentre 
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elas estão: projetos multidisciplinares, gincanas, quermesse e reuniões bimestrais de entregas 

de notas ou do conselho. Estas atividades, especialmente quando apresentam um caráter 

lúdico, estimulam os pais a comparecerem na instituição de ensino, estreitando a distância 

entre a escola e a família. A parceria entre estas duas instâncias é muito enfatizada por todos 

os entrevistados das escolas, pois na perspectiva destes, se a parceria de fato existir os 

problemas que as escolas enfrentam, principalmente os de natureza comportamental, seriam 

amenizados ou extintos, favorecendo o aprendizado dos alunos e, consequentemente, a 

promoção de um ensino de melhor qualidade. 

Neste viés, finalizamos enfatizando a importância da adoção de práticas democráticas 

nas instituições de ensino, tendo em vista que para o desenvolvimento integral do aluno é 

necessário a promoção de um ambiente com relações, práticas e pensamentos democráticos. E 

uma das maneiras de se concretizar a democracia escolar, é por meio da participação efetiva 

de todos os segmentos nas tomadas de decisões. Para isso, a gestão deve propiciar momentos 

constantes de discussão com o intuito de incentivar todos a participarem e se envolverem com 

os assuntos da escola. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A realização da presente pesquisa foi motivada pela proposta de análise que teve como 

objeto as concepções de gestão escolar, sendo que buscamos focar na concepção democrática, 

uma vez que, de acordo com a LDB 9.394/96, a gestão democrática deve ser um princípio 

norteador do ensino. É importante retomarmos o problema que deu origem ao estudo: Qual o 

impacto das concepções de gestão escolar apresentadas pelos diretores e membros do 

conselho escolar nas duas escolas de ensino médio de Cruzeiro do Sul-Acre? Com o intuito de 

resolvê-lo, delineamos como objetivo geral: Analisar o impacto das concepções de gestão 

apresentadas pelos diretores e membros do conselho escolar em duas escolas de ensino médio 

da rede estadual de Cruzeiro do Sul – Acre. Traçamos quatro objetivos específicos que foram: 

1. Conhecer quais as concepções de gestão apresentadas pelos diretores e membros do 

conselho escolar. 2. Averiguar como os mecanismos que caracterizam a gestão democrática 

estão sendo colocados em prática no contexto escolar. 3. Analisar os reflexos das concepções 

de gestão escolar apresentadas pelos diretores e membros do conselho escolar nas escolas. 4. 

Compreender as diferenças e similaridades que podem ser percebidas em relação às 

concepções e as práticas de gestão entre as escolas do estudo. 

 Neste estudo, consideramos aspectos como: o envolvimento dos diversos sujeitos no 

processo educativo, o reconhecimento da importância da participação da família na escola, o 

desafio que a efetivação da gestão democrática impõe à escola, entre outros. Um dos 

primeiros feitios que o estudo evidenciou foi que estes aspectos necessitam ser estudados e 

trabalhados, cotidianamente, para que a gestão participativa e a gestão democrática nas 

instituições de ensino seja de fato implantada e efetivada. Estudos com este viés contribuem 

para que ações favoráveis ao modelo de gestão democrática sejam geradas, como por exemplo 

a criação de espaços e práticas capazes de promover a integração da comunidade e a escola. 

 Com a finalidade de alcançarmos a finalidade do presente estudo, tecemos o primeiro 

capítulo desta dissertação, no qual mostramos o delineamento metodológico da pesquisa, que 

se caracterizou em relação à abordagem como qualitativa, de natureza aplicada e com 

objetivos descritivos e exploratórios. Utilizamos como procedimentos técnicos a revisão da 

literatura, a pesquisa documental e de campo. Na pesquisa documental, trabalhamos com a 

legislação estadual referente à gestão escolar, a Lei nº 3.141/16 e com documentos escolares 

como o PPP e o regimento interno das duas escolas lócus da investigação. Na pesquisa de 

campo, aplicamos a entrevista semiestruturada com 13 questões abertas, as quais foram 
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direcionadas aos diretores e membros do conselho escolar das duas instituições pesquisadas, 

sendo totalizados 12 participantes. 

 Os desafios para a concretização destes procedimentos foram poucos, porém quase 

inviabilizavam a realização da pesquisa. Estes foram relacionados principalmente às 

entrevistas, pois devido à pandemia de COVID-19 vários participantes ficaram receosos em 

receber a pesquisadora, por isto, prolongamos o prazo para sua realização o máximo possível. 

