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“[...] O grau de participação é 
determinado exclusivamente pelo nível 
de qualificação. Há um comportamento 
próprio para cada circunstância, um 
estilo adequado para fazer afirmações 
em cada ocasião e, claro, informações
adequadas para determinados 
contextos.”

(MOSCOVICI, 1984, p.186-7)
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Este trabalho é resultado da pesquisa realizada sobre Gestão Escolar e os 
gestores líderes de uma escola pública de Fortaleza, tendo por objetivo conhecer
as representações sociais dos que exercem funções de Gestores sobre a Gestão 
Democrática da escola pública, questão desmembrada nas seguintes indagações: 
a) quais são as representações sociais acerca da Gestão Democrática na escola? 
(b) há diferença entre Administração e Gestão Escolares? (c) sua escola pratica 
Gestão Escolar ou Administração Escolar? (d) que força tem esta escola junto aos 
Órgãos Central e Regional de Educação1? (e) como a participação da família e da 
comunidade reflete na Gestão da escola? (f) que exigências a Gestão 
Democrática impõe ao diretor da escola? (g) a Gestão Democrática da escola tem 
relação com a qualidade do ensino? Buscou-se, em primeiro lugar, situar o leitor 
na compreensão das relações que acontecem na escola, objetivando a 
visualização de sua complexidade, apresentando a conceituação e importância 
das representações sociais (Serge Moscovici,1981; 2003), educação 
emancipadora  (Paulo Freire, 1981; Sander, 1982), Gestão Democrática e 
Participativa (Hora, 2005; Mousquer, 2010; Lück, 1998); em segundo lugar, 
apresentar uma linearidade da evolução histórica da Administração Educacional à
Gestão Escolar. O Capítulo do desenvolvimento traz os dados que são analisados
à luz do referencial teórico embasador desta pesquisa, percebendo-se a 
necessidade da participação efetiva da comunidade escolar com a Gestão 
Democrática conforme os aspectos conclusivos apresentados no Capítulo das 
Considerações. Ressalta-se a contribuição dos gestores, participantes deste 
trabalho, disponibilizando o tempo necessário para execução da pesquisa; sem a 
qual esta não teria sido concretizada.

Palavras-chave: Representações Sociais, Gestão Democrática, Gestores 

Escolares.

                                                
1 Entende-se por Órgão Central de Educação a Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza 
(SME) e por Órgãos Regionais, as seis Secretarias Executivas Regionais de Educação (SER I, II, 
III, IV, V, VI).  
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This work is the result of research conducted on school management leaders and 
managers of a public school in Fortress, aiming to understand the social 
representations of those who hold positions of managers of the Democratic 
Management of the public school question dismembered the following questions: 
a) what are the social representations of the Democratic Management in school? 
b) no difference between School Administration and Management? c) practice 
your school or School Administration School Administration? d) that this school 
has strength along the Centrally and Regional Bodies of Education? e) the 
participation of family and community reflects on the management of the school? f) 
demands that the Democratic Management requires the school principal? g) 
Democratic management of the school is related to the quality of education? 
Sought, first, placing the reader in understanding the relationships that occur at 
school, thus the view of its complexity, presenting the concept and importance of 
social representations (Moscovici Serge, 1981, 2003), emancipatory education 
(Paul Friar, 1981; Sander, 1982), Democratic and Participative Management 
(Time, 2005; Mousquer, 2010; Lück, 1998), and secondly, provide a linearity of the 
historical evolution of the School Management Education Administration. Chapter 
development brings the date are analyzed in light of the theoretical basis for this 
research, realizing the necessity of effective participation of the school community 
with the Democratic Administration as the conclusive issues presented in the 
Chapter of considerations. We highlight the contribution of managers, participants 
in this work, providing the time needed to conduct the research, without which it 
would not have been achieved.

Keywords: Social Representations, Democratic Management, School Managers. 
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INTRODUÇÃO

Discorrer sobre o tema é motivador já que a inquietação a respeito da 

temática se configurou ao longo de vinte anos no exercício da docência, percurso 

no qual a pesquisadora vivenciou na perspectiva dialética de que fala Paulo Freire

(1981, p. 79), considerando que a educação é um ato coletivo entre sujeitos e 

objeto, mediatizados pelo mundo, em constante interação e aprendizagem, 

sempre com o sentimento da incompletude do processo pedagógico pela 

percepção do não envolvimento da gestão como co-participe e, sim, reprodutora 

de uma rotina não voltada “[...] para o transformar e transformar-se como pessoa 

e profissional [...]” (HORA, 2005, p. 17).   

Considerando a dinamicidade da sociedade, imersa em um contexto social, 

econômico, político mutante, a escola, instituição que participa desse cenário, 

também dele recebe influências, sendo exigida dela mudanças em seus 

processos de Gestão Administrativo-pedagógica. Por isso, não se admite mais 

práticas de Gestão no modelo do que afirma Lück (2006):

[...] administrar corresponderia a comandar, mediante uma visão 
objetiva de quem atua sobre a unidade e nela intervém de maneira 
distanciada, até mesmo para manter essa objetividade e a própria 
autoridade, centrada na figura do diretor (LÜCK, 2006, p. 13).

Por isso, percebe-se que, por não mais atender a necessidade 

educacional, houve uma progressão no termo Administração Educacional para 

Gestão Escolar no sentido, conforme Lück (2006):

[...] representar não apenas novas idéias, mas sim um novo paradigma, 
que busca estabelecer na instituição uma orientação transformadora, a 
partir da dinamização de redes de relações que ocorrem, 
dialeticamente, no seu contexto interno e externo. Essa substituição, 
contudo, não pode ser vista como a simples troca de uma terminologia 
por outra, por questões puramente semânticas. Trata-se, sim, da 
proposição de um novo conceito de organização educacional (LÜCK, 
2006, p. 46). 
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Dessa feita, com respaldo no referencial teórico do Psicólogo Serge 

Moscovici (1981; 2003), do educador Paulo Freire (1981), de Sander (1982), Hora 

(2005), Mousquer (2010), Lück (2006), Carneiro (2001), busca-se, nesta 

pesquisa, respostas para a problemática: qual é a representação social sobre 

Gestão Escolar Democrática dos gestores1 escolares da escola pública do 

município de Fortaleza? 

A busca por respostas para essa indagação está diretamente ligada à 

percepção da pesquisadora de que a escola, no discurso societal, se diz 

democrática; na prática generalista, adota uma Administração muito parecida com 

a utilizada nas empresas; compreensão baseada no fato de que, historicamente, 

as escolas brasileiras são gerenciadas, dado o fato do contexto social capitalista, 

sendo que a atuação do diretor da escola, em geral, resume-se em organizar os 

processos burocráticos e administrar verbas, conforme opinião de Paro (1990, p. 

48) e Arroyo (1979, p. 4) que assim expressam:

[...] na sociedade dominada pelo capital, as regras capitalistas vigentes 
na estrutura econômica tendem a se propagar por toda a sociedade,
perpassando as diversas instâncias do campo social (PARO, 1990, p. 
48).  

[...] democratização da administração da educação não significa 
eliminar a presença do Estado dos serviços públicos, mas buscar 
mecanismos para submeter às decisões de Estado ao debate e ao 
controle pela opinião pública, pais, grupos e partidos (ARROYO, 1979, 
p.4).

A partir dos pontos de vista desses autores, cabe a inferência de que a 

Gestão Democrática tem uma amplitude que transcende as práticas ditatoriais de 

diretores das escolas municipais de Fortaleza com a comunidade educativa e, ao 

mesmo tempo, subservientes às determinações do Órgão Central de Educação 

(Secretaria Municipal de Educação) e do Órgão Regional de Educação 

(Secretaria Executiva Regional), razão por que deixam de exercitar sua principal 

função que é a de líder político, cultural e pedagógico. 

                                                
1 O significado de gestores escolares é amplo e envolve os sujeitos desta pesquisa: diretor 

escolar, coordenador pedagógico, secretário escolar, bibliotecário, professor, aluno, pais, serviços

gerais (zelador), porteiro, merendeira. 
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Longe de ser sua função ficar atrás de um birô repassando ordens, 

assinando papel, sendo obrigado a cumprir e fazer cumprir programas 

educacionais, muitas vezes, bem distantes da realidade da escola e da 

comunidade, o diretor é um educador e, como tal, deve estar comprometido com 

a formação dos estudantes; assumir seu papel educativo, buscando espaços para 

exercer a práxis educacional, compreendendo que planejamento e execução são 

partes de um mesmo processo. 

