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DEDICATÓRIA

Aos professores de quaisquer modalidades, redes e níveis de ensino formal e

informal deixo aqui registrado um retrato dinâmico, ainda que romântico e otimista, 

de um jardim que se deve manter sempre colorido: o da perspicácia inabalável na 

crença de que nossa missão, educar, tem os mais nobres poderes e preceitos sobre 

os quais os homens se projetarão nas suas existências. Espero profundamente que 

este seja um sopro de frescor, musicalidade, esperança e possibilidades concretas

na gestão dos seus espaços...

Construção ideal do PPP e da gestão escolares

Começa-se a olhar para os lados

A perceber que somos parte de um todo

Compondo algo coletivo, de fato,

A escola e a comunidade do entorno.

Na construção de um projeto

Listam-se passos fundamentais

A participação ativa os compõem

Do início às etapas finais.

Delineiam-se as concepções de alicerce

Impressas nas finalidades

Seguidas da estrutura organizacional

Da gestão e especificidades.

A reflexão abre horizontes

Desvela alternativas que lhes são implícitas

Soluciona questões obscuras

Envolve a maioria de forma política.
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O currículo e o tempo escolares

São preocupações centrais

Pois sobre estes eixos organizam-se

Os planos e tudo mais.

Os processos de decisão

Devem ser pensados pelo viés democrático

Com a criação de conselhos

O exercício cidadão passa a ser prático.

Atenção especial às relações de trabalho

E de poder que vem com elas

Em prol da horizontalização

E da descentralização ao estabelecê-las.

Por fim, a avaliação,

E ao final de cada etapa acima

Sua importância é crucial

Na qualidade do que se aprende e do que se ensina.

Estruturada a identidade da escola

Perpassa por ela a autonomia

Democratizando gradativamente

Toda a concentração de poder que havia.
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RESUMO

Monografia de Especialização
Curso de Pós-Graduação a Distância

Especialização Lato-Sensu em Gestão Educacional
Universidade Federal de Santa Maria

CONCEPÇÕES, PARADIGMAS E INTENCIONALIDADES:
Confluências entre o caráter político e o pedagógico

da gestão escolar
AUTORA: MICHELE SPALL FIGUEIRA

ORIENTADOR: PROFª. MS. MYRIAN CUNHA KRUM
Data e Local da Defesa: Santa Maria/RS, 10 de dezembro de 2010.

O estudo propôs-se considerar as diretrizes condutoras (concepções, 
paradigmas e intencionalidades) do trabalho escolar presentes no projeto político-
pedagógico de uma Escola de Ensino Fundamental da rede municipal de Santa 
Maria expostas objetivamente ou nas entrelinhas e comparou-as às informações 
obtidas por meio de questionários enviados a membros de diferentes instâncias da 
comunidade escolar envolvidas no processo educativo, a fim de verificar a existência 
ou não de interação destas com a proposta da escola assim como de informação 
acerca dela. Após a coleta e o cruzamento dos dados, foi analisado que tipo de 
gestão se documentava e que tipo de gestão ocorria na escola, sendo constatados 
importantes esforços na democratização da gestão e no compartilhamento de 
responsabilidades. A pertinência do estudo reside no esclarecimento e ênfase da 
importância do envolvimento participativo e engajamento da comunidade escolar na 
elaboração, aplicação e ajustamento/ atualização do projeto político-pedagógico, em 
todas as suas etapas, e na gestão dos espaços que a escola compreende, com 
vistas sempre na formação cidadã e no exercício prático da democracia.

Palavras-chave: Caráter político. Caráter pedagógico. Gestão escolar.



8

8

ABSTRACT

Monografia de Especialização
Curso de Pós-Graduação a Distância

Especialização Lato-Sensu em Gestão Educacional
Universidade Federal de Santa Maria

CONCEPÇÕES, PARADIGMAS E INTENCIONALIDADES:
Confluências entre o caráter político e o pedagógico

da gestão escolar
(Conceptions, paradigms and intentionally: confluence between the political 

character and the pedagogical school management)
AUTHOR: MICHELE SPALL FIGUEIRA

ADVISER: PROFª. MS. MYRIAN CUNHA KRUM
Data e Local da Defesa: Santa Maria/RS, 10 de dezembro de 2010.

The study proposed to consider conducting the guidelines (concepts, 
paradigms and intentions) of the school work in the present political-pedagogical 
project for a Primary School in the Municipality of Santa Maria objectively exposed or 
between the lines and compared them to the information obtained by through 
questionnaires sent to members of various departments of the school community 
involved in education in order to verify the existence of such interaction with the 
proposed school as well as information about her. After collecting and crossing data 
was analyzed what kind of management is documented and what happened in 
school management, and noted significant efforts in democratization of the 
management and sharing of responsibilities. The relevance of this paper lies in 
clarifying and emphasizing the importance of participatory involvement and 
engagement of the school community in developing, implementing and adjusting / 
updating of political-pedagogical project in all its stages, and the management of the 
school includes spaces, with ever seen in civic education and the practical exercise 
of democracy.

Keywords: Political character. Pedagogical character. School management.
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1. INTRODUÇÃO

O ponto de partida para a fermentação dos questionamentos propostos nesta 

pesquisa estão no cerne da minha formação inicial, bacharelado e licenciatura em 

Desenho e Plástica, onde, na constituição do artista e do professor de Arte, deve 

estar a inquietude da interrogação, do devir próprio da criação, da superação do que 

está estabelecido, da transcendência de preceitos institucionalizados de maneira 

incoerente, taxativa e/ou dogmática, e também a valorização das diferenças que 

tornam cada ser humano único na sua aventura de existir e expressar-se no mundo. 

Para viabilizar, substancialmente, estas inquietações, que devem ser constantes,

permanentes, o conhecimento, a capacidade de discernir e a leitura crítica da 

realidade como um todo são ferramentas básicas, indispensáveis, de uso 

ininterrupto, impreterível, que precisam ser sempre alimentadas com atualizações e 

reflexão. Sendo assim, trago as referências mais marcantes da minha formação 

inicial, que se faz pelo exercício delas continuada, também para a construção de 

mais esta etapa, vindo a subsidiar os intentos da pesquisa na forma como são 

tecidas as problematizações e na busca de suas prováveis respostas.

O título deste trabalho apresenta três eixos que orientarão a pesquisa: 

concepções, paradigmas e intencionalidades, trazendo as concepções como sendo 

a base teórica conceitual sobre a qual se fundamentam o planejamento e as ações 

no ambiente escolar; os paradigmas vem a se referir aos modelos de organização 

sócio-econômica (referentes às metanarrativas que fundaram parâmetros de 

organização social e econômica em diferentes épocas da história) que poderão 

servir de coordenada e/ou fonte de terminologias recheadas de conteúdo referente 

àquele determinado padrão no qual se situa ou ainda que se critica ou objetiva para 

o contexto específico de que trata; e as intencionalidades vindo contemplar o 

conteúdo político impresso nos documentos (projeto político-pedagógico), por meio 

de propostas, metas e objetivos, e em ações, nas práticas educativas proferidas no 
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ambiente escolar sejam elas em aula ou em atividades outras oportunizadas na e 

pela escola, e deixando finalmente transparecer as concepções que as originaram 

nos primórdios de seu estabelecimento.

O estudo propôs-se a identificar as diretrizes condutoras (concepções, 

paradigmas e intencionalidades) do trabalho escolar presentes no projeto político-

pedagógico de uma escola municipal de ensino fundamental, expostas 

objetivamente ou nas entrelinhas na sua proposta de gestão, e confrontá-las com as 

informações obtidas por meio de questionários enviados a membros de diferentes 

instâncias da comunidade escolar envolvida no processo educativo, os quais 

possibilitarão que se observe a percepção dos segmentos relacionada ao 

documento e ao cotidiano escolar, a fim de verificar se há efetiva participação 

(reuniões gerais ou representativas, questionários, entrevistas, conversas pontuais, 

etc.) das diferentes instâncias da comunidade escolar (diretores, professores, pais 

ou responsáveis, funcionários, alunos) na construção e na atualização do projeto 

político-pedagógico. Após a coleta e o cruzamento dos dados, será identificado que 

tipo de gestão se efetiva e que tipo de gestão se almeja para a escola.

As informações que se objetivou buscar compõem o quadro de definições que 

delineiam o caráter político e o pedagógico da gestão realizada na escola, sendo 

este termo tratado, neste contexto específico, como estando atrelado à prática, ou 

seja, à efetivação da ação educativa em si no ambiente escolar e pela comunidade 

escolar, a qual deve estar em consonância com a construção teórica que a 

fundamenta, sendo refletida no projeto político-pedagógico e que sustentará de 

maneira documental a proposta educativa da escola.

O caráter político refere-se basicamente às coordenadas de organização do 

trabalho escolar, sua estrutura e forma de acontecer: se prevê compartilhamento de 

responsabilidades ou se constitui de determinações verticais, se há decisões 

coletivas e espaço valorizado para o debate de idéias ou se o poder de decisão é 

concentrado em cargos hierarquicamente superiores, dentre outras situações.

Já o caráter pedagógico dá-se no exercício cidadão em si, conscientizando 

toda a comunidade escolar da importância de cada membro para o funcionamento 

da escola e o alcance dos objetivos traçados na sua proposta pedagógica e gestora, 

dividindo responsabilidades, compartilhando idéias, cooperando uns com os outros 

para a elaboração e permanência de espaços que privilegiem o trabalho coletivo 

inter e transdisciplinar em prol da comunhão das diversas áreas do conhecimento e 
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o conseqüente aprendizado dos direitos, deveres e limites inerentes à existência 

grupal. 

As perguntas que conduziram as investigações, tanto documentais como 

contextuais, centraram-se em identificar quais as concepções, paradigmas e 

intencionalidades permeiam o delineamento da ação educativa e da gestão 

presentes no projeto político-pedagógico da escola, verificar se há coerência entre o 

documento e os discursos dos membros da comunidade escolar quanto aos 

aspectos relacionados à gestão escolar e, finalmente, reconhecer o tipo de gestão 

existe na escola.

A pertinência do estudo reside no esclarecimento e ênfase da importância do 

envolvimento participativo e engajamento da comunidade escolar na elaboração, 

aplicação e ajustamento/ atualização do projeto político-pedagógico, em todas as 

suas etapas, com vistas sempre na formação cidadã e na democratização real da 

gestão.
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2. CONCEPÇÕES, PARADIGMAS E INTENCIONALIDADES

Toda ação educativa pressupõe que o educador se apóie em uma concepção 

de homem (no tocante ao que se pretende formar) e o faça utilizando como pano de 

fundo um modelo social correspondente (caracterizando a perpetuação do sistema 

vigente, seja qual for, ou a sua superação crítica), transparecendo estes caracteres 

por meio da qualidade e do teor da sua prática em sala de aula e na interação com 

outros membros e/ou grupos da comunidade escolar na atividade gestora. Sendo 

assim, nesta ação estão impressos o caráter político, por formar o homem que 

(trans)formará a sociedade (o cidadão), e o caráter pedagógico, por instruir e 

instrumentalizar este homem para cumprir/ exercer sua função social. Assim como a 

escola forma para a sociedade tem também sua organização relacionada à 

organização social. Considera-se também que a escola pode levar o sujeito à 

transcendência de uma possível colocação nesta sociedade que não lhe seria talvez 

vantajosa, servindo como uma alavanca na melhoria da qualidade de vida de 

quaisquer que a frequentem com vistas na formação global que ela propõe no 

exercício de suas funções intrínsecas.

2.1. Globalização, Neoliberalismo, Pós-modernidade e Educação 

Atualmente vislumbramos momentos de transição marcados pela 

desestruturação ou falência de preceitos que regiam imperiosamente nosso 

cotidiano em todos os âmbitos: social, econômico, educacional. Podemos 

identificá-la como a passagem impetuosa da modernidade à pós-modernidade, 

do liberalismo ao neoliberalismo, do local ao global, do real ao virtual, das 

metanarrativas ao particular e à efemeridade voraz, da linearidade histórica ao 
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sistema de redes no qual se organizam e comp�em os fatos do momento 

presente.