Contudo, nosso prazo se esgotou e a pandemia permaneceu, então conversamos com os 

entrevistados por telefone e alguns optaram por responder pessoalmente as perguntas e outros 

por áudio, via WhatsApp. Todo este processo de coleta se deu antes da qualificação, no 

entanto, até aquele momento não conseguimos adentrar na análise das entrevistas, devido o 

problema apontado. 

 Retomando a temática de nosso estudo, podemos apontar a gestão democrática como 

essencial para que haja a melhoria da qualidade do ensino, pois o envolvimento da 

comunidade escolar nos processos educativos implica em debates sobre problemáticas que 

podem ser solucionadas coletivamente, não somente pelo diretor que possuía a detenção do 

poder nas tomadas de decisões. Contudo, o estudo apontou que nem sempre a sociedade teve 

a liberdade de participar dos processos educativos. No segundo capítulo desta dissertação, 

abordamos a perspectiva histórica da gestão, desde o Brasil Colônia até a redemocratização 

do país. E nele, percebemos que no Brasil Colônia, embora não houvesse um sistema de 

ensino estruturado da maneira que é hoje, tinha um plano de estudos chamado Ratio 

Studiorum que continha orientações sobre o ensino, tanto nos aspectos metodológicos como 

curriculares e, ainda, abordava o modo de organização dos colégios, bem como a 

hierarquização e a função de cada cargo que compunha a Companhia de Jesus, que era 

responsável pela educação na época.  

Ainda no período colonial ocorreram diversas reformas educacionais modificando, 

essencialmente, os agentes do ensino. No período imperial houve a criação de diversas leis e 

decretos que buscavam melhorar o sistema de ensino, como por exemplo, o regulamento de 

1851, que criou uma estruturação de inspeção centralizadora, em que o Estado interferiria 

diretamente fiscalizando as escolas e os envolvidos nela. Este controle se tornou possível por 

meio da invenção da Inspetoria Geral da Instrução Pública e do cargo de Inspetor Geral, que 

seria o responsável por todo o sistema educacional da província.  

Em 1889 foi proclamada a Primeira República, que veio com ideais educacionais 

intensos, pois à educação era atribuída a salvação da nação. Várias reformas educacionais 

ocorreram com o intuito de valorizar os profissionais da educação, incentivar a participação 
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da comunidade no meio educacional e social, propondo a melhoria do sistema de ensino. Um 

dos mandatos mais importantes foi o de Getúlio Vargas, que na primeira fase do seu governo 

trouxe diversas contribuições acerca da administração escolar, por exemplo, a consolidação 

do cargo de diretor nas escolas. Além disto, passou-se a priorizar as políticas educacionais, 

sendo destacadas as primeiras diretrizes para a função de diretores (ANDREOTTI, 2012). Em 

1937, Getúlio Vargas, ainda no governo, decidiu instaurar a ditadura no país e ela se estendeu 

até 1945. Neste período ditatorial, a educação continuou sendo utilizada como instrumento 

ideológico do governo com o objetivo de adequar a população ao novo modelo de 

desenvolvimento capitalista. O cargo de diretor de escola foi instaurado em todos os 

estabelecimentos educacionais. 

 Continuando a trajetória histórica, vimos que com o fim do regime militar, em 1985, o 

discurso de gestão democrática do ensino voltou a ser debatido e elementos como a 

participação da comunidade no processo educativo se tornou o marco para a efetivação da 

democracia no âmbito educacional e um meio para buscar transformação social. Isto refletiu 

nos termos utilizados para denominar o ato de gerir a escola com o intuito de oferecer ares 

democráticos para a Nova República. Ainda neste capítulo, realizamos uma breve discussão 

acerca do uso dos termos gestão e administração e chegamos à conclusão que, embora estas 

terminologias apresentem definições similares, as concepções são distintas, uma vez que o 

conceito de administração se destaca pela ação mecanizada e individualizada de um 

administrador na instituição, enquanto o conceito de gestão se constitui como uma construção 

coletiva, em que a organização escolar é compreendida como entidade viva e dinâmica. Por 

isso, o uso do termo gestão pressupõe democracia, participação e neste cenário democrático 

que vivemos é mais conveniente sua menção. 