Considera-se importante que os gestores da escola compreendam que a 

ideia de Gestão é superar limitações e ousar mais, sobre a qual todos possuem 

responsabilidades, garantindo que os segmentos que compõem a unidade de 

ensino partilhem de ideias, sugestões, planos e realizações em prol do 

desenvolvimento educacional, da qualidade na educação, sendo eles os 

responsáveis pela coordenação dos processos administrativo-pedagógicos, na 

dimensão do que afirma Lück (2006):

Um diretor de escola é um gestor da dinâmica social, um mobilizador e 
orquestrador de atores, um articulador da diversidade para dar-lhe 
unidade e consistência, na construção de um ambiente e promoção da 
formação dos seus alunos (LÜCK, 2000, p. 16).

Compreende-se que na Gestão Escolar estão imbuídas a democratização 

do processo de construção social da escola e a realização do trabalho coletivo, 

que se inicia a partir da organização de seu projeto político-pedagógico. Sabe-se, 

outrossim, que no contexto atual, a escola recebe demandas sociais diversas o 

que exige dos gestores canalizarem mais energias para o trabalho pedagógico. 

Por isso, buscou-se, a partir da problemática, organizar a pesquisa nestas 

temáticas gerais, que propiciassem liberdade para os entrevistados contarem 

suas experiências: (a) informação democratizada, para saber se a direção da 

escola centralizava o poder ou se as ações eram fruto de decisão da comunidade 

educativa; (b) comunicação e atuação do Conselho Escolar da escola;(c) 

participação efetiva de estudantes e pais na escola; (d) se o projeto político-

pedagógico e o regimento da escola eram conhecidos por todos. 

Tais temáticas foram desmembradas nas indagações: (a) quais são as 

representações sociais acerca da Gestão Democrática na escola? (b) há 

diferença entre Administração e Gestão Escolares? (c) sua escola pratica Gestão 
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Escolar ou Administração Escolar? (d) que força tem esta escola junto aos 

Órgãos Central e Regional de Educação2? (e) como a participação da família e da 

comunidade reflete na Gestão da escola? (f) que exigências a Gestão 

Democrática impõe ao diretor da escola? (g) a Gestão Democrática da escola tem 

relação com a qualidade do ensino? 

Delimitado o problema de pesquisa, e para dar o norte a este trabalho, o 

objetivo geral formulado é o seguinte: conhecer as representações sociais dos 

gestores escolares3 sobre a Gestão Democrática de uma escola pública do 

município de Fortaleza-CE.

Dele emanaram os seguintes objetivos específicos: (1) conhecer as 

representações dos gestores escolares acerca da Gestão Democrática na escola 

municipal pesquisada; (2) sensibilizar os gestores escolares a respeito da 

importância da participação em todos os momentos, desde a criação do Projeto 

Político-pedagógico (PPP), sua execução e/ou implementação, avaliação e 

intervenções necessárias à qualidade educacional desejada; (3) identificar, ante 

as determinações dos órgãos oficiais do Sistema Municipal de Educação de 

Fortaleza, que postura a escola costuma adotar; (4) identificar os compromissos 

que uma postura democrática com a participação da comunidade exige do diretor; 

(5) identificar os indicadores qualitativos do ensino produzidos pela Gestão da 

escola.

Essas questões são importantes para se perceber até que ponto a escola 

exercita a Gestão Democrática e Participativa e os gestores têm ciência e 

consciência disso, considerando um processo importante para o desenvolvimento 

do estudante e, ainda, o que expõe Lück (2000):

A relação escola/sociedade tem envolvido um esforço especial de 
gestão, isto é, de organização da escola, assim como de articulação de 
seu talento, competência e energia humana, de recursos e processos 
com vistas à promoção de experiências de formação de seus alunos,
capazes de transformá-los em cidadãos participativos da sociedade 
(LÜCK, 2000, p. 12).

                                                
2 Entende-se por Órgão Central de Educação a Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza 
(SME) e por Órgãos Regionais, as seis Secretarias Executivas Regionais de Educação (SER I, II, 
III, IV, V, VI).  
3 Diretor escolar, coordenador pedagógico, secretário escolar, bibliotecário, professor, aluno, pais, 
serviços gerais (zelador), porteiro, merendeira. 
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Para a realização dessa pesquisa com os sujeitos já referidos, é utilizado o 

Estudo de Caso de cunho descritivo-analítico, em uma abordagem qualitativa, 

através do modelo dialético de análise, em que se procura identificar as múltiplas 

facetas das práticas administrativas desenvolvidas na escola, objeto deste estudo, 

delimitando-se os contrapontos dos dados obtidos com base no referencial teórico 

norteador desta pesquisa.

No desenvolvimento desta investigação, as etapas são as seguintes: (1) 

levantamento e leitura do referencial teórico; (2) elaboração e aplicação da 

entrevista semiestruturada, com questões objetivas e subjetivas a fim de 

oportunizar ao entrevistado mais liberdade para responder e expressar suas 

idéias; (3 tabulação e análise das informações. 

Na Introdução consta a delimitação do tema, a problemática, os objetivos, a 

justificativa, o referencial teórico e uma síntese relacionando as partes 

constituintes desta pesquisa. 

O Capítulo 1, intitulado de Referencial Teórico, está dividido em quatro 

subitens: o primeiro faz uma explanação da teoria das representações sociais, 

baseado em Serge Moscovici, com o objetivo de apresentá-la como referência 

para a compreensão da temática desta pesquisa; o segundo traz uma abordagem 

teórica da Gestão Escolar a partir da visão clássica de Administração 

Educacional; o terceiro resgata a concepção de Gestão Escolar trazida nas 

Constituições brasileiras e nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

Leis 4.024/61; 5.692/71; 9.394/96. O objetivo é que se vislumbrem os princípios 

que dão suporte à implantação e implementação da Gestão Democrática na 

escola. O quarto traz uma abordagem acerca do Sistema Municipal de Educação 

de Fortaleza, mostrando sua relação e compromisso com a Gestão Democrática 

da escola.

No Capítulo 2, está apresentada a metodologia, especificando-se as 

estratégias utilizadas para atingir os objetivos propostos no decorrer deste 

trabalho. Aborda, ainda, a coleta e a análise dos dados captados nas entrevistas, 

observações e leitura dos documentos referenciais da escola, cujo objetivo é

perceber até que ponto ela exercita a Gestão Democrática em sua rotina e vendo 

qual o nível de compreensão e participação da comunidade escolar.
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Por fim, o Capítulo 3, das Considerações, traz as possíveis conclusões 

construídas a partir das observações, informações e dados colhidos no processo 

de levantamento e análise dos dados.

A pretensão é que este trabalho seja um instrumento fomentador de 

reflexões no contexto local da escola, tendo em vista a mudança de atitudes e o 

compromisso de todos em prol da qualidade social da educação.

  

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                      



                                                                                      

                                                                                                                                                                        

1 REFERENCIAL TEÓRICO

1.1 As Representações Sociais segundo Serge Moscovici como Alicerce 

para Analisar a Gestão Escolar à Luz das Concepções dos Gestores 

Escolares

Partindo do princípio de que as representações sociais são maneiras de 

interpretar a inter-relação entre os sujeitos e o mundo, elas compõem um dos 

fundamentos desta pesquisa pois sua pretensão é expressar o que pensam os 

gestores escolares acerca da Gestão Democrática da escola, temática que 

contempla aspectos subjetivos (valores, ideias, noções, atitudes) e objetivos 

(estudos, propostas, análises), de modo que favoreceu o esclarecimento de 

questões que contribuíram sobremaneira para as reflexões.  

Desse modo, os dados desta pesquisa foram analisados através da Teoria 

das Representações Sociais proposta por Serge Moscovici (1981) segundo o qual 

cada vez que um conhecimento é construído e partilhado, se torna integrante da 

vida coletiva. 

Com base nesse teórico, o contexto educacional é espaço fértil para 

estudar as representações sociais, uma vez que é nele que os gestores escolares 

mais lidam cotidianamente com elas, pois a escola é um grupo social, a exemplo 

de muitos outros grupos sociais existentes em qualquer sociedade. 

Portanto, negar esse fato seria o equivalente a dizer que a educação se faz 

sem aqueles que a promovem e sem os que dela participam e que com ela 

interagem de forma direta ou indireta: professores, alunos, diretores, funcionários, 

outros agentes educacionais, os pais e a comunidade. Assim, cada um desses 

atores sociais tem uma vivência, uma experiência e as percebe a partir de seu 

próprio sistema de referências, mediado por representações sociais, e todos eles 

são diferentes uns dos outros.
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O mais significativo do conceito de representações sociais é o fato de 
que elas coexistem com as circunstâncias e com o momento em que 
são produzidas no cotidiano, porque o são por pensadores ativos em 
suas relações, que produzem e comunicam sempre suas 
representações (MOSCOVICI, 1981, p.16).