Segundo Moraes (2011), a p�s-modernidade

� caracterizada por mudan�as significativas provocadas e vividas pelo 
homem. Entre as mais evidentes, e que desencadearam muitas outras, 
pode-se apontar a globaliza��o, unificadora das sociedades do planeta, um 
novo modo de cultura e as novas condi��es que p�em em perigo a 
continuidade da esp�cie humana. [...] surgiu com a desconstru��o de 
princ�pios, conceitos e sistemas constru�dos na modernidade, desfazendo 
todas as amarras da rigidez que foi imposta ao homem moderno. Com isso, 
os tr�s valores supremos, o Fim, representado por Deus, a Unidade, 
simbolizada pelo conhecimento cient�fico e a Verdade, como os conceitos 
universais e eternos, j� estudados por Nietzsche no fim do s�culo XIX, 
entraram em decad�ncia acelerada na P�s-Modernidade. Por conta disso, 
para a maioria dos autores, a P�s-Modernidade � tra�ada como a �poca 
das incertezas, das fragmenta��es, da troca de valores, do vazio, do 
niilismo, da deser��o, do imediatismo, da efemeridade, do hedonismo, da 
substitui��o da �tica pela est�tica, do narcisismo, da apatia, do consumo 
de sensa��es e do fim dos grandes discursos.

Bebendo na fonte destas inquieta��es, tem-se o Iluminismo como 

fornecedor das bases te�ricas para a constru��o do liberalismo, do socialismo, 

das teorias globalizantes, as quais tiveram reflexo direto nas correntes 

pedag�gicas, das quais vale destacar a progressista, que propunha a supera��o 

da ingenuidade, o desenvolvimento da vis�o cr�tica e a responsabilidade social, 

valores estes ignorados na p�s-modernidade, a qual se caracteriza basicamente 

pela nega��o do absoluto, pelo abandono das grandes narrativas (sob a 

alega��o de exercerem poder e domina��o) e pela aceita��o da diferen�a e da 

pluralidade como algo positivo.

Enquanto na modernidade a educa��o escolar vem com conte�dos 

estruturados, na p�s-modernidade se percebe um cotidiano escolar que 

contempla diferentes linguagens, onde “na atualidade, as pessoas aprendem na 

f�brica, na televis�o, na rua, nos centros de informa��o, nos v�deos e no 

computador, e, cada vez mais, ampliam-se os espa�os de aprendizagem” 

(LIB�NEO, 2007, p.52); isso caracterizaria “um processo de reestrutura��o dos 

sistemas educativos e da institui��o tal como a conhecemos” (LIB�NEO, 2007, 

p.53), assim como tamb�m de suas finalidades.
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A pós-modernidade é arrebatada pela mercantilização do ético

(OLIVEIRA, 2007), onde o individualismo, a busca pelo prazer imediato e as 

vantagens particulares concorrem com o senso de coletividade. Acompanhada 

de um sistema econômico condizente com seus preceitos, vem de braços dados 

com o neoliberalismo, assinalado pela defesa da liberdade de mercado 

desprovida de democracia.

Claro que, como em todos os momentos de transição historicamente 

vividos e documentados, as dimensões que abrangem a forma de viver, 

conceber e construir as realidades que posteriormente serão história não se 

modificam todas de uma situação para totalmente outra, ou seja, as 

características que colocariam essas dimensões numa outra posição não são de 

súbito impressas.

No contexto que se apresenta, a educação passa a ser terreno de 

conflitos, ora é a ela impresso caráter propedêutico ora é tida como responsável 

por gerar no seu cerne transformações sociais. O fato é que

como instituição social educativa, a escola vem sendo questionada acerca 
de seu papel ante as transformações econômicas, políticas, sociais e 
culturais do mundo contemporâneo. Elas decorrem, sobretudo, dos 
avanços tecnológicos, da reestruturação do sistema de produção e 
desenvolvimento, da compreensão do papel do Estado, das modificações 
nele operadas e das mudanças no sistema financeiro, na organização do 
trabalho e nos hábitos de consumo. Esse conjunto de transformações está 
sendo chamado, em geral, de globalização. (LIBÂNEO, 2007, p. 51)

De acordo ainda com Libâneo (2007, p. 51)

Globalização [...] designa [...] a etapa de desenvolvimento do 
capitalismo em que o mundo se encontra atualmente [...] sugere a idéia 
de movimentação intensa, ou seja, de que as pessoas estão em meio a 
um acelerado processo de integração e de reestruturação capitalista 
[...] por isso, há quem diga que globalização é um conceito ou uma 
construção ideológica [onde] esconde-se a ideologia neoliberal, 
segundo a qual, para garantir seu desenvolvimento, a um país basta 
liberalizar a economia e suprimir formas superadas e degradadas de 
intervenção social, de modo que a economia por si mesma se defina e 
seja criado, assim, uma sistema mundial auto-regulado.

O elo entre neoliberalismo e globalização auxilia o primeiro numa 

intentona de convencimento na bipolarização do mundo e do que há nele entre 

bem e mal, situando na primeira esfera as virtudes do sistema de livre mercado e 

concorrência e na segunda a ineficiência retrocedente e dispendiosa dos 
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serviços públicos, tudo para ganhar os espaços de atuação estatal e impedir sua 

intervenção na economia. Libâneo (2007, p. 101) aponta que 

O Estado, na perspectiva neoliberal de mercado, vem desobrigando-se 
paulatinamente da educação pública. Nessa metamorfose, deixa de 
demonstrar até mesmo interesse na implementação da escola única [...], 
que destaca [...] os princípios de universalidade, gratuidade, laicidade e 
obrigatoriedade do ensino.

A privatização dos setores de competência pública faz com que o acesso a 

eles já não seja uma garantia inviolável, sem falar na defasagem de qualidade de 

muitos serviços, que colocam aquém do mercado boa parte da população 

dependente destes.

Para melhor elucidação, Moraes (2009, p. 3) ilustra de maneira pontual e 

incisiva as colocações acima:
O neoliberalismo econômico acentua a supremacia do mercado como 
mecanismo de alocação de recursos, distribuição de bens, serviços e 
rendas, remunerador dos empenhos e engenhos [...] o mercado é matriz da 
riqueza, da eficiência e da justiça. A intervenção da autoridade pública 
sobre as iniciativas privadas é vista, primordialmente, como intrusão 
indevida, no máximo tolerada.

Nas normas neoliberais está a base das atividades do FMI, do Banco 

Mundial, das organizações internacionais, e nosso país tem procurado adaptar-

se a este cenário. De acordo com Libâneo (2007, p. 55)

o governo brasileiro vem implementando suas políticas econômicas e 
educacionais de ajuste [...] faz-se presente, em todas essas políticas, o 
discurso da modernização educativa, da diversificação, da flexibilidade, da 
competitividade, da produtividade, da eficiência e da qualidade dos 
sistemas educativos, da escola e do ensino, na ótica das reformas 
neoliberais de adequação às demandas e exigências do mercado.

Neste emaranhado de referências, fazendo um movimento oposto à 

desumanização das relações, situa-se a educação pública, contrapondo os 

preceitos neoliberais na busca pela formação de cidadãos críticos, cientes de 

seu direito de exercer a democracia. Obviamente estes cidadãos deverão estar 

aptos a inserir-se no mercado de trabalho e a escola deverá dar conta disso 

também. Partindo do princípio de que sua função é social, a ambigüidade das 

facetas que deve abarcar nos processos inerentes a sua existência faz parte das 

suas atribuições.
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O projeto neoliberal traz caracteres da economia para a educa��o, como 

qualidade total, efici�ncia e produtividade, e tamb�m objetivos, como destaca 

Marrach (1996): transformar a educa��o em simplesmente prepara��o para o 

trabalho, produzindo m�o-de-obra qualificada, assim como reduzir a pesquisa 

acad�mica ao atendimento das necessidades do mercado e da livre iniciativa; 

tornar a educa��o mecanismo ideol�gico reprodutor do credo neoliberal; fazer da 

escola um mercado consumidor para produtos de inform�tica e da ind�stria 

cultural. Marrach (1996) coloca ainda que “no discurso neoliberal a educa��o deixa 

de ser parte do campo social e pol�tico para ingressar no mercado e funcionar a sua 

semelhan�a”. Mas os neoliberais devem contar com a resist�ncia impreter�vel 

das escolas e universidades embebidas nos veios da dialogicidade e da 

criticidade de cunho democr�tico.

Oliveira (2007) discorre sobre quest�es fundamentais na rela��o viva e 

efervescente entre a educa��o, a p�s-modernidade e o neoliberalismo, sob a 

perspectiva do intento democr�tico em todos os �mbitos da vida humana.

Uma vez que as metanarrativas foram abandonadas na p�s-modernidade e o 
homem enfrenta quest�es globais e eternas nesta “aldeia global”, onde o que 
era estranho se tornou vizinho, o tempo e as dist�ncias t�m nova dimens�o, 
indaga-se: onde buscar a m�nima coer�ncia para levar adiante o projeto 
humano? [...] Na contemporaneidade, onde impera a supremacia do 
individualismo, do econ�mico, do poder, � foco central das preocupa��es 
humanas o estabelecimento de normas justas, de limites, que possam 
resgatar o respeito � natureza, � dignidade humana e que levem os homens 
a serem solid�rios uns com os outros. Nessa nova dimens�o, � preciso 
encontrar raz�o de esperan�a, desafio para abandonar as grandes certezas 
e a busca de refer�ncias absolutas. � preciso um esfor�o para se buscar as 
verdades que sejam atemporais, embora constru�das em diferentes 
momentos; deve-se buscar uma intersubjetividade m�xima a cada instante, 
com o exerc�cio pleno do di�logo.

A gest�o democr�tica entraria aqui como propulsora de uma rea��o 

significativa e substancial aos ditames neoliberais, uma vez que prima pelo 

exerc�cio do di�logo, sendo que a participa��o que ela prop�e, promove a 

horizontaliza��o dos cargos e fun��es, o compartilhamento das 

responsabilidades e do poder, o envolvimento ativo dos sujeitos com as 

mudan�as e decis�es no que tange � realidade pol�tica, social e concreta da 

escola, gera aprendizado democr�tico a toda a comunidade empenhada na 

empreitada de gestar na contemporaneidade, com as problem�ticas inerentes ao 

nosso tempo.
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A gest�o democr�tica de fato s� � poss�vel e vi�vel na escola p�blica, por ser 

gerida pelos profissionais, alunos, pais e membros da comunidade escolar que nela 

atuam sem o comando das diretrizes que regem a propriedade privada, obviamente 

por n�o s�-lo.

2.2. Contextualizando Administração Educacional/ Escolar e Gestão 

Educacional/ Escolar

Os padres jesu�tas foram os pioneiros na implanta��o de um sistema 

educacional no Brasil, de ordem confessional e focada neste primeiro momento � 

cristianiza��o dos ind�genas brasileiros e posteriormente ao desenvolvimento 

educacional para aqueles que tinham favorecimento financeiro em rela��o a outrem, 

aos quais era delegada uma educa��o condicionante. Ap�s a expuls�o dos jesu�tas, 

houve um tempo obscuro para a educa��o no Brasil, que vislumbrou, mediante o 

descaso dos governantes, o cumprimento de um hor�rio escolar preenchido com 

planos sem objetivos definidos, sendo que sua organiza��o n�o correspondia aos 

anseios sociais da �poca.

Com a expans�o do desenvolvimento industrial no pa�s, a mudan�a de um 

modelo econ�mico agr�rio-exportador para um modelo urbano industrial e a 

persegui��o da burguesia emergente por ascens�o social por meio do trabalho e do 

emprego, potencializou-se a escola como institui��o proped�utica para o mercado, 

adotando na educa��o a “concep��o de cunho cient�fico-positivista de ci�ncia, com 

o prop�sito de imprimir um ensino pragm�tico” (UFSM, Disciplina Gest�o Escolar e 

Organiza��o Curricular, 2009, Unidade A, cap. 2, p�g. 11).

A preocupa��o com a organiza��o administrativa do ensino tem a ver com a 

otimiza��o dos recursos investidos objetivando um retorno necess�rio e mais 

eficiente de m�o-de-obra qualificada para o trabalho nas f�bricas que emergiam no 

pa�s no in�cio do s�culo XX, onde uma instru��o escolar que abrangesse uma 

forma��o pertinente � absor��o e ao crescimento industrial era garantia de 

emprego.

Foi a partir da cria��o da ABE (Associa��o Brasileira de Educa��o) em 1924 

que o liberalismo se fez presente no cen�rio educacional brasileiro e tinha dentre 

seus ideais “reconstruir a sociedade atrav�s da educa��o” (GADOTTI, 1999, p. 230). 
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At� ent�o a educa��o no Brasil tinha forte influ�ncia medieval em fun��o das 

miss�es jesu�ticas propagando um ensino “de car�ter verbalista, ret�rico, livresco, 

memor�stico e repetitivo que estimulava a competi��o [...] dedicaram-se � forma��o 

das elites coloniais” (GADOTTI, 1999, p. 231) e legaram uma educa��o baseada na 

“subservi�ncia” �s classes desfavorecidas financeiramente.

Al�m da refer�ncia liberal houve a influ�ncia do movimento anarquista nos 

rumos que tomariam a cena educacional. Ambas as vertentes apostavam na 

educa��o para uma verdadeira e estrutural mudan�a na realidade que se 

vislumbrava; defendiam a educa��o p�blica, gratuita, laica e obrigat�ria.