Observamos que a gestão educacional e escolar, como vem sendo exigida hoje, é 

resultado de um longo processo histórico vivenciado pela sociedade brasileira. Desse modo, 

em cada período histórico e político, a gestão se configurava de maneira diferente com o 

intuito de suprir as demandas exigidas pela sociedade. Deste modo, a organização da gestão 

escolar é o reflexo das esferas sociais, que interferem no campo educacional. 

No terceiro capítulo, percebemos que há diferentes concepções de gestão escolar, 

desde as com viés tradicional, como é o caso da científico-racional, até as com viés 

sociocrítico e democrático. Libâneo (2018) enumera estas concepções como: técnico-

científica, sociocrítica, interpretativa, autogestionária e democrático-participativa. A 

concepção técnico-científica possui essa nomenclatura, pois apresenta a perspectiva da 

organização da escola como algo burocrático, hierarquizado e tecnicista. A sociocrítica tem 
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uma visão de gestão construída coletivamente e estimula transformações sociais por meio de 

ações intencionais. A terceira concepção, denominada de interpretativa, preza pela 

subjetividade dos indivíduos na construção de uma gestão de qualidade. A autogestionária 

estimula a responsabilidade coletiva, não há direção centralizada, por isso valoriza a 

participação igualitária de todos os membros da escola. Quanto à concepção democrático-

participativa, esta zela pela democracia na escola, tendo como princípios básicos a 

participação, descentralização, relação orgânica, entre outros. 

É notável que as concepções de gestão refletem no modo de funcionamento da escola 

e também na formação dos indivíduos, deste modo, uma gestão pautada em princípios 

conservadores não favorece a formação de indivíduos críticos, já a gestão com viés 

transformador contribui para formação de sujeitos pensantes e ativos para atuar na sociedade 

(LIBÂNEO, 2018). Neste estudo optamos por focar na concepção democrático-participativa, 

tendo em vista que é o modelo empregado nas legislações nacionais e estaduais de educação. 

Portanto, as escolas deveriam apresentar características concernentes às práticas democráticas. 

No capítulo quatro, vimos que o processo de redemocratização foi marcado pela luta 

por liberdade política e social, que culminou na aprovação de marcos legais importantes na 

tentativa de reconhecer a gestão democrática como princípio norteador da educação no país, a 

saber: a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

nº 9.394/96) e o Plano Nacional de Educação (2001 e 2014). Também abordamos as bases 

legais acreanas que regem a gestão democrática no estado, quando na oportunidade falamos 

da lei de gestão democrática, Lei nº 1.513/2003, alterada em 2016, pela Lei nº 3.141. Dentre o 

leque de mudanças que a nova lei introduziu, pelo menos duas questões são caracterizadas 

como relevantes e polêmicas, são elas: a que se refere aos critérios para provimento da função 

de diretor escolar, possibilitando que servidores não docentes participem do processo e, 

também, a que diz respeito à legitimação do Comitê Executivo enquanto instância 

deliberativa, fazendo parte da gestão escolar juntamente com o Conselho escolar, o diretor, os 

coordenadores administrativo, pedagógico e de ensino e secretário escolar. Portanto, é 

evidente que a gestão não é representada apenas pelo gestor, há uma equipe que está à frente 

para direcionar os trabalhos escolares. A lei n° 3.141/16 também ressalta a função de cada 

segmento da gestão, bem como as atribuições do conselho escolar e do comitê executivo. Esta 

distribuição de funções dentro da instituição é importante porque, desta maneira, cada um 

desempenha a função estabelecida por lei, possibilitando que os trabalhos fluam 

significativamente na escola. 
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Pela lei de gestão atual fica legitimada a participação de candidatos com formação em 

administração, exigindo apenas a formação complementar, seja em nível de especialização 

latu sensu ou de formação superior técnica nas áreas de supervisão escolar ou administração 

escolar. Este feito desconsidera e desvaloriza toda a luta pela formação docente no Brasil, 

deixando de reconhecer a missão primeira da educação, que é a educativa, sendo antes 

valorizado o lado administrador. Com os estudos realizados no quarto capítulo, chegamos à 

conclusão que a Lei atual de gestão acreana, no que trata do perfil do gestor escolar, fere 

diretamente a legislação da educação nacional, a LDB 9.394/96, pois esta estabelece que a 

função de diretor escolar é direcionada ao magistério e a lei acreana não leva em consideração 

este aspecto. 