A Teoria das Representações Sociais, preconizada pelo Psicólogo Social 

europeu Serge Moscovici, está relacionada com o estudo das simbologias sociais 

ou seja, o estudo das trocas simbólicas desenvolvidas em ambientes sociais; das 

relações interpessoais, de como isso influencia na construção do conhecimento 

compartilhado e da cultura.

Uma das finalidades dessa Teoria é tornar familiar algo não-familiar, isto é,

uma alternativa de classificação, categorização e nomeação de novos 

acontecimentos e ideias, com os quais não havia contato anterior. Isso possibilita

compreendê-los e manipulá-los a partir de ideias, valores e teorias já 

preexistentes, internalizadas e amplamente aceitas pela sociedade, conforme 

expressa Moscovici:

As representações que nós fabricamos – duma teoria científica, de uma 
nação, de um objeto, etc – são sempre o resultado de um esforço 
constante de tornar real algo que é incomum (não-familiar), ou que nos 
dá um sentimento de não-familiaridade. E através delas nós superamos 
o problema e o integramos em nosso mundo mental e físico, que é, com 
isso, enriquecido e transformado. Depois de uma série de ajustamentos, 
o que estava longe, parece ao alcance de nossa mão; o que era 
abstrato torna-se concreto e quase normal [...] as imagens e idéias com 
as quais nós compreendemos o não-usual apenas trazem-nos de volta 
ao que nós já conhecíamos e com o qual já estávamos familiarizados 
(MOSCOVICE, 2003, p.58).

Considerando que “[...] a dinâmica das relações é uma dinâmica de 

familiarização, onde os objetos, pessoas e acontecimentos são percebidos e 

compreendidos em relação a prévios encontros e paradigmas [...]” (MOSCOVICI, 

2003, p. 55), as representações sociais estão presentes no cotidiano e por elas as 

pessoas interagem e socializam ideias e pontos de vista, apoiadas em valores e 
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na própria cultura, de onde partem significações, ideologias, conhecimentos 

científicos, senso comum, experiências particulares e afetivas.  

[...] há inicialmente três perspectivas que devem ser consideradas.  A 
primeira, refere-se à observação familiar de que nós não estamos 
conscientes de algumas coisas bastante óbvias; de que nós não 
conseguimos ver o que está diante de nossos olhos, como se as 
pessoas e as coisas tivessem certa invisibilidade pública, não por 
ausência de informação, mas por uma distorção da realidade, que é 
preestabelecida por algum processo de classificação fragmentador que 
as divide em: visíveis e invisíveis. A segunda, é a que indica ser comum 
também transformarmos fatos anteriormente aceitos em meras ilusões, 
mesmo que eles sejam importantes para nossos comportamentos; 
distinguimos pois as aparências da realidade das coisas, mas nós as 
distinguimos precisamente porque nós podemos passar da aparência à 
realidade através de alguma noção ou imagem. A terceira, é a que 
aponta para o fato de que nossas reações aos acontecimentos, nossas 
respostas aos estímulos estão relacionadas à determinada definição, 
comum a todos os membros de uma comunidade à qual pertencemos 
(MOSCOVICI, 2003, p.30-31). 

Nesse sentido, segundo Moscovici (2003), as representações sociais estão 

expressas nestas três categorias: informação, campo de representação e 

atitudes, definindo a primeira como fonte e organização dos conhecimentos que 

um grupo possui a respeito de um objeto; a segunda, como a organização dos 

elementos que formam a representação, ou seja, é a ideia de imagem acerca do 

objeto representado; e a terceira, como conjunto de orientações cognitivas e 

afetivas do sujeito em relação ao objeto da representação social. 

Daí porque é possível inferir que para conhecer as representações sociais 

dos gestores escolares faz-se necessário compreender sua história de vida, 

situando-os no contexto social do qual fazem parte sua família, a escola, a 

religião, a mídia, compreendendo que a análise de suas representações sociais 

sobre a Gestão Escolar virá repleta de significados subjetivos.

Desde o final dos anos de 1950 e início da década de 1960, Moscovici 

trabalha com o processo social de produção de conhecimento, a definição de 

sociedade e a discussão em torno das representações sociais. No interior das 

ciências sociais, sua obra pode ser inserida no campo da Sociologia do 

Conhecimento; seu interesse foi de compreender como o conhecimento é 

produzido e analisar seu impacto nas práticas sociais. 
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Em outras palavras, interessou-se no poder das ideias do senso comum, 

isto é, no estudo de como, e por que as pessoas partilham o conhecimento e 

desse modo constituem sua realidade comum; de como transformam ideias em 

práticas. Em síntese, preocupou-se em compreender como o tripé 

grupos/atos/ideias constitui e transforma a sociedade (Moscovici, 2003).

Para Moscovici (2003), os dois processos das representações sociais são: 

objetivação e ancoragem, sendo que na objetivação, as ideias abstratas 

transformam-se em imagens concretas, através do reagrupamento de ideias e 

imagens focadas no mesmo assunto; isso significa que sua função é organizar e 

dar forma ao conhecimento dos sujeitos, transformando em objeto o que é 

representado, uma vez que objetivar é absorver um excesso de significações, 

materializá-las, tornando concreto um novo conceito mediado por elementos 

identificadores segundo crenças, valores, preconceitos, regras, vivenciados pelo 

grupo no qual se está inserido. 

A ancoragem está dialeticamente articulada à objetivação e à própria 

incorporação e interpretação do objeto, direcionando a orientação dos 

comportamentos dentro do grupo social. Ela prende-se com a assimilação das 

imagens criadas pela objetivação, sendo que estas novas imagens se juntam às 

anteriores, dando origem a novos conceitos. 

Objetivar tem a função de duplicar um sentido por uma figura, dar 
materialidade a um objeto abstrato, naturalizá-lo. A objetivação é dar 
uma forma específica ao conhecimento acerca do objeto tornando 
concreto, quase tangível, o conceito abstrato. Objetivação é, pois, a 
transformação da imagem em concreticidade. A ancoragem tem a 
função de duplicar uma figura por um sentido, fornecer um contexto 
inteligível ao objeto, interpretá-lo. Ancorar é classificar e denominar em 
paradigmas e protótipos existentes na memória através da comparação, 
e, denominá-la, para que possa ser escrita. Classificar é, portanto, 
incluir ou afastar um objeto de uma categoria constante de nosso 
sistema de referências, verificando a sua coincidência ou divergência 
em relação a este sistema. Enquanto denominar é tirar o objeto do 
anonimato que perturba, é incluí-lo num complexo de palavras 
específicas, para localizá-lo na identidade de uma cultura (MOSCOVICI, 
1981, p. 34).

Objetivar e ancorar são processos que possuem a mesma função, que é a 

transformação do não familiar em familiar. São capacidades de representar, ou 

seja, simbolizar, dar sentido a algo que é estranho a um determinado sistema 
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social, minimizando os riscos da dinâmica dos relacionamentos, de forma tal que 

a realidade social possa ser recriada, quando o novo ou não familiar se 

transforma em universo consensual.

Moscovici (1981) afirma que representar um fenômeno não consiste 

simplesmente em desdobrá-lo, repeti-lo ou reproduzi-lo, é também reconstituí-lo, 

retocá-lo, modificá-lo; em suma, repensá-lo, para tomá-lo como próprio. Portanto, 

as representações fazem com que o mundo seja o que se pensa que ele é ou 

deva ser; elas mostram que a todo instante alguma coisa ausente se lhe adiciona 

e alguma coisa presente se modifica. E podem ser facilitadas no cotidiano das 

relações sociais, através dos grupos de referência que exercem influências na 

construção individual das representações sociais, por aspectos emocionais e 

afetivos, pelas tradições culturais, pelos meios de comunicação social, através da 

divisão social do trabalho, enfim, na intersubjetividade realizada em todas as suas 

dimensões de relacionamento, articulando cognição, linguagem, comunicação e,

ainda, realidade material, social e ideal.

Por isso, à luz da Teoria das Representações Sociais, considerando as 

contribuições de Serge Moscovici, foi possível nesta pesquisa conhecer e 

compreender o que os gestores escolares pensam sobre Gestão Democrática, 

bem como suas relações com o outro e com a sociedade. Foi, da mesma forma,

oportunizado entender o fenômeno nos espaços escolares e buscar referências 

para as ações norteadoras com vistas à construção de um processo de possível 

mudança dessa realidade, com base no fato de que as representações sociais 

são sempre representações de alguma coisa (objeto) e de alguém (sujeito), 

participando da construção e reconstrução da realidade; há uma relação de 

simbolização e interpretação, o que permite a participação do sujeito na 

sociedade; são sempre formas de saberes, considerados conhecimentos, mais 

especificamente saberes ingênuos ou conhecimentos do senso comum. 