Simult�nea � corrida pela instru��o sob a �tica positivista, ocorria o 

movimento da Escola Nova, que por volta de 1930 chegou ao Brasil, caracterizada 

principalmente pela mudan�a de foco do ensino para o aluno, colocando no cerne da 

constitui��o dos curr�culos os interesses dos alunos. Em 1932, o Manifesto dos 

Pioneiros da Educa��o trazia nos seus ideais princ�pios de democracia e gratuidade 

do ensino, e apontava a necessidade de envolver profundamente o “esp�rito 

filos�fico e cient�fico na resolu��o dos problemas da administra��o escolar” para a 

promo��o de uma educa��o de qualidade que contemplasse os anseios nacionais.

Neste per�odo ocorreram tend�ncias democr�ticas oriundas das 

reivindica��es do povo, como a defesa do voto para elei��o dos governantes, al�m 

das sementes revolucion�rias plantadas por eventos art�sticos, como a Semana de 

22, numa elite intelectualizada e interessada em transformar a administra��o 

repressora do pa�s. A Revolu��o de 30, ocorrida em nome da extin��o de quaisquer 

investidas comunistas, decepou a continuidade do processo democr�tico deflagrado.

Tr�s acontecimentos merecem destaque por justificarem o clima tenso no 

qual se desenrolou a produ��o das teorias relacionadas � administra��o escolar e 

ao desenvolvimento educacional brasileiro: o estabelecimento do Estado Novo, 

comandado por Get�lio Vargas, sob a �gide populista, na sua corrida pelo 

progresso; a Segunda Guerra Mundial e a ditadura militar, nesta ordem de fatos.

Enquanto os cat�licos, perpetuando a linha confessional, empenhavam-se em 

“imprimir � educa��o um conte�do espiritual”, os liberais objetivavam aderir-lhe “um 

cunho mais democr�tico” (GADOTTI, 1999, p. 233), mas ainda centravam suas 

preocupa��es nos m�todos de ensino e n�o nos fatores s�cio-econ�micos que 

condicionavam a distin��o entre a educa��o de ricos e pobres at� que Paschoal 
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Lemme (1904-1997)1, �lvaro Vieira Pinto (1909-1987)2 e Paulo Freire (1921-1997)3, 

na elabora��o da proposta educacional progressista, colocaram em evid�ncia a 

necessidade de uma mudan�a social e a import�ncia da educa��o nesta 

“transforma��o”.

Por este vi�s, Gadotti (1999) destaca duas tend�ncias educacionais distintas, 

mas n�o opostas, pois h� tamb�m conson�ncias entre elas: a liberal e a 

progressista. Na primeira 
educadores e te�ricos da educação liberal defendem a liberdade de ensino, 
de pensamento e de pesquisa [...]. Segundo eles, o Estado deve intervir o 
m�nimo poss�vel na vida de cada cidad�o particular [...] n�o reconhecem no 
seio da sociedade o conflito de classes e restringem o papel da escola ao 
estritamente pedag�gico (GADOTTI, p. 237)4.

J� os progressistas “defendem o envolvimento da escola na forma��o de um 

cidad�o cr�tico e participante da mudan�a social” (GADOTTI, p. 238) garantindo-lhe 

atribui��es pol�ticas para al�m das pedag�gicas na educa��o formal e prote��o ao 

direito da comunidade escolar estruturar-se administrativamente sob o amparo de 

princ�pios democr�ticos5.

Na �rea educacional havia a necessidade de organizar o ensino e algumas 

propostas pioneiras procuravam adequar os princ�pios da administra��o geral � 

1 Natural do Rio de Janeiro, trabalhou com An�sio Teixeira e Louren�o Filho, participou do Conselho 
Diretor da ABE em 1932, lan�ou o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (proposta de 
reelabora��o do sistema educacional brasileiro), defendeu “educa��o como dever do Estado, 
acess�vel e igualit�ria para todos” (GADOTTI, p. 248), tendo destaque em seus escritos a m�xima de 
que “n�o h� educa��o democr�tica a n�o ser em uma sociedade verdadeiramente democr�tica” 
(Idem).

2 Nasceu no Rio de Janeiro; m�dico, autodidata na �rea de Filosofia, trabalhou com Paulo Freire no 
Chile durante o ex�lio de ambos; colocava que a educa��o se d� na modifica��o das personalidades 
tanto do educador como do educando ao longo do processo educativo que abrange, reflete e 
autogera cultura.

3 Nascido no Recife/ PE, � tido como um dos maiores educadores do s�culo XX; foi professor em 
diversas inst�ncias, atuou em cargos pol�ticos importantes em diversos pa�ses, desenvolveu a “teoria 
do conhecimento aplicada � educa��o, sustentada por uma concep��o dial�tica em que educador e 
educando aprendem juntos numa rela��o din�mica na qual a pr�tica, orientada pela teoria, reorienta 
essa teoria, num processo de constante aperfei�oamento” (GADOTTI, p. 253). Outro destaque de sua 
obra � a pedagogia da “conscientiza��o”, onde a investida da educa��o est� na intelectualiza��o do 
cidad�o para que este intervenha na realidade social, portanto, neste sentido, educar “� sempre um 
ato pol�tico” (GADOTTI, p. 254).

4 Panorama este que, nos tempos atuais, vimos tornar-se a pol�tica educacional neoliberal, a qual tem 
por caracter�stica fundamental a n�o interven��o estatal na educa��o, inclusive permitindo a 
implanta��o na escola da forma de gerenciamento e na proposta pedag�gica dos objetivos a serem 
alcan�ados convergentes �s propriedades do sistema s�cio-econ�mico correspondente.

5 Compreendendo democracia como um sistema “comprometido com a igualdade e com a 
distribui��o equitativa de poder entre os cidad�os” (HOUAISS, 2008 , p. 935).
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administra��o escolar e aos objetivos da educa��o. Autores contribuiram com 

quest�es e escritos temporalizados, ou seja, cada autor situa-se numa determinada 

�poca, contexto pol�tico, econ�mico, social, te�rico, cultural, o que nos obriga a levar 

em conta fatos importantes para melhor compreender suas elabora��es. S�o eles:

Ant�nio de Arruda Carneiro Le�o (1887-1966) foi o primeiro autor consistente, 

lan�ando em 1939 o livro Introdu��o � Administra��o Escolar, obra relevante no 

assunto, colocando que a a��o do diretor n�o deve ser somente administrativa, mas 

tamb�m pedag�gica. Propunha a divis�o do trabalho em fun��es intelectuais e 

pr�ticas, de acordo com a abordagem cl�ssica da administra��o e os princ�pios da 

pedagogia capitalista.

Jos� Querino Ribeiro (1907-1990), fundador da ANPAE em 1961, que 

significava Associa��o Nacional de Professores de Administra��o Escolar e tinha 

por objetivo legitimar esta �rea como campo de estudos com problemas espec�ficos. 

Em 1996, a sigla passou a designar-se como Associa��o Nacional de Pol�ticas e 

Administra��o da Educa��o. 

Ribeiro via a “necessidade do aproveitamento das teorias de Taylor e Fayol 

em virtude do car�ter universal da administra��o” (DRABACH, 2009, p. 4), vis�o 

t�cnica que isola a educa��o e suas peculiaridades do contexto de que s�o fruto.

Ambos os autores supracitados traziam em suas teorias uma hierarquia 

organizacional fortemente marcada, delineando os cargos e fun��es encerrados em 

si, sem previs�o de intera��es ou participa��es entre os funcion�rios ou de 

contribui��o da comunidade escolar.

Manoel Bergstr�m Louren�o Filho (1897-1970) lan�a em 1963 o livro 

Organiza��o e Administra��o Escolar – Curso B�sico, um marco no delineamento 

da administra��o escolar como campo de estudos com seus conte�dos devidamente 

sistematizados. Este autor coloca que a organiza��o e administra��o escolares s�o 

meio, nunca tem fim em si mesmas, e desta vez o organograma hierarquizado com 

os cargos e fun��es aparece com fronteiras mais suaves, propondo a promo��o de 

uma maior humaniza��o da administra��o, visto que prestam servi�os e n�o 

produtos �s pessoas.

H� em comum nos tr�s autores anteriores a centraliza��o dos poderes na 

figura do diretor, ao qual cabem as fun��es primordiais de planejar, dirigir, 

coordenar, inspecionar, comunicar, controlar, pesquisar, enfim, se a outrem forem 
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atribu�das quaisquer destas responsabilidades ou participa��o na realiza��o destas 

atividades, seriam ainda delegadas por ele.

Houve consider�vel aumento na demanda escolar, a qual deu-se por causa 

da industrializa��o: instru��o � pr�-requisito para o emprego; e a escola deveria ter 

“produ��o” (linguagem da f�brica) em quantidade e qualidade de acordo com os 

recursos p�blicos dispon�veis e destinados para fins educacionais. Tanto a 

dimens�o quanto o car�ter pol�tico est�o atrelados � funcionalidade que o trabalho 

pedag�gico das escolas teria ao capacitar simplesmente seus alunos para ocupar 

cargos sumariamente definidos imprimindo � educa��o formal da �poca a 

responsabilidade de fazer a manuten��o do sistema s�cio-econ�mico vigente.

No per�odo da ditadura militar valorizou-se tanto o car�ter t�cnico da 

administra��o escolar que foram criados cursos em n�vel de gradua��o para a 

forma��o de profissionais espec�ficos, sem a viv�ncia do universo pedag�gico real. 

Destaca-se no momento o acordo MEC/USAID, al�m da importa��o de assist�ncia 

t�cnica e financeira e de planejamento governamental e educacional. As disciplinas 

lecionadas eram repletas de conte�dos desenvolvimentistas, de cunho ideol�gico 

(controle), antidemocr�tico e impositivo. Os cursos profissionalizantes de 2� grau 

caracter�sticos deste per�odo foram propulsores do tecnicismo. 

Um ponto merecedor de destaque entre os autores pioneiros sobre o assunto 

� a �nfase da “necessidade de experi�ncia no �mbito da educa��o para 

desempenhar fun��es administrativas, ou seja, a forma��o e a pr�tica docente” 

(DRABACH, 2009, p. 4). 

A administra��o p�blica da �poca tamb�m centralizava o poder nas m�os de 

um governante que ocupava o topo da hierarquia administrativa e a quem cabia 

conhecer, mandar e distribuir fun��es. A administra��o educacional ficou atrelada ao 

modelo social autorit�rio militarista.

At� aqui se pode observar que o contexto do qual emergiram os preceitos da 

administra��o em educa��o influenciou-a fortemente, tanto que parece um mesmo 

sistema de regras ser simplesmente aplicado a jogos diferentes, a �reas distintas em 

seus objetivos, compet�ncias e interesses.

J� na produ��o de An�sio Sp�nola Teixeira (1900-1971), apesar de 

contempor�neo dos demais, dentre pontos em comum surgia algo novo: a defesa da 

cria��o de princ�pios pr�prios para a administra��o escolar, desvinculando-a da 

administra��o geral e, consequentemente, dos princ�pios mais fortemente ligados �s 
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quest�es industriais e puramente capitalistas. Coloca a escola como uma 

necessidade de primeira ordem na sociedade e para a economia devido �s 

transforma��es ocorridas neste �mbitos. Nasce a sementinha do que buscamos 

hoje por gest�o educacional e escolar democr�ticas. Diferencia-se absolutamente 

dos autores anteriores quando diz que o administrador escolar tem uma posi��o de 

subordina��o e n�o de comando do processo educativo que se propaga na e pela 

escola, onde os pap�is principais correspondem aos alunos e professores.

Atualmente, apesar de a ditadura militar ter acabado a mais de vinte anos, 

vislumbramos resqu�cios negativos deixados na educa��o e dif�ceis ainda de serem 

superados, como as “grades” curriculares, o aprisionamento do conhecimento em 

segmentos fragmentados fragilizando a constru��o de uma base s�lida pela 

dificuldade de estabelecer associa��es entre as diversas �reas do conhecimento. 

Com a gest�o das escolas n�o � diferente; objetiva-se a democratiza��o, mas h� 

muito que ser constru�do at� alcan�ar esta meta, ainda h� muitos entraves na 

participa��o, seja por conta do v�cio centralizador, seja pela falta de h�bito de 

participar por parte da comunidade escolar. 