Outro aspecto destacado foi a transferência de atribuições do Conselho Escolar para o 

Comitê Executivo. Este Comitê foi criado como uma nova instância de poder na escola e 

contribuiu para esvaziar o Conselho escolar em relação aos processos escolares e a tomada de 

decisão quanto aos recursos da instituição.  

Ainda no capítulo quatro, averiguamos como os mecanismos que caracterizam a 

gestão democrática estão sendo colocados em prática no contexto escolar. Os mecanismos 

pesquisados foram o comitê executivo e, especialmente, o conselho escolar, uma vez que este 

último é o órgão consultivo, deliberador, fiscalizador e mobilizador mais antigo dentro das 

instituições de ensino do estado do Acre. Foi possível perceber que há uma fragilidade muito 

grande na atuação destes órgãos nas duas escolas pesquisadas, sendo que em uma isso ficou 

mais visível. Afirmamos esta fragilidade pelo fato de não haver uma frequência regular de 

reuniões do conselho escolar, especialmente na instituição EM01, na qual o intervalo de 

tempo entre as reuniões é superior ao da escola EM02. Outro motivo que nos leva a crer nesta 

fragilidade é o fato de a maioria dos participantes nunca terem ouvido falar do comitê 

executivo da escola, ou quando ouviram falar não sabiam do que se tratava. Os entrevistados 

que demonstram maior conhecimento do comitê executivo foram os diretores e coordenadores 

administrativos, pois são os membros natos do órgão executor. 

Tanto o conselho escolar como o comitê executivo precisam estar mais presentes nas 

duas instituições, se reunindo com mais frequência, com o intuito de discutir os problemas da 

escola, sejam eles de qualquer natureza cotidiana ou emergencial. Vemos que nas duas 

escolas há o hábito de se reunirem mais quando as questões em debate são urgentes ou 

quando a gestão sozinha não consegue resolver. Nestes casos, essas reuniões são chamadas de 

extraordinárias. Todavia, consideramos que abrir mão desta cultura é necessário para que haja 

maior participação e, consequentemente, debates e contribuições de diferentes pontos de vista, 
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pois é isso que faz a gestão ser democrática. A vivência da democracia escolar requer a 

participação da comunidade, especialmente por meio do conselho escolar e comitê executivo 

nos diferentes momentos, sejam emergenciais ou não. 

No quinto e último capítulo, tratamos exclusivamente da análise dos dados e, por meio 

desta, conhecemos as concepções de gestão apresentadas pelos diretores e membros do 

conselho escolar. E podemos constatar que os documentos escolares (regimento interno e 

projeto político pedagógico), bem como os doze participantes da pesquisa, possuem 

predominantemente concepções de gestão democrática, uma vez que apresentam 

características específicas deste modelo, como por exemplo: incentivo da participação da 

comunidade nos processos escolares, relacionamento orgânico entre todos os envolvidos da 

instituição, constante diálogo entre a equipe gestora e funcionários, entre outras características 

que enfatizam o desenvolvimento das atividades escolares de forma democrática. Embora o 

conselho escolar e comitê apresentem fragilidade, especialmente por causa da pouca 

frequência de reuniões, as respostas relacionadas a outros aspectos reafirmam que os 

participantes possuem concepções democráticas, uma vez que, segundo os participantes, os 

fatores democráticos não se apresentam somente nesses órgãos, mas no dia a dia da 

instituição. Logo concluímos que a participação e o diálogo não se efetiva somente no 

conselho ou comitê, mas também no acompanhamento dos pais na vida escolar dos filhos, 

indo na sala observar uma aula, pegar os boletins, frequentar as reuniões de pais e mestres, 

etc. A participação também pode ser observada nas reuniões pedagógicas. Sabemos que a 

participação nos órgãos deliberativos ocorre por representatividade e cabe ao representante de 

cada segmento o repasse das decisões para o restante da comunidade. Embora a 

representatividade viabilize essa participação, para os participantes da pesquisa o 

envolvimento pode vir de qualquer indivíduo, não somente do representante do conselho e do 

comitê e não somente nas reuniões destes órgãos. 