Através da leitura sobre o pensamento de Moscovici, uma das conclusões 

a que se chegou foi que sua motivação para desenvolver o estudo das 

representações sociais dentro de uma metodologia científica deu-se pela crítica 

aos pressupostos positivistas e funcionalistas das demais teorias que não 

explicavam a realidade em outras dimensões, como é o caso da dimensão 

histórico-crítica.
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Outro aspecto importante para destacar foi que o referido Psicólogo 

resgatou dos conceitos sociológicos e psicológicos a definição de representação 

social como sendo uma modalidade de conhecimento particular que tem por 

função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre os indivíduos.

Considerando que a estrutura social é compartilhada pela consciência do 

senso comum, porque se refere a um mundo que é comum a muitos indivíduos, a

base de ancoragem da Teoria das Representações Sociais foi a Psicologia Social, 

campo abrangente que considera a estrutura social como essencial à vida 

cotidiana, entendendo ser através da sociedade, da interação e das relações 

pessoais que o indivíduo encontra a expressão de sua subjetividade; sendo no 

compartilhar da intersubjetividade que o ser humano adquire a certeza da 

realidade vivida e percebe a diferença entre sua realidade e as outras. 

Na definição de Moscovici (2003), a Psicologia Social é a ciência do 

conflito entre o indivíduo e a sociedade, pois a existência daquele só é possível 

dentro da rede social e toda sociedade é resultado da interação dos indivíduos. 

Segundo afirma, os fenômenos da ideologia (cognição e representações sociais) 

e os fenômenos de comunicação são objetos de estudo dessa ciência; todos 

vinculados aos diversos níveis das interações humanas. Ele também compreende 

que o fundamental é questionar a separação entre o individual e o coletivo, 

contestando a dualidade entre o psíquico e o social, sem deixar de compreendê-

los como campos interdependentes. 

Esse pensamento possui consonância com o de Durkheim (1989), para 

quem, do ponto de vista geral, o papel da Psicologia Social seria o de estudar de 

que modo as representações se atraem e se excluem, se fundem umas com as 

outras ou se distinguem. Essas características identificam a representação social 

como instrumento dessa ciência, na medida em que articula o social e o 

psicológico como um processo dinâmico, permitindo compreender a formação do 

pensamento social e antecipar as condutas humanas.

A Psicologia Social favorece o desvendar dos mecanismos de 

funcionamento da elaboração social do real, tornando-se fundamental no estudo 

das ideias e condutas sociais, sendo possível penetrar no cotidiano dos 

indivíduos, considerando seus valores e identidades culturais, buscando suas 
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verdadeiras raízes e origens, proporcionando o descobrimento de aspectos 

antigos e novos de sua identidade.

Esse pensamento de Durkheim (1989) tem conexão com o próprio conceito 

de representação social, situado nas fronteiras entre a Sociologia e a Psicologia, 

cuja origem advém do termo “representação coletiva”, por ele desenvolvido, em 

cuja teoria fixou que as categorias básicas do pensamento teriam origem na 

sociedade e que o conhecimento só poderia ser encontrado na experiência social, 

ou seja, a vida social seria a condição de todo pensamento organizado e vice-

versa. 

Nessa perspectiva, as representações coletivas designam um conjunto de 

conhecimentos e crenças (mitos, religião, ciência), sendo proposição de Durkheim

(1989), como condição essencial na elaboração do conhecimento, a formação de 

conceitos que são repartidos pelos membros do grupo, com origem nas 

características da vida na coletividade. 

Para ele, a individualidade humana se constituía a partir da sociedade, por 

acreditar que a representação coletiva não se reduz à soma das representações 

dos indivíduos que compõem a sociedade, porém, mais do que isso, é um novo 

conhecimento formado, que supera a soma dos indivíduos e favorece uma 

recriação do coletivo. 

Ele acreditava, ainda, que a função primordial da representação coletiva 

era a transmissão da herança coletiva dos antepassados, que acrescentariam às 

experiências individuais tudo que a sociedade acumulou de sabedoria e ciência 

ao passar dos anos. 

Porém, a esse pensamento, Moscovici (1981) acrescentou que não é 

apenas uma herança coletiva dos antepassados, que é transmitida de maneira 

determinista e estática, considerando que o indivíduo tem papel ativo e autônomo 

no processo de construção da sociedade, da mesma forma que é criado por ela; 

ele também tem participação na sua construção.

Nessa perspectiva, explicita Moscovici (1981) que as representações 

sociais são um conjunto de conceitos, frases e explicações originadas na vida 

diária durante o curso das comunicações interpessoais, sendo, portanto, 

fenômenos sociais que têm de ser entendidos a partir do seu contexto de 

produção, isto é, a partir das funções simbólicas e ideológicas a que servem e das 
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formas de comunicação onde circulam; daí concluir que conhecimento e realidade 

deverão ser compreendidos dentro de contextos sociais específicos e suas 

relações analisadas a partir deles. 

Segundo o pensamento de Moscovici (2003) a representação social é uma 

preparação para a ação, tanto por conduzir o comportamento, como por modificar 

e reconstituir os elementos do meio ambiente que o comportamento deve ter 

lugar. Para ele, o ser humano é um ser pensante que formula questões e busca 

respostas e, ao mesmo tempo, compartilha realidades por ele representadas. 

Com esse ponto de vista, ele assinalou sua concepção do social, 

compreendida como coletividade racional, que não pode ser concebida apenas 

como um conjunto de cérebros processadores de informações que as transforma 

em movimentos, atribuições e julgamentos sob a força de condicionamentos 

externos; até porque os grupos e indivíduos não estão sempre e completamente 

sob o domínio ideológico de classes sociais, do estado, da igreja ou de escolas, 

pois, na dimensão de seres humanos, são pensadores autônomos e produtores 

constantes de suas representações.

E acrescentou, ainda, que a formação das representações sociais, a partir 

da realidade da vida cotidiana, constitui uma grande força para que estas possam 

ser tratadas e reconhecidas como conhecimento pela sociedade. Isso porque a 

realidade da vida cotidiana apresenta-se como a realidade por excelência, já que, 

sendo decorrente das relações que o ser humano mantém no dia a dia com o 

mundo, possui um caráter predominantemente impositivo e urgente para a 

consciência. Sendo assim, o indivíduo experimenta a vida diária em um estado 

total de atenção, que lhe permite apreendê-la de forma normal e natural. Nessa 

perspectiva, afirma Moscovici: 

Eu não quero dizer que tais representações não correspondem a algo 
que nós chamamos de mundo externo. Eu simplesmente percebo que, 
no que se refere à realidade, essas representações são tudo o que nós 
temos, aquilo a que nossos sistemas perceptivos, cognitivos estão 
ajustados. [...] Isso significa que nós nunca conseguimos nenhuma 
informação que não tenha sido distorcida por representações 
superimpostas aos objetos e às pessoas que lhes dão certa vaguidade 
e as fazem parcialmente inacessíveis. Quando contemplamos esses 
indivíduos e objetos, nossa predisposição genética herdada, as 
imagens e hábitos que nós já aprendemos, as recordações que nós 
preservamos e nossas categorias culturais, tudo isso se junta para fazê-
las tais como as vemos (MOSCOVICI, 2003, p. 32).
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Dessa forma, as representações são produzidas nas interações humanas, 

surgindo de forma espontânea na comunicação social circunstancial, cotidiana, 

que se dá em cada contexto em que exista um grupo que se relaciona; são 

construções sempre ligadas a um lugar a partir do qual sujeitos representam, 

estando, portanto, intimamente determinadas por identidades, interesses e 

lugares sociais; elas representam uma forma particular de construção do objeto e 

estão constantemente em relação com outras representações que focalizam 

outros sujeitos e outros lugares sociais.

Portanto, na visão de Moscovici (1981), não há relação entre duas ou mais 

pessoas que não produza uma representação social. Em toda informação está 

presente a representação e não pode ter outro sentido senão aquele que as 

representações lhe dão. São elas o produto das ações e comunicações 

interpessoais de forma tal que cada pessoa e cada grupo cria suas 

representações.