Nesta intentona pelo exerc�cio da democracia no ambiente escolar merecem 

especial destaque na sua viabiliza��o legal a Constitui��o Federal de 19886 e a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educa��o Nacional (LDB) 9394/ 19967, al�m de recursos 

que garantem renova��o no discurso e nos m�todos como a forma��o continuada, a 

permanente atualiza��o como um instrumento eficiente para a transposi��o das 

dificuldades e a promo��o da fluidez participativa, o que nem sempre � exequ�vel 

aos gestores e ao conjunto da comunidade escolar por in�meros fatores de diversas 

ordens.

H� a necessidade de promover e propagar espa�os que iniciam na escola 

para que o povo (generalizando todas as pessoas que comp�em a sociedade) se 

6 Art. 205. A educa��o, direito de todos e dever do Estado e da fam�lia, ser� promovida e incentivada 
com a colabora��o da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exerc�cio da cidadania e sua qualifica��o para o trabalho. Art. 206. O ensino ser� ministrado com 
base nos seguintes princ�pios: Inc. VI – gest�o democr�tica do ensino p�blico, na forma da lei
(BRASIL, 2008:79-80).

7 Art. 14. Os sistemas de ensino definir�o as normas da gest�o democr�tica do ensino p�blico na 
educa��o b�sica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princ�pios: Inc. I –
participa��o dos profissionais da educa��o na elabora��o do projeto pedag�gico da escola; Inc. II –
participa��o das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Art. 15. Os 
sistemas de ensino assegurar�o �s unidades escolares p�blicas de educa��o b�sica que os integram 
progressivos graus de autonomia pedag�gica e administrativa e de gest�o financeira, observadas as 
normas gerais de direito financeiro p�blico (CARNEIRO, 2008:83).
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eduque a pensar criticamente as situa��es vivenciadas nos mais diversos �mbitos 

de sua vida, como a condi��o financeira (por que � uma condi��o, quais s�o os 

condicionantes), a estrutura educacional (em especial a p�blica, por ser sustentada 

com o dinheiro dos impostos pagos), a organiza��o social (ter consci�ncia do que 

ocorre e discernimento do que rege, como o faz e com quais prop�sitos), e tenha a 

certeza de que a democracia garante que o poder de melhorar o que existe para s�-

lo est� nas suas m�os, desde que conhe�a seus direitos, deveres e saiba exerc�-los 

como cidad�o.

2.3. Gestão Educacional, Gestão Escolar e Educação Cidadã 

A educa��o brasileira v�-se enveredada pelos parcos recursos que o Estado 

lhe destina, tanto no que se refere � manuten��o e investimento na estrutura f�sica 

dos estabelecimentos p�blicos de ensino como aos quadros de professores e 

funcion�rios que precisam ser ampliados. A mudan�a pode ser gerada justamente 

no centro de todos estes impasses: a escola, onde havendo comprometimento 

pol�tico das comunidades escolar e local na gest�o (com a finalidade impl�cita de 

educar para a cidadania) e no delineio das suas atribui��es, haver� sem d�vida 

mais for�a e solidez na reivindica��o por maior despendimento de aten��o do poder 

p�blico � causa educacional.

A partir da realidade que se percebe e compreende, emergem solicita��es 

coerentes em prol de avan�os qualitativos no que se refere � forma��o humana que 

a escola prop�e e proporciona e � sobre este alicerce de constata��es que devem 

ser erigidas propostas ao poder p�blico de pol�ticas pertinentes ao que de fato urge 

ser atendido ou sanado.

O despertar de frentes de trabalho sob a �gide dos quatro pilares da 

educa��o (DELORS, 1999) (aprender a conhecer, a fazer, a conviver, a ser – com 

todo o denso conte�do das suas atribui��es espec�ficas) que visam a forma��o 

hol�stica, global, integral do indiv�duo, primando pelo conhecimento e a forma��o 

continuada, garantem a continuidade do trabalho por uma educa��o ampla e 

permanente, reformulando conte�dos, m�todos, crit�rios avaliativos e gest�o, tendo 

o aluno e a aprendizagem como eixos centrais para uma constru��o coletiva e 

aut�noma nas suas mais largas acep��es.
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De acordo com Sander (2003), na construção de uma escola atuante, que 

cumpre com o compromisso de garantir uma formação cidadã aos seus membros, 

devemos basear a educação proferida 

na participação solidária de professores, alunos, pais de alunos e 
representantes da comunidade local, envolvidos na promoção dos seus 
intereses educacionais e sociais. Nesse contexto, cobrem importância 
central as experiências pedagógicas que enfatizam o aprender sobre o 
ensinar, o construir sobre o repetir, o criar sobre o memorizar, o conviver 
sobre o viver e, finalmente, o aprender a aprender como forma de 
consolidar o exercício da cidadania pela vida afora.

Uma das preocupações do trabalho de gestão da educação aponta para a 

criação de ambientes propícios para a sua construção coletiva, para a participação 

democrática dos membros que formam tanto o micro como o macrossistema, sendo 

que, por gestão educacional, compreenderíamos o processo de gerenciamento da 

dinâmica dos sistemas de ensino, por meio de políticas públicas, da macroestrutura, 

do sistema educacional, seja ele a nível nacional, estadual ou municipal, pois 

independente da abrangência maior ou menor das instâncias administrativas, 

correspondem a um conjunto de escolas com características diferenciadas que 

devem compô-lo. Já gestão escolar, poderíamos associar os processos de uma 

unidade, de uma escola, levando em consideração as particularidades desta célula 

apenas, tendo como documento primordial o projeto-político-pedagógico, o qual 

deve ser construído com a participação da comunidade escolar.

O papel do professor, no primeiro caso, situar-se-ia na contribuição com o 

fornecimento de dados para a elaboração de políticas públicas pertinentes às 

necessidades e projetos das escolas nas instâncias que couberem, individuais e em 

relação ao conjunto. Já na microestrutura (o estabelecimento de ensino), o papel do 

professor é de um trabalho efetivo na escola, a quem cabe, além do trabalho em 

sala de aula que lhe confere o conhecimento concreto da realidade educacional, 

relacionar o que vivencia junto aos alunos com as vivências gestoras das demais 

instâncias da comunidade escolar, participando na construção do PPP, na sua 

aplicação e atualizações, na tomada de decisões, na solução de problemas.
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2.4. Gest�o Escolar e Projeto Pol�tico-Pedag�gico

De acordo com Bussman (In VEIGA, 2006), a escola tem uma tarefa

socioeducativa, termo este que se compõe da totalidade indissociável entre os 

aspectos políticos e pedagógicos da ação educativa proferida especificamente nos 

estabelecimentos de ensino.

A LDB 9394/1996 (In CARNEIRO, p.73) autonomiza as escolas na gestão de 

seus diversos espaços, recursos humanos e materiais, sendo que cada instância e 

cada membro delas tem compromisso firmado no compartilhamento de 

responsabilidades, e coloca claramente que:
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e 
as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:

I – elaborar e executar sua proposta pedagógica;
II – administrar seu papel e seus recursos materiais e financeiros;
III – assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 

estabelecidos;
IV – velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor 

rendimento;
VI – articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos 

de integração da sociedade com a escola;
VII – informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o 

rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta 
pedagógica;

A construção do projeto político-pedagógico (PPP) abrange dimensões e é 

conduzida pelas concepções oriundas destas para formar a identidade real e/ou que 

se pretende alcançar para esta escola, sendo resultado
político por estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com 
interesses reais e coletivos da população majoritária. É político no sentido 
de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade. 
[...] Na dimensão pedagógica reside a possibilidade da efetivação da 
intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão participativo, 
responsável, compromissado, crítico e criativo. (VEIGA, 2006, p.13)

O projeto político-pedagógico está fundado na concepção de homem que se 

tem e/ou se quer formar, o que compreende também o tipo de sociedade que se 

espera construir, modificar ou perpetuar, concepções estas que estão incrustadas no 

cerne dos objetivos e das intencionalidades lançadas diretamente na prática 

educativa em sala de aula.

A consciência do educador acerca das dimensões que compreendem o 

exercício de sua função está diretamente ligada à sua formação inicial e continuada, 
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que o qualifica enquanto profissional e pe�a fundamental na dinamiza��o do 

trabalho escolar como um todo, desde a sua responsabilidade direta com a 

disc�ncia at� a sua participa��o efetiva na gest�o da escola, a qual deve ter como 

m�xima “formar cidad�os capazes de participar da vida socioecon�mica, pol�tica e

cultural do pa�s” (VEIGA, 2006, p.19).

A qualifica��o dos seus profissionais confere � escola mais autonomia no 

delineamento dos universos que a comp�em e pelos quais trajeta, atribuindo solidez 

ao firmamento de sua identidade e tipo de gest�o.

A conscientiza��o de que a gest�o da escola deve ser participativa exige o 

esfor�o de superar a hierarquiza��o de poder que confere a uns poucos a 

administra��o dos recursos, sejam eles materiais ou humanos, o que por sua vez 

resultar� no desenvolvimento de um olhar cr�tico para al�m dos muros escolares: 

para a sociedade como um todo. Alcan�ando a socialização do poder se poder� 

falar de fato em participação coletiva.

Veiga (2006) destaca tr�s momentos referentes � constru��o do projeto da 

escola: ato situacional (diagn�stico e defini��o de pontos cr�ticos no funcionamento), 

ato conceitual (delineamento de concep��es de educa��o e sociedade – todo o 

comp�ndio que compreende e comp�e – e definir a��es priorit�rias de acordo com o 

diagn�stico) e ato operacional (busca de meios para a realiza��o das a��es 

necess�rias, al�m da revis�o coletiva de todos os t�picos do PPP). Coloca ainda 

princ�pios norteadores do projeto pol�tico-pedag�gico: igualdade, qualidade, gestão 

democrática, liberdade (autonomia), valorização do magistério. Prev� ainda que a 

“an�lise dos elementos constitutivos da organiza��o trar� contribui��es relevantes 

para a constru��o do projeto pol�tico-pedag�gico”, e s�o eles: finalidades da escola

(cultural, pol�tica e social, de forma��o profissional, human�stica; conduz � 

cidadania), estrutura organizacional (o que �, como �, o que rege, o que � 

priorizado; intera��es hierarquizadas ou democr�ticas), currículo (componente 

ideol�gico, “historicamente situado e culturalmente determinado” (p.27), organiza��o 

hier�rquica e fragmentada; o curr�culo oculto promove o controle social, que por sua 

vez promove a perpetua��o ou resist�ncia cr�tica ao que consta como estabelecido), 

tempo escolar (calend�rio; segmenta��o e distribui��o desigual entre as disciplinas), 

processo de decisão (colegiados, associa��es de pais, gr�mios estudantis; 

processos avaliativos versus mando e submiss�o), relações de trabalho

(solidariedade, reciprocidade, participa��o versus hierarquia de poder), avaliação 
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(reflexiva com base em dados concretos sobre a aplica��o pr�tica do projeto 

pol�tico-pedag�gico, cr�tica no coletivo e autocr�tica).

Se a constru��o pressup�e a an�lise dos elementos anteriores e deve ser 

coletiva e participativa para se estabelecer de fato democr�tica na sua elabora��o e 

cumprimento, ent�o o acordo ou conhecimento acerca destes elementos dever� 

compor um repert�rio comum na confer�ncia dos apontamentos levantados por 

quem responder ao question�rio, levando-se em conta as atribui��es particulares 

(cargo, forma��o, idade, bagagem cultural, interesse, etc.), pois
o projeto pol�tico-pedag�gico, ao constituir em processo democr�tico de 
decis�es, preocupa-se em instaurar uma forma de organiza��o do trabalho 
pedag�gico que supere sempre os conflitos, buscando eliminar as rela��es 
competitivas, corporativas e autorit�rias. (VEIGA, 2006, p.13)

Tendo em vista que planejar significa “decidir previamente uma a��o [...]

almejando ser bem sucedido” (VEIGA, 2006), poder�amos falar de planejamento 

educacional como uma “pr�-vis�o dos fazeres” (idem) pelo Estado (atrav�s de 

pol�ticas p�blicas, leis, pareceres, resolu��es, par�metros, fundos; enfim, a ele 

confere a organiza��o da macroestrutura) e pela escola (projeto pol�tico-pedag�gico 

- PPP, regimento escolar, curr�culo, planos de cursos e de aula, projetos, plano de 

desenvolvimento da escola; ordem da microestrutura), de acordo ainda com os 

preceitos neoliberais estabelecidos pelo Banco Mundial para a educa��o, os quais 

podem ser sinteticamente apontados sob dois t�picos: a diminui��o de custos, 

otimizando os recursos, e a qualifica��o de �ndices de alfabetiza��o e de 

produtividade para o trabalho.