Analisamos também os reflexos das concepções de gestão escolar apresentadas pelos 

diretores e membros do conselho escolar nas duas escolas. Percebemos que as concepções são 

predominantemente democráticas, tendo reflexos tanto na organização, como também nas 

relações estabelecidas entre os envolvidos na escola. Na organização, notamos estes reflexos 

ao observarmos que a gestão não é representada apenas pelo gestor, excluindo o caráter 

autoritário que antes era atribuído à sua figura. Com a gestão democrática, administrar a 

instituição escolar passou a ser um trabalho coletivo e ao mesmo tempo descentralizado, onde 

cada indivíduo possui suas responsabilidades e precisa cumpri-las com o intuito de melhorar o 

desempenho dos trabalhos escolares.  
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Para que isso ocorra, é essencial que haja a participação de todos na escola, seja 

acompanhando os filhos em suas tarefas, seja contribuindo com a gestão em suas atividades 

administrativas e com os professores na parte pedagógica. Fica evidente, depois da análise das 

falas dos participantes, que os mesmos atribuem uma grande importância à participação da 

família na escola, chegando a enfatizar que se houvesse maior participação da família a 

maioria dos problemas da escola, principalmente os comportamentais, seriam sanados. Desta 

maneira, a adoção da concepção democrática possibilita um maior contato e diálogo entre os 

segmentos escolares, ajudando a construir relações orgânicas e harmoniosas entre 

funcionários e comunidade. 

Contudo, de acordo com alguns participantes, para que estas relações se efetivem de 

fato e se mantenham presentes no cotidiano escolar é necessário que haja conscientização da 

comunidade e, especialmente, dos pais quanto à importância de sua participação na escola. 

Famílias e responsáveis precisam reconhecer que sua presença na escola é essencial para o 

bom funcionamento da instituição, o que certamente afetará positivamente o desempenho 

escolar dos estudantes. Porém precisamos destacar que esta conscientização dos pais e 

responsáveis é tarefa da escola, que deve mostrar à comunidade que a instituição é um espaço 

social, coletivo e aberto a todos. Com os resultados obtidos na pesquisa, podemos constatar 

que a gestão democrática requer também transparência e isto exige dos gestores o repasse de 

informações sobre os gastos dos recursos recebidos, podendo ser realizada por meio impresso 

ou digital e até mesmo por via oral durante as reuniões com os diversos segmentos.  

Por fim, buscamos compreender as diferenças e similaridades que podem ser 

percebidas em relação às concepções e às práticas de gestão entre as escolas pesquisadas. 

Como salientado, em relação às concepções de gestão, os participantes das duas escolas 

apresentaram similaridades, não sendo visíveis diferenças significativas entre uma e outra, 

pois a maioria dos entrevistados apresentaram características predominantemente 

democráticas relacionadas aos trabalhos desempenhados pela gestão das escolas. Algumas 

práticas foram enfatizadas por todos os doze entrevistados como, por exemplo: a importância 

da participação, do diálogo, da harmonização e respeito nas relações entre os indivíduos no 

ambiente de trabalho, descentralização das tarefas, visando à melhoria da qualidade do ensino 

e desenvolvimento integral do aluno. E ainda foi ressaltada a importância do papel do gestor.  

Nesta empreitada ficou evidente que os participantes compreendem que o gestor não é 

o único responsável pelo andamento das atividades escolares, mas sim, todos os que estão 

inseridos no contexto escolar. E a gestão democrática possui essas características, 

especialmente a descentralização e participação nos assuntos educacionais. 
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O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma reflexão sobre a gestão 

escolar, na qual percebemos que a efetivação deste modelo ainda é um desafio muito grande 

tanto para os gestores educacionais como para os gestores escolares, porque a gestão escolar 

democrática exige mudanças de pensamento e de comportamento. Embora sejam 

estabelecidas orientações, normas e legislações por parte do poder público para auxiliar neste 

processo de efetivação, tanto no âmbito nacional como estadual, ainda é difícil colocar em 

prática, porque muitos gestores apresentam resistência, principalmente no que tange à 

participação da comunidade no cotidiano da escola. Contudo, o que mais precisamos é de um 

sistema mais favorável à construção coletiva do ensino. Para que isso ocorra, as políticas 

existentes devem ser repensadas com a finalidade de proporcionar maior abertura para que a 

comunidade possa se envolver efetivamente nas instituições escolares. 