Para cada contexto, usamos afirmações específicas, pertinentes para 
cada situação vivida, de tal sorte que a sociedade se vê como um 
sistema com diferentes papéis e categorias, cujos ocupantes não são 
igualmente autorizados para representá-la e falar em seu nome. O grau 
de participação é determinado exclusivamente pelo nível de 
qualificação. Há um comportamento próprio para cada circunstância, 
um estilo adequado para fazer afirmações em cada ocasião e, claro, 
informações adequadas para determinados contextos (MOSCOVICI, 
1981, p.186-7).

Segundo Moscovici (2003), na medida em que há uma relação, as 

representações são repassadas para outras pessoas, recriadas, aceitas ou 

rejeitadas, transformadas em novas representações, sendo compartilhadas entre 

as pessoas ou condicionadas pela tradição. 

Dessa maneira, passam a se constituir um fenômeno psicossocial, que tem 

uma origem, propriedades e um impacto na realidade social. “Na interação social, 

os indivíduos produzem e comunicam incessantemente suas próprias 

representações e soluções específicas, para as questões que se colocam a si

mesmos" (MOSCOVICI, 2003, p. 45).
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Assim, na perspectiva desse teórico, as representações surgem do diálogo 

praticado na vida cotidiana, em todos os níveis de relações afetivo-sociais e em 

todos os contextos de vida de uma pessoa. Dessa forma, elas recebem

influências diversas, com as quais cada pessoa se relaciona e se posiciona de 

forma dinâmica e dialética. “[...] quando estudamos representações sociais nós 

estudamos o ser humano enquanto ele faz perguntas e procura respostas ou 

pensa e não enquanto ele processa informação ou se comporta [...]”

(MOSCOVICI, 2003, p. 43).

Portanto, com base nesse teórico, conhecer tais representações significa 

compreender comportamentos, possibilitar um processo mais efetivo de 

comunicação interpessoal e reconhecer a importância e a aceitação de 

informações novas nos processos de Gestão Escolar, nas mudanças e 

transformações sociais ou no impacto que as forças sociais sobre elas exercem. 

Significa, ainda, facilitar as relações inter e intragrupais na escola, do ponto de 

vista do grupo social específico, para uma intervenção também afirmativa em 

realidades sociais específicas.

1.2  Da Administração Educacional à Gestão Escolar

Para uma reflexão a respeito da Gestão na perspectiva Democrática, 

necessário se faz iniciar pela compreensão da trajetória dos processos 

administrativos no âmbito da escola e, dessa forma, revisitar a teoria à luz do 

conceito e dos paradigmas da Administração Escolar, cujos fundamentos, na 

visão de Hora (2005, p. 37) assentam-se na “Teoria Geral da Administração.”

Segundo essa autora, “a teoria da administração do século XX, com suas 

práticas presentes nos dias atuais, desenvolveu-se através de três escolas: a 

clássica, a psicossocial e a contemporânea” (HORA, 2005, p. 36), cujos aspectos 

característicos de cada uma estão a seguir.

A escola clássica sofreu a influência destes movimentos: Administração 

Científica de Taylor, Administração Geral de Fayol e Administração Burocrática 

baseada na racionalidade de Weber (HORA, 2005).

A preocupação da Administração Científica de Taylor estava no controle e 

na racionalidade do trabalho, que pressupunha, por conseguinte, a figura de um 
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administrador, um gerente que mantivesse controle sobre os demais 

trabalhadores. É nessa perspectiva que Paro explica:

[…] Embora com matizes variadas, que servem para encobrir suas reais 
dimensões e visam atender às necessidades de justificação ideológica 
do momento, a gerência enquanto controle do trabalho alheio, através da 
apropriação do saber e do cerceamento da vontade do trabalhador, 
encontra-se permanentemente presente na teoria e na prática da 
administração em nossa sociedade, perpassando as diferentes “escolas” 
e “correntes” da administração neste século (PARO,1990, p. 65).

A Administração Geral de Fayol, segundo afirma Hora (2005, p. 32), adotou 

por princípio: a divisão do trabalho, sendo a produção por facção; a autoridade, a 

disciplina, a unidade de comando e direção no sentido de que há um chefe, um 

administrador que direciona as ações dos subordinados, a subordinação de

interesses individuais aos interesses gerais, remuneração, centralização, 

hierarquia, ordem, equidade, estabilidade no quadro de pessoal, iniciativa, espírito 

de solidariedade e lealdade que constituem um modelo da estrutura capitalista.

Para Félix (1986, p. 43) “a integração entre o saber técnico e a forma de 

organização do processo produtivo permite a combinação, no interior da empresa 

capitalista, do processo de desvalorização do trabalhador, da customização dos 

produtos com a subordinação de seu produtor.”

A Administração Burocrática é assim considerada por Max Weber (1974, p. 

48): “Estrutura burocrática que pressupõe o surgimento paralelo da conceituação 

dos meios materiais nas mãos dos chefes. Isso se dá nas empresas capitalistas 

privadas que apresentam essa característica.” 

Hora (2005) diz que a organização do trabalho e do capital na estrutura 

burocrática reforça a separação entre planejamento e execução, trabalho manual 

e intelectual, intensificando a dominação do capital sobre o trabalho, dada a sua 

extensão a todos os níveis da atividade humana.

Esses aspectos, que caracterizam esse tipo de estrutura, vão se refletir 

bem nitidamente na figura do administrador e amenizar um pouco na figura do 

gestor, profissional que assume uma característica mais interativa e participativa 

no processo educativo, que age, segundo Cury (2002), como interlocutor.

A ideia essencial dessa escola é a produtividade, que pressupõe produzir 

mais gastando menos recursos. Essa capacidade gerencial é caracterizada por 
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administração eficiente, que encontra, na chamada escola psicossocial, um aliado 

para se contrapor a esse critério de eficiência econômica, uma vez que, conforme 

explicações de Beno Sander (1982, p. 9): “os protagonistas da escola psicossocial 

conceberam a organização como um sistema orgânico e natural, em que a 

administração se preocupa com a integração funcional de seus elementos 

componentes à luz do critério de eficácia técnica aliado ao da eficiência técnica.” 

Um dos pontos cruciais de defesa da escola psicossocial é o movimento 

das relações humanas, baseado no comportamento administrativo de Bernard e 

Simon, defensores dessa escola, para quem o administrador era o agente 

integrador que procurava obter melhores resultados na produção institucional, 

através da eficiência. A organização é um sistema de decisões em cujo centro 

encontra-se o homem administrador como aquele que decide, sendo, portanto, 

função da administração regular o processo de decisões à luz dos critérios de 

eficiência e eficácia.

Na visão de Hora (2005, p. 39) a escola psicossocial foi um pouco além do 

que propõem Taylor e Fayol; entretanto, continuou balizada na ordem, equilíbrio, 

harmonia, integração, ou seja, “[...] no consenso em função dos objetivos 

organizacionais da sociedade.”

Fazendo um link dessa visão com o que acontece na escola atual, 

percebe-se que houve uma transposição dessa lógica para os processos 

pedagógicos, quando se observa a preocupação do administrador com a 

consecução dos objetivos educacionais propostos, uma vez que sua capacidade 

será mensurada pelo alcance destes.

Para os defensores da escola administrativa contemporânea, há a 

preocupação com os resultados a partir de critérios de efetividade definidos por 

Hora (2005, p. 39) como “[...] a mensuração da capacidade de produzir a solução 

ou resposta desejada [...].” Segundo afirmou, é o critério de desempenho que 

mede a capacidade de encontrar a solução ou a resposta desejada pela 

comunidade; a preocupação crucial é a promoção do desenvolvimento 

socioeconômico e a melhoria das condições de vida humana; o compromisso com 

os objetivos deveria estar voltado para o social; portanto, a efetividade pressupõe 

objetivos mais amplos de igualdade e de desenvolvimento econômico-social, de 

modo que a efetividade se sobrepõe à eficiência.
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Nesse aspecto, elencam-se dois pressupostos básicos, que estão 

articulados às determinações socioeconômicas, usados como meio de manter o 

modelo de produção e expansão capitalista, nos quais estão os fundamentos 

dessas duas vertentes. O primeiro, o da generalidade, dado que as organizações, 

ainda que com objetivos diferentes, são semelhantes; suas estruturas são 

similares; os princípios administrativos podem ser os mesmos, desde que feitas 

as devidas adaptações para o alcance de suas metas. O segundo, o da

racionalidade, considerava que a escola precisava adotar métodos e técnicas de 

administração que garantissem sua eficiência e atendessem aos objetivos 

estabelecidos pela sociedade.