O planejamento escolar e a constru��o do PPP devem prever o exerc�cio da 

pr�tica democr�tica e democratizante, que compreendam di�logo e participa��o 

entre os membros componentes da escola e entre escola e comunidade, para que 

se efetue de fato uma educa��o para a cidadania. Para o estabelecimento de uma 

gest�o propriamente democr�tica devem ser constitu�dos conselhos de fun��es 

deliberativa, consultiva e/ou fiscal, e deve haver contribui��o rec�proca com a 

comunidade local onde se insere a escola. Para que isso ocorra deve-se, segundo 

L�ck (2001, p. 18),
promover a cria��o e a sustenta��o de um ambiente prop�cio � 
participa��o plena, no processo social escolar, dos seus profissionais, de 
alunos e de seus pais, uma vez que se entende que � por essa 
participa��o que os mesmos desenvolvem consci�ncia social e cr�tica e 
sentido de cidadania.
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O PPP consiste num registro coletivo das expectativas em rela��o � doc�ncia 

e �s a��es escolares proferidas, que tomam corpo no cotidiano letivo e por isso 

permanece em aberto, em constante atualiza��o, a fim de delinear a identidade da 

escola (o cerne, o eixo, a finalidade da produ��o escolar) e atribuir-lhe autonomia. 

Seu lado pol�tico preocupar-se-� em garantir condi��es igualit�rias de acesso e 

perman�ncia na escola para que seja efetivada a educa��o formal pelo vi�s da 

qualidade t�cnica e pol�tica, da valoriza��o docente e de espa�os para discuss�o. A 

confec��o do projeto precisa ser coletiva, conter objetivos e base te�rica claros, 

discorrer acerca de um ideal de educa��o (pol�tico) correspondente � realidade da 

comunidade que a escola cont�m e daquela na qual est� contida, organizar o 

trabalho escolar na rela��o espa�o-tempo, reestruturar processos de decis�o e de 

avalia��o (exerc�cio da cr�tica, da autocr�tica e do respeito �s diferen�as), assim 

como a ressignifica��o das rela��es de trabalho e poder. 

As rela��es interpessoais e intrinsecamente de poder (limites e 

possibilidades) no ambiente escolar entre os diferentes segmentos, e mesmo no 

interior de cada um, s�o concretizadas e demonstradas por meio da linguagem, dos 

valores, da socializa��o de saberes, processos estes compreendidos no 

direcionamento a um fim determinado, no caso, a produ��o do conhecimento. H� de 

se ter o entendimento que “cada um faz parte da organiza��o e do sistema de 

ensino como um todo e que, por isso mesmo, interfere no seu processo de 

constru��o, quer tenha, ou n�o consci�ncia desse fato” (L�CK et al., 2001, p. 87).

A intera��o � fundamental para que ocorra a aprendizagem, sendo assim as 

rela��es intra e interpessoais, substancialmente formadas na dimens�o subjetiva, 

tem na figura do professor (mediador, orientador, estimulador, condutor) o papel de 

incitar a pr�tica da linguagem e o estabelecimento da comunica��o entre os sujeitos, 

e para isto deve estar equilibrado nas suas particularidades intrapessoais e em 

busca de atualiza��o profissional constante, pois ele ser� o gestor dos processos 

interpessoais dirigidos � socializa��o dos conhecimentos acumulados e 

sistematizados ao longo da hist�ria da humanidade e � produ��o de novos. Da� a 

import�ncia da forma��o continuada, seja ela formal, informal, coletiva, individual; 

seja ela efetivada na pr�xis, na interdisciplinaridade, na constru��o de narrativas, em 

semin�rios, espa�os-tempo estes que promovem o enriquecimento do of�cio de 

lecionar.
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A mobiliza��o e o compromisso da/com a educa��o faz das unidades de 

ensino poderosos e numerosos instrumentos para uma mudan�a de alicerce na 

organiza��o do sistema (inst�ncias administrativas p�blicas) que comp�em. O que 

se percebe � a presen�a da democracia na organiza��o de �rg�os representativos e 

espa�os, enquanto o que consistiria pratic�-la, de fato, seria participar ativa e 

efetivamente dos momentos de elabora��o, discuss�o, planejamento, 

gerenciamento de recursos, tomada de decis�es, acompanhamento, pontua��o de 

defici�ncias e apontamento para poss�veis solu��es; momentos estes que 

demonstram que o "ideal da democracia que, - escrevia Gustave Belot em 1919, -

parecia mecanismo pol�tico, torna-se princ�pio de vida moral e social, e o que 

parecia coisa feita e realizada revelou-se como um caminho a seguir e como um 

programa de longos deveres" (AZEVEDO, 2006).

Em conson�ncia com a politiza��o pr�-democracia nos e dos discursos e 

pr�ticas escolares, especialmente aqueles relacionados ao aprendizado pelo 

exerc�cio cidad�o, Lib�neo (2007, p.120) nos fala que
A formação ética � um dos pontos fortes da escola do presente e do futuro. 
Trata-se de formar valores e atitudes diante do mundo da pol�tica e da 
economia, do consumismo, do individualismo, do sexo, da droga, da 
depreda��o ambiental, da viol�ncia, e tamb�m, das formas de explora��o 
que se mantem no capitalismo contempor�neo.

A democratiza��o micro (unidade escolar) e macro (sistema, seja municipal 

ou estadual) d�-se pela forma��o de conselhos, confer�ncias, or�amento 

participativo, elei��es, rotatividade de dirigentes, associa��es, gr�mios e diret�rios 

estudantis, para que ocorra a “supera��o dos condicionantes ideol�gicos, 

institucionais, pol�tico-sociais e materiais” (UFSM, Disciplina Fundamentos 

Filos�ficos, Pol�ticos e Sociais da Gest�o Educacional. Relações Intra e 

Interpessoais, Formação Continuada e a Construção da Gestão Democrática 

na Escola, 2009).

Cabe ao gestor8 articular a��es e espa�os oportunos assim como assuntos 

pertinentes e prop�cios para a integra��o dos diferentes segmentos formadores da 

escola por meio de encontros e discuss�es. Divulgar reuni�es (com pauta, hor�rio e 

8 Compreende-se gestor como cada membro que coordena e organiza o seu pr�prio espa�o de 
atua��o, por exemplo, o diretor � gestor dos espa�os de decis�es (criar-los, garanti-los, trazer pautas 
a serem discutidas de ordem burocr�tica, financeira e pedag�gica), o professor � gestor das suas 
aulas, o aluno � gestor das suas incumb�ncias discentes, o funcion�rio � gestor das fun��es que lhe 
competem, e todos s�o gestores da escola a partir de a��es proferidas em seus espa�os espec�ficos 
em comunh�o no funcionamento do todo.
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dura��o previamente definidos) e resultados promove um ambiente de acolhida, 

cultivo da coletividade e vontade de progredir com a contribui��o de todos, pois 

“gest�o participativa pode trazer benef�cios significativos para as escolas em que a 

gest�o de pessoas se d� de tal forma que encoraje tanto criatividade, como o 

trabalho em equipe, na resolu��o de desafios cotidianos” (L�CK et al., 2001, p. 89).

2.5. Tipos de Gestão Escolar

Um passo adiante nas abordagens que o estudo se prop�s analisar, 

buscando refer�ncia em Lib�neo (200, p. 327), h� ainda a discrimina��o de quatro 

tipos de gest�o escolar:

1. T�cnico-cient�fica: divis�o t�cnica do trabalho, poder centralizado no diretor, 

hierarquia autorit�ria, administra��o r�gida, �nfase nas tarefas;

2. Autogestion�ria: poder e responsabilidade coletivos que prev�em a 

participa��o no preparo das formas de autogest�o, antiautorit�ria, elei��es e 

rod�zio de fun��es, �nfase nas interrela��es;

3. Interpretativa: a realidade social da escola � subjetiva, pr�pria e constru�da; 

prev� a a��o organizadora enfatizando o car�ter humano (interpreta��es, 

valores, percep��es);

4. Democr�tico-participativa: objetivos sociopol�ticos e pedag�gicos claros e 

expl�citos pela comunidade escolar, participativa (todos dirigem e s�o 

dirigidos), destaque � competência e qualificação profissional, objetividade 

com base em dados reais, avalia��o de todos por todos com vistas no 

diagn�stico e no aprimoramento, �nfase tanto nas tarefas como nas rela��es.

O fato de a gest�o estar intrinsecamente ligada ao modelo social e aos 

objetivos educacionais nos permite vislumbrar em cada uma das classifica��es 

anteriores os princ�pios que a delimitam e constituem. Assim como as diretrizes 

gestoras s�o colocadas pelo conjunto da escola, elas se efetivar�o nas pr�ticas e no 

funcionamento desta, o que, numa rela��o de retroalimenta��o, dever� influir na 

confirma��o ou mudan�a da primeira, num processo org�nico, vivo, dial�tico.
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3. PERCURSO METODOLÓGICO

Este trabalho caracterizou-se como sendo de abordagem qualitativa, pois 

compreendeu nos seus procedimentos metodol�gicos cinco qualidades que o 

atestariam este predicado, de acordo com Bogman e Bicklen (1982 In L�DKE &

ANDR�, 1986, p. 11-13): “a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua 

fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento”; os dados 

coletados s�o predominantemente descritivos”; “a preocupa��o com o processo � 

muito maior do que com o produto”; “o ‘significado’ que as pessoas d�o �s coisas a 

� sua vida s�o focos de aten��o especial pelo pesquisador”, e finalmente “a an�lise 

dos dados tende a seguir um processo indutivo”.

Os instrumentos escolhidos para a coleta de dados foram an�lise documental 

(do projeto pol�tico-pedag�gico da escola) e question�rio com perguntas abertas 

para serem respondidas por escrito (a membros da comunidade escolar).

Os procedimentos constitu�ram-se de:

- Leitura, elaboração e instrumentalização: correspondente � prepara��o do 

material, leitura de referenciais que fundamentariam a proposta e conduziriam as 

etapas seguintes, elabora��o e delineamento do question�rio de acordo com o que 

se busca desvendar, instrumentaliza��o por meio dos referenciais para interpretar 

os dados e extrair discriminadamente o que o estudo enfoca com mais �nfase.

Vencida a primeira etapa, o contato com a escola e o convite para a sua 

participa��o na pesquisa constituiram o momento seguinte, inclusive com 

apresenta��o de um documento que legitimou a presen�a da pesquisadora no 

estabelecimento de ensino e seu v�nculo com a institui��o competente, no caso, a 

Universidade Federal de Santa Maria e o curso de P�s-gradua��o � Dist�ncia em 

Gest�o Educacional.

- Leitura e análise do PPP: constituindo o projeto pol�tico-pedag�gico da escola o 

documento de maior abrang�ncia em termos de esclarecimentos e especificidades 

da a��o que propriamente profere e das suas fundamenta��es, dever� estar 

presente nele o teor conceptual, paradigm�tico e intencional que se institucionalizou 

para o funcionamento e exist�ncia deste estabelecimento de ensino.
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- Aplicação dos questionários: esta se deu pela eleição de um membro de cada 

instância da comunidade escolar (um professor, um aluno, um dos pais ou 

responsável por aluno, um funcionário, o diretor/ a diretora) e solicitação de discurso 

escrito (norteado por perguntas abertas) a ser posteriormente entregue à 

pesquisadora. O critério para selecionar o aluno e os pais para responder às 

perguntas está relacionado ao tempo de permanência destes na escola, ou seja, um 

aluno que esteja no 9º ano e que tenha frequentado no mínimo quatro anos esta 

escola e pais que tenham filhos nestas mesmas condições matriculados atualmente 

neste estabelecimento de ensino. Quanto aos professores e funcionários, o critério 

também foi o tempo de vínculo com a escola, sendo estipulado no mínimo quatro 

anos, como para as demais instâncias.

Os sujeitos que compuseram o quadro de colaboradores correspondiam ao 

número de quatro: um aluno, um responsável por aluno (no caso foi um pai que 

participou), um professor e a diretora.

- Análise dos dados: pontuados os aspectos relevantes do PPP e dos discursos 

escritos individualmente, levando em conta as diferenças e condicionantes que 

orientaram as respostas ao questionário, fez-se os devidos apontamentos acerca do 

caráter político e pedagógico verificados nas concepções, paradigmas e 

intencionalidades educacionais da escola e impressos na gestão que se realiza, o 

cruzamento dos dados, a averiguação da relação existente entre eles e a 

identificação do tipo de gestão que conduz a escola.