Embora esta pesquisa esteja finalizada, abre possibilidades para futuros estudos que 

envolvam questões voltadas para a superação das dificuldades encontradas no processo de 

efetivação da gestão democrática. A priori, tínhamos a intenção de abordar tais aspectos; 

contudo, com o caminhar da pesquisa e com o estado de pandemia que atrasou a coleta de 

dados, acabamos nos limitando a estudar aspectos concernentes às concepções de gestão, não 

nos aprofundando na superação dos problemas e dificuldades encontradas para que o modelo 

de gestão democrática fosse de fato efetivado. O trilhar deste caminho possibilitou ainda 

vislumbrarmos outras lacunas deixadas, como os problemas cotidianos que a escola vivencia, 

como por exemplo: violência entre discentes, a falta de apoio tanto por parte da comunidade 

como do estado, entre outros, que merecem ser trabalhados futuramente. Esperamos não 

apenas ter apontado achados importantes, mas especialmente ter contribuído para apontar 

tantas outras temáticas relacionadas à gestão escolar que clamam por estudos em nossa região. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A: ROTEIRO PARA ANÁLISE DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO E 

DO REGIMENTO INTERNO DAS ESCOLAS 

1. Objetivos da escola propostos nos referidos documentos. 

2. Organização administrativa da escola. 

3. Organização da estrutura da escola. 

4. Como se dá a construção do PPP e do Regimento Interno. 

5. Período da atualização dos documentos acima citado. 

6. Funcionamento da escola: Turno, séries, modalidades de ensino. 

7. Princípios e fundamentos apresentados pelos documentos analisados. 

8. Visão de gestão apresentada no PPP e Regimento Interno. 

9. Programas de iniciativa de abertura da escola para comunidade. 
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APÊNDICE B: PROPOSTA PARA ANÁLISE DA LEI 3.141/2016 

1. Princípios da gestão democrática. 

2. Composição e organização da gestão escolar. 

3. Constituição e organização do conselho da escola. 

4. Atribuições do conselho escolar. 

5. Função do diretor. 

6. Formação de diretores. 

7. Processo de seleção de diretores. 

8. Atribuições dos diversos cargos que constituem o núcleo gestor da escola. 
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APÊNDICE C: GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA INDIVIDUAL 

Entrevistado:______________________________________________________ 

Função desempenhada na escola:_____________________________________ 

Tempo de exercício na função:________________________________________ 

Série e modalidade em que leciona:____________________________________ 

Área e ano de formação:_____________________________________________ 

Vínculo profissional:_________________________________________________ 

1. O que você entende por gestão escolar? E como a gestão deve preceder frente aos 

trabalhos escolares? 

2. Como as práticas de comunicação e diálogo na comunidade escolar se fortalecem pela 

gestão da escola? Nas reuniões de pais e mestres e nas reuniões do conselho escolar, 

as falas de pais, alunos e professores tem igual importância ou alguma se sobressai? 

3. Que ações a gestão promove para incentivar os pais a acompanharem o 

desenvolvimento dos seus filhos na escola? E os pais se envolverem nas atividades 

escolares dos filhos? 

4. Que importância você atribuí a participação da família na escola? 

5. Que aspectos a gestão tem priorizado na construção do Projeto Político Pedagógico? 

Leva-se em consideração as opiniões de todos os segmentos da escola? 

6. Você considera a gestão da escola democrática? Por quê? Fale a respeito. 

7. No seu ponto de vista, qual é o papel do diretor no andamento das atividades 

escolares? 

8. Como funciona o Conselho Escolar nesta escola? Qual é a periodicidade das reuniões 

e quais são os principais assuntos tratados nas mesmas? 

9. Existe processo de autoavaliação na instituição em que trabalha? Se existe, como a 

gestão tem conduzido esse processo de autoavaliação do trabalho institucional? Você 

participa do mesmo? 

10. De que forma a gestão tem conduzido os gastos dos recursos financeiros recebidos 

pela escola? Há prestação de contas? Como ocorre? Quem participa deste momento? 

11. Quanto ao comitê executivo, qual a sua opinião sobre ele? Ele fortalece ou enfraquece 

os trabalhos na escola? 

(Pergunta destinada a apenas equipe do núcleo gestor da escola) 

12. Como se deu a sua contratação? E qual o meio de seleção que participou para exercer 

este cargo?  
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13.  Em sua opinião, o seu trabalho é principalmente de natureza: Administrativa, Política 

ou Pedagógica? O que mais absorve seu tempo na escola? 
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APÊNDICE D: PARECER DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO CEP 
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