Desses pressupostos surgiu o termo burocracia, outro aspecto presente na 

Administração Escolar brasileira, fundamentada no saber técnico e na 

especialização que garantiriam maior racionalidade e controle. Sobre isso, Félix 

afirma que

a principal função da Administração Escolar é, tornando o sistema 
escolar cada vez mais uma estrutura burocrática, permitir ao Estado um 
controle maior sobre a educação, para adequá-la ao projeto de 
desenvolvimento econômico do país, descaracterizando-a como 
atividade humana específica, submetendo-a a uma avaliação cujo critério 
é a produtividade, no sentido  que lhe atribui a sociedade capitalista
(FÉLIX,1986, p. 176).

No contexto atual, olhando para a Administração Escolar brasileira, à luz 

dos fundamentos dessas escolas de administração de empresas, percebe-se

claramente o forte vínculo com a aplicação de suas teorias no âmbito escolar. 

Essa estreita relação, segundo os administradores de empresas, ocorre pelos 

resultados satisfatórios nas organizações empresariais, ensejada pelos estudos e 

pesquisas; para os teóricos da Administração Escolar, isso se deve ao fato de a 

escola buscar o embasamento científico para seu funcionamento de acordo com 

as expectativas da sociedade.

No contexto brasileiro, a tendência de adotar os pressupostos da 

Administração de empresas na educação foi inaugurada pelo teórico de 

Administração Escolar, Querino Ribeiro. Conforme compreendia, chegou a afirmar 

que
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a complexidade alcançada pela escola, exigindo-lhe cada vez mais 
unidade de objetivos e racionalização do seu funcionamento, levou-a a 
que ela se inspirasse nos estudos de Administração em que o Estado e 
as empresas privadas encontraram elementos para renovar suas 
dificuldades decorrentes do progresso social. Sendo evidente a 
semelhança de fatores que criam a necessidade de estudos de 
administração pública ou privada, a escola teve apenas de adaptá-las à 
sua realidade. Assim, a Administração Escolar encontra seu último 
fundamento nos estudos gerais de Administração (HORA, 2005, p. 47).

Essa tendência estava cheia de intencionalidades: por um lado, os teóricos 

da Administração de empresas buscavam criar uma teoria para generalizar sua 

aplicação a qualquer organização e, por outro, os teóricos da Administração 

Escolar, tentavam validar suas proposições teóricas em bases científicas, 

amparadas nas teorias da Administração de empresas, assegurando os mesmos 

padrões de eficiência e racionalização alcançados por elas.

Para Hora (2005, p. 47), a Administração Escolar, no cenário do sistema 

capitalista é, portanto, uma função que tenha autonomia em relação ao conteúdo 

econômico, político e social, na medida em que os diretores de escolas não 

participavam do planejamento da educação, não organizavam as atividades 

técnico-pedagógicas assim como não estavam envolvidos na formulação da 

política educacional.

Sem deixar de reconhecer a importância e a contribuição dos teóricos da 

Administração, a partir de Taylor até os contemporâneos, Zung (1984) ressaltou

que a Teoria Geral da Administração possui limitações à Teoria da Administração 

Escolar, submetida à ciência aplicada, que exige dos administradores 

educacionais urgência no sentido de promover a retomada crítica de suas 

práticas, sentir-se historicamente situada e, de posse dessa consciência, inserir-

se na totalidade e na concreticidade e poder assumir sua função crítica de 

desenvolvimento do discurso ideológico, saindo do nível de controle e 

conformismo. 

Há que se alertar para o fato de que a natureza do processo educativo 
não se confunde com a natureza do processo produtivo: longe de possuir 
a lógica da empresa, a organização escolar, compreendida 
dialeticamente não se fundamenta na racionalidade funcional, na 
hierarquia, na objetividade, na impessoalidade, cujo objetivo é a 
exploração do trabalho alienado. Sem desconsiderar suas características 
reprodutivas, a escola, contraditoriamente, pode buscar conhecimento 
através da relação sujeito-objeto, entendida como processo 
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personalizado, que se dá entre homens independentes, em que se busca 
a transformação (ZUNG, 1984, p. 46).

Essa busca de apenas ajustar processos, segundo Hora (2005), 

caracteriza a Administração Educacional como a que acaba assumindo a lógica 

da empresa capitalista, a qual utiliza por princípios: a autonomia, neutralidade e 

parcialidade. Entretanto, só o fato de aceitar a possibilidade de transformação, já 

evidencia a politização da ação administrativa, o que resulta na imersão na 

totalidade, na negação da divisão entre o saber teórico e o prático, 

compreendendo a importância da formação global do educador político, que 

assume a organização do trabalho escolar na perspectiva de coordenação de 

pessoas capazes de decidir no coletivo.

Esse pensar é um início para compreender a Gestão Educacional através 

da qual, segundo Lück (2006) são estabelecidos a unidade, o direcionamento, o 

ímpeto, a consistência e a coerência à ação educacional, afirmando:

É importante ter em mente que [a Gestão Educacional] é uma área-
meio e não um fim em si mesma. Em vista disso, o necessário esforço 
que se dá à gestão visa, em última instância, a melhoria das ações e 
processos educacionais voltados para a melhoria da aprendizagem dos 
alunos e sua formação sem o que a gestão se desqualifica e perde a 
razão de ser (LÜCK, 2006, p. 16).

Deste ponto de vista da Administração Escolar com base na Administração 

de empresas, pode-se, em suma, apontar alguns limites e possibilidades, a saber: 

com respeito aos limites, o autoritarismo centralizador, a divisão do trabalho, que 

reforça as diferenças, e os distanciamentos entre as classes sociais, que gera o 

binômio: dirigentes e dirigidos e a falta de participação coletiva nas tomadas de 

decisões. 

No tocante às possibilidades, elencam-se: a democratização das relações 

no interior da escola, a Gestão Democrática comprometida sociopoliticamente 

com os interesses reais e coletivos de classes, as possibilidades de exercitar a 

cidadania, a ação administrativa na perspectiva de construção coletiva, que exige 

a participação de toda a comunidade escolar nas decisões do processo 
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educacional, o administrador-educador, que compreende a dimensão política de 

sua ação administrativa, respaldada na ação política.

Para tanto, necessário se faz compreender, além da linha do tempo na 

qual foi sendo delineada a concepção de Gestão Democrática Educacional, seu 

significado, a fim de também compreender historicamente o que representou para 

o contexto educacional a mudança de terminologia de Administração Educacional 

para o de Gestão Educacional, tomando-se por base que esta tem sido referida 

como sucessora daquela. Para Cury,

Gestão implica um ou mais interlocutores com os quais dialogo pela arte 
de interrogar e pela paciência de buscar respostas que possam auxiliar 
no governo da educação segundo a justiça. Nessa perspectiva, a 
gestão implica o diálogo como forma superior de encontro das pessoas 
e solução de conflitos (CURY, 2002, p. 165).

Eis a diferença entre Administração Educacional e Gestão Educacional, 

considerando que esta está voltada à relação dialógica e dialética, enquanto 

aquela está pautada na organização do trabalho. 

Em que pese considerar essas diferenças, é importante atentar para o fato 

de não negar aquela e superestimar esta, mas transcender na busca de 

orientações para o complexo e dinâmico fazer pedagógico, que engloba 

processos formativos e contextualizados. Para Caravantes:

Os termos administração e gestão dentro da ciência da administração, 
originam-se da teoria organizacional e da gerencial, onde a 
Administração é vista como sendo descritiva e ou preditiva, enquanto 
Gestão prescreve o que fazer para chegar a um determinado resultado 
ou para evitar que uma determinada condição indesejável venha ocorrer 
(CARAVANTES, 1998, p.30).

Não é possível, segundo Silva Júnior (2002, p. 20) ”tentar estabelecer na 

literatura especializada em Administração, diferenças substantivas entre o 

conceito de Administração e o de Gestão. [...] É necessário refletir sobre as 

conseqüências práticas para administração escolar no Brasil e fora dele.”

Complementando e, ainda, à luz do que afirma Silva Júnior (2002), o fato 

de o termo Gestão ter predominado sobre o de Administração, é resultado da 

influência dominante da Administração empresarial em toda a sociedade, que 
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possibilita a circulação no espaço público, inclusive na escola, de termos como 

Gestão. A boa Gestão, nesse entendimento, torna-se aquela que incorpora 

mecanismos testados e aprovados pela rigorosa competitividade empresarial, o 

que não conduz, obrigatoriamente, a uma mudança de comportamento e valores 

paralelamente, a uma mudança terminológica.

Silva Júnior (2002) afirma também que ao transpor para a administração 

pública as práticas da Administração privada, foi viabilizada “a circulação no 

espaço público dos critérios, valores e interesses a que essas práticas se 

reportam. Com isso, diluem-se fronteiras entre o sentido do público e o sentido do 

privado, em favor deste e em detrimento daquele” (SILVA JÚNIOR, 2002, p. 202-

203).