- Conclusão do estudo: cumpridas as fases previstas e realizadas as tarefas que 

se propunha o estudo, coube uma reflexão que compreendeu as percepções, as 

expectativas, os anseios tanto da escola como da pesquisadora acerca das 

temáticas e problematizações que tomaram corpo no decorrer da construção dos 

caminhos e da comunicação estabelecida entre o conhecimento sistematizado (sua 

apreensão e catarse) e a realidade factual, dando especial enfoque à dimensão e ao 

caráter político e pedagógico da educação e da gestão escolar).
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4. GEST�O ESCOLAR: O POL�TICO E O PEDAG�GICO

4.1. An�lise do documento da Escola – Projeto Pol�tico-Pedag�gico

De acordo com a especificação das etapas metodológicas para a construção 

do relatório, serão pontuadas as concepções, paradigmas e intencionalidades que 

sustentam a proposta pedagógica da escola fornecedora de dados para a pesquisa, 

no caso uma Escola Municipal de Ensino Fundamental da rede de ensino público do 

município de Santa Maria/ RS, expressas no projeto político-pedagógico da 

instituição.

A estruturação do texto/corpo do documento enumera de maneira clara e 

objetiva os alicerces teóricos que embasam e orientam a prática pedagógica da 

escola, o que de certa forma proporcionou a captação pontual das referências 

documentais, como segue nos trechos em destaque.

Trecho 1 :
Homem: é um ser inacabado, único e livre, dotado de inteligência, sujeito 
de seu próprio desenvolvimento, faz história e projeta sua plena realização. 
É um ser social, o convívio grupal e a integração comunitária são 
essenciais, pessoa politizada, comprometida com a sociedade, consciente 
da realidade social, que participa e se compromete na construção de uma 
nova ordem social.9

Perceber o homem como um aprendente constante e senhor de suas 

escolhas, é reconhecer sua capacidade de conquistar a própria independência frente 

à diversidade e às adversidades que o mundo contemporâneo oferece e atribuir 

responsabilidade no comprometimento com as questões que dizem respeito aos 

grupos humanos (forma de organização). A partir do momento em que o homem é 

tido como um ser social, politizado, está impresso nele a necessidade de participar 

9 Projeto político-pedagógico da EMEF, folha 12.
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ou ao menos compor um grupo de modo que este homem exercerá uma função 

neste grupo, nesta sociedade: perpetuá-la (consciente ou inconscientemente) ou 

transcendê-la; e o fará prescindindo das ferramentas que lhe foram fornecidas por 

meio da educação, e em especial na escola (educação formal).

Esta concepção de homem está de acordo com o pensamento pedagógico de 

orientação progressista, pois considera que a educação proporciona a ampliação da 

força das ações que o homem promoverá na sociedade, tendo conhecimento, 

exercendo a cidadania de forma crítica e detendo o poder de transformação daquilo 

que está em desacordo com o que seria ideal. 

Trecho 2:
Educação: um direito de todos, visa humanizar o homem através do 
conhecimento e sua contextualização. A educação é vivência e cultivo de 
valores, enfatiza o diálogo, a verdade, a solidariedade, o respeito mútuo e a 
justiça. Deve propiciar ao educando diversos campos do conhecimento e 
novos universos que vem sendo descobertos, desenvolvendo assim o 
pensar, o agir, o interagir com o mundo que o cerca.10

A forma como são enumeradas e descritas as premissas que cabem à 

educação nesta determinada proposta pedagógica correspondem às orientações da 

corrente pedagógica progressista, com especial ênfase na referência Freiriana 

quando se fala em humanização, pois esta visa a formação integral do homem, 

perpassando pela abordagem do conhecimento e de valores com fins na interação 

positiva com o entorno, tornando-o capaz de superar os cárceres da distinção 

educacional de classes.

Trecho 3:
Escola: é o espaço onde se trabalha com a comunidade educativa e as 
realidades engajadas, com vistas à construção e participação social. É uma 
instituição que se preocupa com a educação e com o preparo do indivíduo 
para a vida em sociedade. Lugar de busca do saber, do saber fazer e do 
saber ser, conviver e preservar. Lugar onde compromete-se com a 
promoção da justiça, da solidariedade e da dignidade humana. É espaço 
de cultura, socialização e humanização.11

A escola é concebida tanto como espaço físico propriamente dito, quanto 

como espaço para o diálogo entre os diferentes segmentos que a compõem, espaço 

da educação formal, comprometida em estabelecer no treino social regras 

10 Projeto político-pedagógico da EMEF, folha 12.
11 Projeto político-pedagógico da EMEF, folha 12.
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correspondentes aos valores positivos que se quer arraigar na sociedade em prol de 

uma conviv�ncia menos excludente.

Percebe-se que a escola � tida como espa�o onde ‘ocorre’ cultura, ou seja, 

todos temos referenciais culturais que se misturam na intera��o com o outro e 

constituem novas refer�ncias e/ ou par�metros culturais. �lvaro Vieira Pinto In 

Gadotti diz que “a educa��o � um fen�meno cultural” (p. 251), onde tanto 

conhecimento como valores e cren�as, assim como o n�vel de desenvolvimento de 

determinada sociedade, estar�o envolvidos no processo de ensinar e aprender do 

educando e do educador.

Trecho 4:
Cidadania: � essencialmente consci�ncia de direitos e deveres, bem como 
exerc�cio da democracia: direitos civis, como seguran�a e locomo��o; 
direitos sociais, como trabalho, sal�rio justo, sa�de, lazer, educa��o e 
habita��o; direitos pol�ticos, como liberdade de express�o, de voto, de 
participa��o. N�o h� cidadania sem democracia. Educar para a cidadania � 
educar para um outro mundo poss�vel. O exerc�cio da cidadania pressup�e 
a participa��o ativa de todos na viv�ncia de valores humanos e 
democr�ticos. Onde a educa��o deve posicionar-se na luta contra as 
exclus�es e desigualdades sociais, contribuindo para a promo��o e 
integra��o de todos na sociedade.12

No momento que o conceito de cidadania est� posto como intrinsecamente 

ligado � democracia, tanto no trato te�rico quanto na sua pr�tica em sociedade, e 

que a educa��o � respons�vel por preparar as bases para o seu exerc�cio, pode-se 

afirmar seguramente que o cultivo deste ‘cimento social’ depende diretamente do 

sistema de governo que se instaura a n�vel federal e da rela��o que este governo 

estabelecer� com a educa��o (gest�o educacional) e as demais inst�ncias 

administrativas (estado e munic�pio) em termos de objetivos, meios e pol�ticas 

p�blicas, os quais se refletir�o na gest�o escolar e na proposta pedag�gica de cada 

institui��o p�blica de ensino.

O exerc�cio consciente da cidadania prev� que o sujeito seja capaz de fazer 

uma leitura da realidade micro e macro que o cerca, ou seja, necessitar� de 

conhecimentos de conte�do formal e informal para compreender as causas do que 

analisa, seu hist�rico, as conseq��ncias geradas a partir de fatos locais, ocorridos 

em contextos pontuais, com reflexos globais (afeta��o de larga abrang�ncia, al�m 

dos limites da ocorr�ncia destes fatos). O empenho da educa��o no 

12 Projeto pol�tico-pedag�gico da EMEF, folha 12-13.
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desenvolvimento da capacidade do educando de refletir criticamente sobre a sua 

pr�pria atua��o na sociedade assim como os efeitos da atua��o de outrem j� 

pressup�e um sistema educacional e de governo, portanto, que prime pela liberdade 

de express�o e pelos valores democr�ticos e anti-excludentes, onde “a formação 

para a cidadania crítica e participativa diz respeito a cidad�os-trabalhadores capazes 

de interferir criticamente na realidade para transform�-la, e n�o apenas para interagir 

no mundo do trabalho” (LIB�NEO, 2007, p. 119), em fun��o do engajamento na luta 

por justiça social.

Enquanto n�o for alcan�ada a democracia pelo sistema social ser� 

impratic�vel falar em educa��o democr�tica, como nos coloca Paschoal Lemme. 

Mas devemos tamb�m pensar que este processo pode dar-se em princ�pio pela 

educa��o, semeando nos educandos, que compor�o a sociedade de maneira 

economicamente ativa, a sede por saber, questionar, socializar, participar, 

democratizar.

A corrente pedag�gica arraigada na democracia e na luta contra a exclus�o 

e/ou desqualifica��o educacional justificada pelas mais diversas ordens, sejam elas 

social, econ�mica ou pol�tica, � a progressista, que defende a escolariza��o p�blica, 

laica e obrigat�ria e reconhece ainda o poderio que o conhecimento e seu uso no 

desempenho cidad�o conferem aos homens na constru��o de uma sociedade mais 

humana e solid�ria do que pregam os ditames neoliberais na atualidade.

No tocante � proposta pedag�gica destacaria a explicita��o dos objetivos da 

gest�o escolar, os quais refor�am e fazem o amarramento desta com as concep��es 

de base supracitadas e deflagradas nos par�grafos anteriores, dando coer�ncia ao 

corpo conceitual do PPP e espa�o de articula��o para os diversos segmentos que 

comp�em a escola constru�rem e sustentarem juntos estes quesitos na pr�tica, 

assim como tamb�m os devidos ajustes. S�o colocados da seguinte maneira 
queremos construir uma sociedade que busque justi�a, que seja mais 
humana e que valorize a vida, atrav�s do resgate dos valores. Queremos 
uma educa��o baseada na conscientiza��o, visando a transforma��o para 
ter um mundo mais justo, fraterno, solid�rio e sem preconceitos. Atrav�s de 
uma pr�tica educativa que possibilite criar condi��es para que todos os 
alunos desenvolvam suas capacidades e adquiram os conhecimentos 
necess�rios para compreender e atuar na realidade existente. Queremos 
uma escola onde toda a comunidade (alunos, pais, professores e 
funcion�rios) tenham vez, direitos e deveres e se sintam mais 
comprometidos com o processo educativo. Uma escola que prepare o 
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aluno para ser cidad�o consciente e participativo. Que seja democr�tica, 
desafiadora, criativa, aberta, que preserve a ‘vida humana’ e o meio 
ambiente. Uma escola onde o aluno busque, atrav�s de orienta��es, suas 
pr�prias respostas e amplie seus conhecimentos.13

A gest�o escolar, que se fundamenta basicamente em “solucionar problemas 

e tomar decis�es” (L�CK et al., 2001, p. 60), da forma como foi colocada no 

documento, tem claramente orienta��o democr�tico-participativa, onde, em 

conson�ncia com Lib�neo (2005, p. 326), se “acentua a necessidade de combinar a 

�nfase sobre as rela��es humanas e sobre a participa��o das decis�es com as 

a��es efetivas para atingir com �xito os objetivos espec�ficos da escola” por meio da 

partilha de responsabilidades. 

Este trecho vem consolidar de maneira mais direta tudo o que foi dito com 

rela��o �s propostas pedag�gicas e que se reflete na gest�o escolar, refor�ando a 

id�ia de que a concep��o de homem est� ligada ao pensamento progressista, o 

paradigma que rege o documento � essencialmente pr�-democracia (apesar de 

estarmos inseridos num sistema democr�tico, o neoliberalismo – atual sistema 

s�cio-econ�mico – alarga cada vez mais a exclus�o das pessoas da participa��o na 

economia formal, e a partir da� tamb�m nos demais setores componentes da

sociedade), e a intencionalidade pol�tica traduz-se abertamente transformadora, no 

que se refere � defesa de melhoria na qualidade de vida das pessoas em amplos 

aspectos (enfatizando o car�ter humanizador da educa��o em detrimento ao 

competitivo proclamado pelo vi�s neoliberal), o que se d� por meio da informa��o, 

do conhecimento, da reflex�o e do exerc�cio da cidadania.

4.2. Análise dos dados coletados por meio dos questionários

Os question�rios entregues a representantes dos diferentes segmentos da 

comunidade escolar (aluno, pai, professor e diretora – n�o foi contatada a categoria 

de funcion�rio pelo fato de haver apenas uma auxiliar de limpeza que presta 

servi�os � escola por meio de uma empresa terceirizada e, portanto, n�o participa 

das atividades que integram o grupo) elencavam quest�es que seguem em negrito 

com explica��es acerca da sua abordagem devidamente destrinchadas no espa�o 

destinado a elas, os ap�ndices.

13 Projeto pol�tico-pedag�gico da EMEF, folha 14-15.
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ALUNO

 Resultados e discussão

O aluno alega frequentar esta escola desde a pr�-escola (cursando agora o 9� 

ano) primeiramente por situar-se nas proximidades de sua resid�ncia; diz gostar de 

estudar nesse estabelecimento de ensino pelos v�nculos de amizade firmados e pelo 

tratamento que os professores delegam aos alunos –“o que mais me chama a 

aten��o � que os professores nos tratam como seus filhos” (express�o literal 

extra�da dos registros escritos deste sujeito) - caracter�stico do car�ter humanizador 

impresso nas concep��es de base do PPP, vindo apontar rela��o de coer�ncia 

entre o documento e as pr�ticas vivenciadas no ambiente escolar.