Contribuindo para ampliar esse pensamento, Lück (2006) afirma que o fato 

do termo Gestão ter sido adotado na escola, também junto com ele vieram 

incorporados os princípios e valores mais democráticos na escola, havendo maior 

abertura à participação da comunidade educativa e uma visão mais abrangente 

dos problemas da educação e da organização escolar.

Remontando-se para a década de 1980, em meio a uma sociedade 

capitalista, período em que teve início o processo de elaboração constitucional 

(1987-1988), a escola vivenciava práticas que reforçavam o modo de produção 

capitalista e isso por que, segundo Paro (1990, p. 138), “na sociedade dominada 

pelo capital, as regras capitalistas vigentes na estrutura econômica tendem a se 

propagar por toda a sociedade, perpassando as diversas instâncias do campo 

social”, estando, inclusive, presente na escola.

Nesse novo cenário que se instala no Brasil, após vinte e um anos de 

ditadura militar, é dada grande atenção à educação, passando esta a ser o foco 

central das políticas públicas. A causa disso está em dois fatores. 

O primeiro, refere-se a uma mudança substancial nas demandas que a 

sociedade vem fazendo aos sistemas de ensino, devido ao avanço tecnológico 

dos anos 1980, ao impacto da informatização, à mundialização da economia e 

aos novos modelos de organização do trabalho. 

O segundo, diz respeito ao esgotamento do modelo econômico sustentado 

por mão-de-obra barata e abundância de matéria-prima, que aponta a 

necessidade de redirecionar as prioridades de investimento - antes se 
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privilegiavam os componentes da infraestrutura - para fatores do desenvolvimento 

humano: inteligência, conhecimento, criatividade, capacidade de solução de 

problemas, adaptação às mudanças do processo produtivo e, sobretudo, 

capacidade de produzir, selecionar e interpretar informação, aspectos que 

passam a ser altamente valorizados.  

Implícito nesse cenário político está o educacional, com a prática 

tendenciosa de aplicar, na escola, os métodos e técnicas da empresa capitalista 

como se eles fossem neutros e inofensivos ao desenvolvimento de uma educação 

que tem por princípios o exercício da cidadania e o desenvolvimento humano.  

Paro (1996) afirma que:

[...] o princípio básico da administração é coerência entre meios e fins, 
como os fins da empresa capitalista, por seu caráter de dominação, são, 
não apenas diversos, mas antagônicos aos fins de uma educação 
emancipadora não são possíveis que os meios utilizados no primeiro 
caso possam ser transportados acriticamente para a escola, sem 
comprometer irremediavelmente os fins humanos que aí se buscam 
(PARO, 1996, p. 305).

Nessa dimensão, a educação é entendida como necessidade estratégica 

dos países na promoção do desempenho social e econômico de sua população; 

vista como condição indispensável para que eles obtivessem sucesso na nova 

ordem internacional marcada por grande competitividade. 

Na verdade, essa defesa advinha desde o final dos anos de 1970, quando 

se reconhecia a escola como instituição destinada, prioritariamente, à transmissão 

e apropriação do conhecimento sistematizado, que adquire um perfil bem mais 

nítido e pode ser traduzido como domínio de contextos, desenvolvimento de 

habilidades cognitivas e de capacidades sociais. Conseqüentemente, nesse 

contexto, a característica marcante das políticas educativas, nas quais a Gestão 

estava incluída, era a busca de uma nova qualidade apontada como necessária e 

desejável.   

Considera-se importante ressaltar que essas políticas não só estabeleciam

a melhoria qualitativa do ensino como seu objetivo central, porém, mais que isso, 

elas transformavam a busca de qualidade no fator ordenador de sua formulação e 

condução. Esse tipo de preocupação redundou em um questionamento do perfil 
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dos diferentes sistemas de ensino que começavam mundialmente a ser revistos e 

a ter seus padrões de gestão profundamente questionados. 

Percebe-se uma preocupação clara das políticas educacionais em 

fortalecer as unidades escolares de maneira a minimizar a intervenção das 

burocracias centralizadas no cotidiano das escolas; em responsabilizar as 

diferentes instâncias do sistema pelos resultados obtidos, através do 

desenvolvimento de processos de avaliação cada vez mais criteriosos e 

cuidadosos. Estava evidente a intenção de dar ou reforçar autonomia com 

responsabilidade à instituição escolar.

Seguindo essa linha do tempo, necessária para se entender as dificuldades 

e os problemas que deverão ser enfrentados pelas políticas educativas que 

enfatizam a autonomia da gestão da escola e de suas equipes, é importante 

justificar por que estas políticas para os anos 90 deverão estar centralizadas na 

busca de melhor qualidade e na superação das dificuldades para alcançar essa 

meta. Também se faz necessário compreender que, nas décadas de 1970 e 

1980, o fator ordenador das decisões educacionais foi a expansão quantitativa da 

oferta de ensino. 

No período de 1970 e 1980, houve a expansão desqualificada da 

educação, pois o esforço dos sistemas educativos foi basicamente para garantir o 

princípio de equidade ou igualdade de oportunidades de acesso à educação 

formal, considerando-se as baixas taxas de escolaridade existentes, provocadas 

pela falta de vagas, e o pressuposto de que o ingresso na escola poderia garantir 

a inserção dos estudantes nos processos sociais que caracterizam o crescimento 

econômico.

Entretanto, conforme Ribeiro (1978), o modelo de crescimento econômico 

brasileiro prescindiu de um efetivo aperfeiçoamento do nível de escolarização da 

população. Ainda que tenha conseguido até o final dos anos de 1970 aumentar 

significativamente seu Produto Interno Bruto (PIB) e ampliar o acesso à escola, o 

Brasil não alcançou um aumento correspondente na proporção dos que chegam a 

completar a escolarização obrigatória. “Durante os anos de 1980, tal proporção 

elevou-se de 25% para 35% - muito longe do México, por exemplo, que chegou 

aos 60%” (RIBEIRO, 1978, p. 53). 
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Tais dados, associados a elevadas taxas de reprovação, custo-aluno 

irrisório, presença de professores leigos, condições precárias das instalações 

escolares, baixos salários recebidos pelos docentes, permitem deduzir que o 

enfoque da equidade provocou uma expansão das instalações físicas e do 

número de docentes, sem garantir as condições mínimas indispensáveis a um 

ensino eficaz.

A percepção é de que esses dados revelam que aumentar o número de 

escolas e vagas sem resolver os problemas de qualidade representa um 

desperdício inaceitável de recursos humanos e materiais. A causa disso, bem 

como da manutenção dessa política quantitativa em detrimento da qualidade do 

ensino, segundo Mello (1989) vale a pena destacar.

 Primeiro, o próprio modelo de desenvolvimento, que se baseou na mão-

de-obra desqualificada e barata, no ingresso massivo de capitais externos, na 

abundância de matérias-primas, determinando, de um lado, a formação mínima e 

pouco qualificada aos segmentos majoritários da população, para que pudessem 

inserir-se num processo pouco exigente da produtividade e da competitividade e, 

de outro lado, a formação de uma elite reduzida de tecnocratas, para dar 

sustentação ao processo de importação de tecnologia.

Segundo, a transferência, pelo governo federal, dos custos da expansão 

dos sistemas educativos para os governos estaduais e municipais, ao mesmo 

tempo em que desencadeava um processo de concentração tributária no âmbito 

federal.

Terceiro, a interferência de interesses corporativos no interior do aparato 

do Estado a favor do crescimento desqualificado, que envolveu uma associação 

forte, complexa e contraditória. Essa associação envolveu as empresas 

prestadoras de serviços de alimentação e de construções escolares; a classe 

política e sua clientela, que sempre pressionam no sentido de obter a sua escola, 

seja ela necessária ou não; a classe média, que teve acesso à formação superior 

privada e buscou, em sua maioria, os cursos de formação de professores, 

pressionando, posteriormente, por postos de emprego no sistema de ensino 

público; os setores do ensino privado, que tiveram nos futuros profissionais da 

escola pública clientes cativos e pouco crítico.  
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Em face desse contexto, chegou-se à década de 1990 com essas questões 

postas como desafios para alcançar a qualidade e a autonomia da escola e isso 

dependia do equilíbrio que se conseguisse alcançar entre os dois eixos da 

reorganização institucional dos sistemas educativos: a descentralização e a 

integração; naquele situam-se as ações e os programas destinados a racionalizar 

a máquina burocrática dos sistemas educativos, com o objetivo de fazer chegar 

de fato à escola os recursos materiais e o apoio técnico necessário a uma 

eficiente organização do ensino; neste, estava o grau e o conteúdo de autonomia 

das unidades escolares que deviam permitir sua interação mais efetiva com o 

meio social, de modo que a proposta pedagógica da escola e seu plano de 

desenvolvimento institucional refletissem a diversidade cultural, as demandas e 

aspirações da população usuária. 