Este aluno afirma a exist�ncia de um l�der, colocando que a fun��o do mesmo 

� ajudar a turma, mas que ele n�o cumpre suas tarefas atribuindo-lhe falhas na 

representa��o do grupo; critica tamb�m a forma como foi eleito –“ele foi escolhido 

porque a maioria � guri na sala ent�o votaram em um guri” (idem) - deixando 

margem para uma reflex�o sobre a rela��o da democracia com os crit�rios que nos 

levam a eleger nossos mais diversos representantes.

H� tamb�m um professor conselheiro, eleito democraticamente por meio do 

voto direto, que � respons�vel por ajudar a turma a superar suas dificuldades por 

meio de chamamentos de aten��o e do di�logo, motivo que diz t�-lo projetado como 

representante, exercendo suas fun��es com reconhecido empenho.

O aluno confirma que a presen�a de seus pais na escola est� relacionada �s 

suas possibilidades, �s solicita��es em fun��o de aspectos negativos relativos ao 

seu desempenho para conversar com os professores e tamb�m quando s�o 

chamados em fun��o de reuni�es pedag�gicas.

A oportunidade de votar, de escolher os pr�prios representantes, sob crit�rios 

a serem debatidos em prol da constru��o de um bem comum, que neste caso 

corresponderia � elei��o daquele que mais adequadamente preenchesse os pr�-

requisitos para assumir tal cargo, constitui um exerc�cio fundamental na 

aprendizagem do que cabe a cada uma das inst�ncias consideradas em termos de 

direitos e deveres, e assim instrumentalizar-se para a pr�tica da cidadania cr�tica e 

consciente na sociedade. 
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PAIS/ RESPONSÁVEIS

 Resultados e discussão

Quando questionado sobre o motivo que o levou a matricular seus filhos na 

escola, o pai alegou ser em princ�pio a localiza��o (pr�xima � sua casa) ter sido o 

maior incentivo pela escolha, mas o que o fez manter esse v�nculo foi a qualidade de 

ensino oferecida e diz-se satisfeito com o envolvimento da equipe de profissionais 

da educa��o com os prop�sitos que se prop�em a realizar. Espera para os filhos

que “a escola lhes proporcione oportunidades de desenvolvimento pessoal” (ibidem)

para al�m do contato com o conhecimento formalmente sistematizado, centrando 

sua expectativa na humaniza��o, eixo fundamental de constru��o da proposta 

pedag�gica destrinchada no PPP em conson�ncia com a percep��o relatada, o que 

leva a crer que as a��es proferidas no ambiente escolar est�o de acordo com o que 

os documentos te�ricos apresentam e defendem.

Quando questionado sobre o desempenho escolar dos filhos, atribui as suas 

dificuldades a fatores extra-escolares, pois considera muito bom o atendimento que 

recebem na escola – “meus filhos t�m bom desempenho. As dificuldades que 

enfrentam s�o muito mais decorrentes de seus problemas pessoais do que das 

condi��es da escola, onde s�o muito bem atendidos” (ibidem).

Regularmente vai � escola para levar os filhos e especialmente quando � 

chamado para conversar com dire��o e professores, al�m de participar de reuni�es 

pedag�gicas, dos �rg�os diretivos (AMPAS – Associa��o de Mestres, Pais, Alunos e 

Servidores, do qual � membro – e Conselho) e eventos comemorativos, onde alega 

haver ampla margem para participa��o verdadeiramente democr�tica dos pais, 

contemplando ainda o cumprimento categ�rico pela equipe diretiva do que ficou 

decidido em grupo nos momentos de discuss�o. Mostra-se, por meio de seus 

depoimentos, ser bastante presente na vida escolar de seus filhos.

O testemunho deste pai vem corroborar o que foi colocado no PPP acerca da 

gest�o que se realiza na escola vindo refor�ar a conformidade existente entre o que 

ocorre na realidade cotidiana e o que est� registrado como proposta e objetivos da 

gest�o escolar.
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PROFESSOR(A) E DIRETORA

 Resultados e discussão

No question�rio respondido por professor consta que a procura pela escola 

d�-se principalmente em fun��o da localiza��o, depois pela proposta pedag�gica e 

pela qualifica��o profissional dos professores. A diretora argumenta, al�m do que foi 

colocado, que h� um bom relacionamento entre escola e comunidade, o que 

tamb�m se faz importante na escolha do p�blico.

Quanto � expectativa dos pais, o professor alega que os pais expressam que 

a escola deve trabalhar o conhecimento, o qual proporciona oportunidades de 

crescimento, e o trabalho com valores humanos. A diretora sobre este mesmo 

aspecto coloca que a expectativa dos pais est� ligada ao oferecimento de um 

“ambiente tranquilo” (express�es literais extra�das dos registros escritos dos 

sujeitos), onde seja favorecido um “bom desenvolvimento das potencialidades e 

aprendizagens” (idem) que fazem parte das atribui��es da escola.

Ambos os cargos e fun��es consultados garantem que a forma��o humana 

proposta pelo estabelecimento de ensino colocam aprendizagem somada ao 

respeito, � solidariedade, aos valores �ticos e morais.

No que se refere � constru��o do PPP, s�o enumeradas uma s�rie de 

instrumentos de consulta e coleta de informa��es e sugest�es acerca da sua 

elabora��o aplicados �s diferentes inst�ncias da comunidade escolar, tais como 

question�rios enviados aos pais, professores, alunos e funcion�rios, dos quais 

registrou-se conte�dos que comporiam o documento que foi submetido ainda � 

aprova��o em assembl�ia geral; reuni�es com os segmentos supracitados e 

entrevistas com os pais tamb�m foram fontes importantes de consulta e constitui��o 

do teor  e das metas que assumiriam o projeto.

O di�logo entre os segmentos d�-se em “reuni�es gerais” e em 

“chamamentos individuais”, de acordo com a necessidade e o assunto a ser 

resolvido.

Quando questionados acerca da exist�ncia de conselhos e de sua 

participa��o na gest�o da escola, confirmam que h� Conselho Escolar e AMPAS 

(Associa��o de Mestres, Professores, Alunos e Servidores) e que s�o realizadas 

reuni�es bimestrais e extraordin�rias quando necess�rio para decidir conjuntamente 

destina��o de verbas, programa��o de eventos e prioridades outras que s�o do 
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interesse de todos. Cultivando laços cooperativos e corresponsabilizando os 

segmentos pelo espaço que pertence à comunidade, promove-se a
comunicação eficaz entre os líderes e seus liderados é a base para a 
criação da confiança da interação entre líder e liderado. Os líderes tem que 
ser confiáveis, previsíveis e justos nas suas relações. Finalmente os líderes 
constroem confiança ao dar poder aos seus liderados (GARDINER, 1986 In 
LÜCK et al., 2001, p. 43).

Pelas declarações prestadas nestes dois questionários por ambas as 

instâncias inquiridas, a gestão compreende toda a comunidade escolar de forma 

participativa e democrática, ao menos todos são convidados a participar 

efetivamente.

***

Propondo um cruzamento dos dados fornecidos pelos relatos escritos dos 

sujeitos envolvidos na pesquisa, observa-se claramente concordância entre as 

declarações dos diferentes porta-vozes das suas respectivas instâncias, 

especialmente no que se refere às propostas (humanização), concepções 

(orientação progressista), paradigmas (democracia) e intencionalidades 

(condensação de forças e conhecimento na constituição de uma sociedade mais 

justa e solidária), as quais estão em harmonia ainda com o que foi explicitado no 

PPP e sob óticas convergentes, ou seja, o trabalho da escola como um todo está 

centrado em objetivos comuns, voltado para o desenvolvimento da consciência dos 

direitos, deveres e da incumbência de participar de forma direta ou representativa do 

sistema que compõem, exercício cidadão este que inicia nos espaços preparados na 

e pela escola que propiciam tão precioso aprendizado: responsabilidade e 

compromisso social.

4.3. Comparação dos dados fornecidos pela fonte documental e pelos relatos 

escritos

O PPP expressa a concepção de homem centrada na sua intrínseca 

sociabilidade, ou seja, coloca-o como sendo um ser naturalmente social e a 
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educa��o vem prepar�-lo para o exerc�cio de suas fun��es sociais, com o car�ter 

humanizador, contemplando o trabalho com o conhecimento sistematizado, a 

abordagem e o cultivo de valores positivos, o di�logo como meio saud�vel e ideal 

para trocas e resolu��o de conflitos, a solidariedade e o respeito como eixos 

fundamentais para o estabelecimento de quaisquer rela��es para o alcance de uma 

realidade mais fraterna e menos excludente, onde a  justi�a funcione de modo eficaz 

para que se decepe a corrup��o e se consolidem as virtudes genuinamente cidad�s.

Os relatos escritos de todos os segmentos consultados vem refor�ar o que 

est� no PPP de modo que se possa afirmar uma segura coer�ncia entre os 

referenciais te�ricos e a pr�tica cotidiana da gest�o dos/nos m�ltiplos espa�os que 

podem estar contidos numa escola, para al�m da realidade sens�vel, concreta: 

espa�os hier�rquicos, imag�ticos, psicol�gicos, emocionais, profissionais, e 

sobretudo humanos que habitamos e compomos, est�o em plena conformidade 

entre si e em sintonia no desenrolar-se dos trilhos que conduzir�o a escola ao 

sucesso, proporcionando que alcance seus objetivos, ou � frustra��o tempor�ria de 

ter que prorrog�-los.

Foi diretamente mencionado na revis�o de literatura que o modelo s�cio-

econ�mico prevalecente na contemporaneidade, o neoliberalismo, lan�a suas 

�ncoras no campo educacional atrav�s de terminologias como efic�cia, efici�ncia, 

produtividade, concorr�ncia, competi��o, m�o-de-obra qualificada, infiltradas de 

forma velada, muitas vezes por ingenuidade de n�o se dar conta do que est� por 

detr�s destes termos, nos objetivos e nas propostas escolares em fun��o das 

constru��es te�ricas arquitetadas por meio da leitura acr�tica e consulta de/a 

publica��es, bibliografias e refer�ncias mais atualizadas que trazem incorporadas as 

concep��es de homem e sociedade, e, portanto, tamb�m de educa��o 

correspondente ao dito sistema, o que, se passa sem ser percebido e refletido 

tornar-se-� algo intrincado e, se n�o flagrado pela consci�ncia nesta condi��o, 

posteriormente intr�nseco � pr�pria gest�o.

A refer�ncia negativa desta perspectiva neoliberal de busca desmedida pela 

mercantiliza��o da vida humana nos seus mais variados setores � claramente 

rebatida no PPP da escola pesquisada, quando, nas concep��es categoricamente 

explanadas, foi salientado que o homem deve buscar sua “plena realiza��o”, tanto 

por meio do desenvolvimento individual como enquanto sujeito social capaz de 

construir uma sociedade mais humana por meio da educa��o, a qual tem sua fun��o 
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maior na humaniza��o do homem por meio do conhecimento, da conviv�ncia, do 

cultivo de valores, do di�logo, do respeito, da solidariedade. Todos estes prop�sitos 

est�o estabelecidos, segundo o contexto do documento do qual foram extra�dos, em 

prol da constru��o de uma “nova ordem social”, mais humana, democr�tica e pronta 

para o exerc�cio coletivo da cidadania.

Todo este processo dar-se-ia por meio do compromisso com o engajamento 

democr�tico das inst�ncias, segmentos, seus representantes e respectivos grupos 

no intento de gestar a escola nas suas mais variadas atribui��es e diversidade de 

espa�os para que a partir dela seja promovido o desenvolvimento da pr�tica cidad� 

e cr�tica em todos os seus membros constituintes e que estes tornem-se capazes de 

atuar na sociedade com consci�ncia dos efeitos de suas a��es, dos seus direitos e 

deveres.

4.4. Identificação do tipo de gestão presente no PPP e nos relatos escritos

O aparato conceitual, referido como dimens�es pol�tica e pedag�gica, est� 

confirmado na efetiva��o das a��es educativas e gestoras proferidas na escola, 

ditos car�ter pol�tico e pedag�gico, por meio dos relatos, o  que vem refor�ar a id�ia 

de que haja uma real integra��o entre os segmentos e um processo de tomada de 

decis�es coletivo, o que caracterizaria a gest�o como sendo democr�tico-

participativa ou ao menos em vias de democratizar-se, atravancada ainda pela falta 

de interesse em participar por parte de contingentes dos segmentos por raz�es que 

variam de acordo com o grau de envolvimento no desenvolvimento escolar de seus 

pr�prios filhos e com o grau de instru��o dos pais (informa��o esta presente no PPP 

resultante de uma pesquisa realizada pela equipe diretiva), o que n�o por isso 

coloca a escola em patamar desvantajoso no andamento de suas atividades, mas 

sim vale salientar que quanto maior o engajamento da comunidade nas propostas 

educativas e gestoras maior o �xito no alcance dos objetivos tra�ados.

Estas constata��es est�o em conson�ncia com Lib�neo (2007, p.329) quando 

coloca que 
o conceito de participa��o fundamenta-se no princ�pio da autonomia14, que 
significa a capacidade das pessoas e dos grupos para [...] a condu��o da 

14 Grifo do autor
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própria vida. [Prevê] a intervenção dos profissionais da educação e dos 
usuários (alunos e pais) na gestão da escola [...] é ingrediente dos próprios 
objetivos da escola e da educação. [...] [e] identifica-se com a idéia de 
escola como espaço de aprendizagem, isto é, como comunidade
democrática de aprendizagem15

compreendendo conhecimento sistematizado e desenvolvimento de capacidades e 

competências para serem aplicadas na vida socioeconômica e cultural dos 

constituintes deste processo.

15 Grifo do autor



47

47

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola � composta pela comunidade escolar nos seus mais diversos 

segmentos e ela acontece nas a��es educativas que o grupo promove, seja no trato 

com o conte�do formal em sala de aula, seja na gest�o dos espa�os que cabem a 

cada um dos segmentos, assim como tamb�m a gest�o do espa�o que cabe a cada 

membro dos segmentos, seja na gest�o compartilhada da institui��o onde todos, 

diretamente ou de forma representativa, tem participa��o ativa nas decis�es que 

perpassam pela ordem financeira, administrativa, pedag�gica, constituindo-se assim 

num processo de politiza��o para al�m da instrumentaliza��o, que resultar� no 

exerc�cio da pr�tica cidad� com fins de realiza��o na sociedade. L�ck (2001, p. 88) 

salienta que “� da maior import�ncia a conscientiza��o da necessidade de 

redefini��o de responsabilidades e n�o da redefini��o de fun��es. Aquelas centram-

se no todo; estas nas partes isoladas”.

A EMEF demonstrou por meio documental que est� atenta e confrontante em 

rela��o �s caracter�sticas desumanizadoras que o sistema neoliberal provoca ou ao 

menos intenciona provocar nas pessoas, reagindo aos preceitos da competitividade, 

por exemplo, com o cultivo de valores como a solidariedade e o respeito �s 

diferen�as. Um das consequ�ncias desta competi��o instigada seria a exclus�o 

social, pois uns alcan�am a vaga, o emprego, o cargo, o trabalho, enquanto aqueles 

que n�o o conseguem, v�em-se excomungados da classe de trabalhadores 

economicamente ativos, ao menos formalmente, e, portanto, da participa��o e do 

exerc�cio da cidadania na sociedade.

Tamb�m na forma como � gerida a escola (de acordo com as declara��es 

documentais e as respostas dos question�rios) podemos perceber que nos 

processos de decis�o est�o impressos o car�ter pol�tico, de maneira a estimular o 

pensar cr�tico sobre os posicionamentos assumidos, e o car�ter pedag�gico, no 

tocante � proposta deste exerc�cio para aprendizado como um ‘treino social’, onde 



48

48

professores, alunos, pais e diretora compartilham as responsabilidades em 

assembl�ias, nas a��es proferidas em benef�cio da institui��o e dos que a comp�em 

como um todo, na elabora��o de metas coerentes com as expectativas do grupo em 

rela��o aos objetivos que s�o almejados, na cria��o de conselho, gr�mio estudantil, 

associa��es representativas e elei��o de lideran�as e conselheiros nas turmas para 

que se pratique politicamente a participa��o nos assuntos de interesse comum. Esta 

estrutura organizacional permite compreender a gest�o escolar como L�ck (L�CK, 

1996 In L�CK et al., 2001, p. 15) a elucida:
O entendimento do conceito de gest�o j� pressup�e, em si, a id�ia de 
participa��o, isto �, do trabalho associado de pessoas analisando 
situa��es, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas em 
conjunto. Isso porque o �xito de uma organiza��o depende da a��o 
construtiva conjunta de seus componentes, pelo trabalho associado, 
mediante reciprocidade que cria um ‘todo’ orientado pela vontade coletiva.

De acordo com Lib�neo (2005, p. 328) “a participa��o � o principal meio de 

assegurar a gest�o democr�tica, possibilitando o envolvimento de todos os 

integrantes da escola no processo de tomada de decis�es e no funcionamento da 

organiza��o escolar”, e, ao confrontar teoria e os resultados obtidos por meio do 

percurso metodol�gico desenvolvido ao longo da pesquisa, o desempenho gestor da 

escola classificar-se-ia como democr�tico-participativo.

A escola demonstra esfor�os coerentes com as premissas legais propostas 

na Constitui��o Federal de 1988 e na LDB 9394/1996, as quais objetivam promover 

o desenvolvimento e o exerc�cio primeiro da cidadania no ambiente escolar por meio 

da gest�o democr�tica dos estabelecimentos p�blicos de ensino como princ�pio 

formador e estruturante de um sujeito social consciente de suas responsabilidades 

perante a sociedade e como parte integrante e importante dela, de seus direitos, 

deveres e necess�ria contribui��o na ampla polival�ncia que o termo abrange, como 

por exemplo, o pagamento de impostos, a participa��o pol�tica por meio do voto, a 

fiscaliza��o da aplica��o dos recursos p�blicos, a busca pela supera��o de 

situa��es excludentes e marginalizadoras, a atua��o positiva no lugar onde vive, o 

controle do seu consumo e da sua produ��o de lixo, a conquista da autonomia, do 

livre arb�trio e a capacidade de compreender as consequencias de suas escolhas e 

a repercuss�o delas no mundo (local e global).

Sendo assim, temos um exemplo de esfor�os que j� contemplam frutos no 

que se refere � gest�o escolar tanto te�rica quanto pr�tica, onde a concep��o 



49

49

progressista se manifesta por meio da participação ativa dos segmentos como num 

ensaio social para a horizontalização de poderes; o paradigma democrático se 

efetiva nas ações coletivas desde a proposta, a elaboração, a construção e a 

concretização de eventos, grupos e sua integração gestora, num compartilhamento 

de responsabilidades; e as intencionalidades políticas estão centradas no levante de 

um corpo social gradativamente menos excludente, pelo trabalho humanizador 

através do conhecimento e do exercício de valores positivos como a solidariedade, 

que são os eixos centrais da sua proposta pedagógica.
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AP�NDICE A – Question�rio enviado aos alunos

1. Por que voc� estuda nesta escola? Gosta de estudar aqui? Justifique.

(Procura saber o motivo do ingresso e da permanência neste estabelecimento de 

ensino e de demonstrações de satisfação ou insatisfação com o mesmo, assim 

como a justificativa do que é declarado.)

2. O que mais te chama aten��o na forma como os professores, a dire��o e 

os funcion�rios tratam os alunos? Eles costumam pedir sugest�es para 

os alunos do que pode ser melhorado na escola? Quando? Como?

(Busca saber que tratamento é delegado ao aluno por meio de seu próprio relato 

escrito, se há oportunidade de participação direta e/ou representativa nas decisões, 

em que momentos e/ou situações são consultados e de que forma; a partir daí tem-

se a percepção discente da concepção de homem submersa nas relações entre as 

instâncias da comunidade escolar.)

3. A sua turma tem um l�der? Qual a fun��o dele? Ele cumpre seus deveres 

com a turma? Ele � um bom representante? Por qu�? Como foi 

escolhido?

(Busca saber acerca da representatividade do segmento discente por um de seus 

membros, assim como a forma de constituição e as funções que são atribuídas a 

uma liderança, a fiscalização e avaliação do seu exercício, tal qual exercemos ou 

deveríamos exercer na sociedade.)

4. A sua turma tem um professor conselheiro? Qual a fun��o dele? Ele 

cumpre seus deveres com a turma? Ele � um bom representante? Por 

qu�? Como foi escolhido?

(Esta questão aborda mais uma vez a representatividade da classe discente, mas 

por um docente, onde são solicitadas colocações do ponto de vista do aluno sobre o 

processo de eleição, assim como a fiscalização e avaliação do cumprimento ou não 

da responsabilidade assumida com a turma.)

5. Seus pais costumam vir � escola? Em que momentos? Eles conversam 

com os professores, funcion�rios, com a diretora? Eles participam das 

reuni�es?

(Solicita por meio desta a visão do aluno quanto à participação da instância dos 

responsáveis por cada um deles na escola, quando e como ocorre, se eles são 
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presentes no ambiente escolar, se acompanham o rendimento e interessam-se 

pelas causas da escola.)



55

55

AP�NDICE B – Question�rio enviado aos pais ou respons�veis por aluno

1. Por que seu filho foi matriculado nesta escola?

(Procura saber a opinião do responsável acerca da escola por meio da justificativa 

dada ao questionamento, demonstrando através dela seu conhecimento da estrutura 

física e humana assim como da proposta pedagógica e de gestão do 

estabelecimento.)

2. O que espera que a escola fa�a por ele? Est� satisfeito/a com o 

desenvolvimento de seu filho no ambiente escolar? Poderia descrever 

sobre isto?

(Por meio deste questionamento fica explicitada a expectativa do pai, da mãe ou do 

responsável pelo educando em relação ao que a escola pode oferecer e/ou 

comprometer-se em termos de formação e das finalidades desta.)

3. Como � o desempenho de seu filho nas atividades escolares?

(A resposta a esta interrogação atestaria a participação na vida escolar daquele que 

representa, o que poderia vir a refletir no seu conhecimento acerca do 

funcionamento da própria escola em termos de objetivos e concepções.)

4. Voc� costuma vir � escola? Para qu�?

(Nesta resposta explicitar-se-iam os motivos que levam os responsáveis até o 

espaço escolar, com que freqüência, para quais finalidades, se vão para ouvir, para 

falar, se são considerados os seus anseios no tocante à educação proferida.)

5. H� oportunidades para a participa��o dos pais na escola? Quais os 

momentos e eventos em que a escola convida ou convoca os pais?

(A pergunta refere-se diretamente à participação efetiva do segmento nas tomadas 

de decisões, no processo de construção e atualização do projeto político-

pedagógico, na condução da gestão escolar do seu ponto de vista.)

6. Costuma participar das reuni�es? Como elas funcionam, h� espa�os 

para os pais colocarem suas d�vidas e sugest�es? Voc� percebe 

mudan�as baseadas nas reivindica��es dos pais?

(Em primeiro lugar percebe-se o comprometimento do depoente com a escola, em 

segundo sua opinião sobre a forma como são conduzidos os encontros de acordo 

com a sua percepção e expectativa, e em terceiro se há acolhimento por parte da 

equipe diretiva e gestora dos apontamentos levantados pelos pais.)
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AP�NDICE C – Question�rio enviado a professor e diretora

1. A que atribuiria a procura dos pais por esta escola para seus filhos?

(Esta questão busca saber, na opinião da equipe diretiva e do corpo docente, a 

razão pela qual os pais ou responsáveis escolheram este estabelecimento de ensino 

para matricular seus filhos.)

2. Na sua opini�o, quais as expectativas dos pais em rela��o � escola para 

seus filhos?

(Detecta-se por meio desta resposta a percepção dos depoentes acerca do que os 

pais expressam sobre a proposta pedagógica e o funcionamento estrutural da 

própria escola.)

3. O que a escola se prop�e a desenvolver junto aos alunos em termos de 

forma��o humana, al�m da dimens�o cognitiva?

(Procura-se o esclarecimento de maneira direta de concepções educacionais que 

viriam a conduzir e permear o processo educativo, assim como paradigmas sócio-

econômicos e intencionalidades políticas impressas nas próprias terminologias que 

podem vir a ser utilizadas para enumerar propostas.)

4. De que forma foi constru�do o Projeto Pol�tico-pedag�gico da escola? 

Como se deu a participa��o dos pais, alunos, professores e 

funcion�rios?

(Supondo que houve participação dos diversos segmentos que compõem a escola 

na elaboração do PPP, indaga-se sobre como se deu esse intercâmbio.)

5. H� di�logo entre as diversas inst�ncias da comunidade escolar (pais, 

professores, alunos, dire��o, funcion�rios)? Como ele se processa?

(Da mesma forma que na questão anterior, indaga-se nesta sobre como acontecem 

as trocas de idéias entre as instâncias da comunidade escolar.)

6. H� conselhos representativos na escola? Eles participam ativamente 

da/na gest�o escolar? De que forma?

(Havendo órgãos responsáveis pela representação dos grupos que compõem a 

escola, deseja-se saber se esta participação acontece de maneira efetiva e eficaz, 

ou seja, se o que é proferido pelos representantes nos momentos determinados para 

expressão de anseios, objetivos e colocações gerais reflete na orientação gestora da

instituição.)