Nesse sentido, as políticas educativas deveriam prever estratégias de 

formação, recrutamento e seleção de recursos humanos as mais flexíveis e 

menos regulamentadas possíveis em seus aspectos formais, associadas a uma 

permanente avaliação de resultados, seja nos níveis de formação ou nos de 

desempenho de docentes e de pessoal técnico.   

Os planos de carreira dos profissionais da educação estabeleceram 

diretrizes gerais mínimas quanto a regimes de trabalho e remuneração, 

delegando às escolas a gestão suplementar do tempo de trabalho docente e até 

de suplementação de pagamentos, vinculada à avaliação de resultados no nível 

do sistema e da própria escola. Em um cenário favorável, esta instituição deveria 

proceder até mesmo à admissão ou dispensa de pessoal, observados os direitos 

trabalhistas dos profissionais. 

Nessa perspectiva, seria desejável que a garantia de estabilidade no 

emprego não correspondesse a um posto fixo de trabalho na escola e, sim, no 

Sistema.   Um esforço sistemático para aperfeiçoar a qualidade técnica das 

equipes traduzir-se-ia em programas flexíveis, com desenhos institucionais 

diversificados de capacitação em serviço, produção local ou regional de materiais 

combinados com materiais produzidos para o Estado, que deveriam estar à 

disposição das equipes escolares. Estas escolheriam os programas e formatos 

institucionais mais adequados às suas necessidades.   
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As ações ou programas gerais de capacitação de âmbito nacional ou 

estadual foram reservados para temas ou áreas curriculares comuns e, mesmo 

nestes casos, tais programas tiveram sua execução descentralizada por regiões 

ou por municípios. Associados a uma ágil difusão do conhecimento, foram

estruturados sistemas descentralizados de assistência pedagógica por áreas de 

currículo, deslocando para as escolas especialistas qualificados que, em muitos 

casos, permaneceram nas instâncias centrais da administração ou nos limites da 

vida acadêmica universitária.  

O traço comum a essas estratégias consistiu em não serem obrigatórias, 

tendo a escola autonomia para escolher as que melhor se adequassem à sua 

proposta de trabalho e para administrar a equipe, determinando: a organização do 

ano escolar e da jornada de trabalho, o ordenamento dos conteúdos, a seleção 

dos materiais didáticos, as formas de integração do currículo, enfim, todos os 

elementos que constituem sua gestão pedagógica. 

Contudo, a escola também foi responsável pelos resultados alcançados por 

seus alunos aferidos por um sistema de avaliação externa, com características 

regulatórias, de controle; o que significa que sua autonomia não dispensava a 

atuação do Estado nem das instâncias centrais da administração, ao contrário, 

requeria uma profunda revisão e o fortalecimento de suas novas funções e 

papéis, uma vez seu papel integrador ultrapassava a mera função de executor.

Nesse eixo integrador, as políticas educativas deveriam considerar os 

seguintes aspectos, conforme descritos a seguir: 

(a) avaliação do resultado e responsabilidades das escolas, criando 

mecanismos de prestação de contas e de informação à população, 

instrumentalizando-a para a fiscalização e o controle da qualidade de ensino; 

(b) descentralização de recursos para as escolas exercerem o máximo de 

autonomia financeira na sua própria manutenção, aquisição de materiais e 

aplicação em ações inovadoras; 

(c) definição de diretrizes e requisitos mínimos que garantissem unidade, 

seja quanto ao núcleo curricular comum, seja quanto à formação e capacitação 

docente, seja quanto aos níveis mínimos de domínio de conhecimento, a serem 

apresentados por todas as crianças ao saírem do sistema escolar; 
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(d) compensação das desigualdades regionais ou locais, por uma 

adequada redistribuição de recursos e apoio técnico, que estabelecessem uma 

discriminação positiva de áreas, localidades ou escolas que necessitassem de 

apoio e de programas de fortalecimento; 

(e) estabelecimento de critérios básicos para o uso mais racional dos 

recursos humanos, com o objetivo de evitar a ociosidade e incentivar a 

produtividade vinculada a estímulos salariais, buscando um equilíbrio entre a 

autonomia da escola e a utilização, sem desperdício, dos recursos humanos e 

materiais; 

(f) fortalecimento de requisitos qualitativos para materiais didáticos, 

associando flexibilidade na escola com a qualidade necessária; 

(g) diminuição e racionalização do aparato técnico-administrativo 

centralizado, ao mesmo tempo em que se desenvolve um sistema de informações 

para subsidiar a gestão estratégica do Sistema Educativo e informava à 

sociedade ou aos usuários diretamente interessados sobre o desempenho das 

escolas e os recursos aplicados;

(h) delineamento de estratégias para desenvolver a capacidade de gestão 

do nível da escola e do Sistema que tivessem por finalidade não apenas a maior 

densidade técnico-administrativa, mas, também, a difícil, porém necessária, 

preparação para conviver com os conflitos, atuar na construção do consenso, 

incorporar a diversidade e compartilhar a responsabilidade de prestar contas 

sobre os resultados alcançados. 

Nessa perspectiva,considera-se o diretor como o que está na liderança, a 

serviço da comunidade escolar para o alcance de suas finalidades, posto que os 

especialistas e professores são possuidores de um conhecimento específico em 

uma área, sendo, portanto, o trabalho coletivo dessas diferentes especialidades 

na escola que provocará mudanças. A expectativa dos alunos, pais, comunidade 

em relação à escola é uma dimensão que não pode ser ignorada e sim conhecida 

para ser atendida. Eles precisam assumir as responsabilidades de suas 

atividades, sem que alguém lhes diga sempre o que e como fazer. Não pode, 

pois, existir a dicotomia – uns pensam, outros executam, mas todos precisam ter

e desenvolver o compromisso político próprio do ato educativo. 
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O individualismo, a desconfiança, a acomodação e o egoísmo devem ceder 

lugar ao sentido coletivo da crítica e autocrítica, do direito e do dever, da 

responsabilidade social frente ao ato educativo. O comando, por ser visível às 

necessidades e aos interesses dos diversos grupos, agiliza o confronto destes, 

resultando em ações criadoras. 

Assim, a Gestão da escola passa a ser, então, o resultado do exercício de 

todos os componentes da comunidade escolar, sempre na busca do alcance das 

metas estabelecidas pelo Projeto Político-Pedagógico construído coletivamente, 

compreendendo-se que à Gestão Educacional estão incorporados os termos:

Gestão de Sistemas de Ensino e Gestão Escolar de modo que o significado de 

Gestão perpassa os segmentos do sistema, e os processos preveem uma ação 

ampla e continuada que engloba a dimensão técnico-pedagógica cujos efeitos 

somente se fazem valer se unidos entre si.

1.3 A Gestão Democrática na Constituição Federal e nas Leis de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 

Considerando que historicamente a educação no Brasil não teve o 

propósito de permitir a ascensão social das classes populares, obviamente que a 

tendência democrática da Gestão do ensino público vai ser tardiamente 

apresentada tanto na Constituição brasileira quanto nas Leis de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB).

Ora, sabe-se dos impactos que uma Gestão Democrática é capaz de 

provocar na escola e nos sujeitos que dela participam, pois assegurando de fato a 

igualdade de condições de acesso e permanência dos estudantes, o pluralismo 

de ideias, proporcionará a tão almejada qualidade da educação e a autonomia 

dos aspectos pedagógico-administrativos e financeiros bem como de seus 

sujeitos envolvidos direta e indiretamente.

Essa perspectiva foi conferida à educação brasileira, após longos anos em 

que o País conviveu com uma legislação educacional pautada em definições 

inflexíveis, haja vista, por exemplo, o formato e a concepção de currículo 

traduzidos na matriz curricular e de que, conforme Carneiro (2001), a partir de 
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1948, com a Carta de Direitos, da Organização das Nações Unidas (ONU) foi que 

o Brasil se deu conta de que todos são iguais perante a lei, de fato, à medida que 

todos tenham direitos ao trabalho, à moradia, à saúde, à educação, à livre 

expressão, enfim, a uma vida digna.  

No caso da educação, segundo pondera Carneiro (2001), as conquistas 

foram desiguais; o Brasil sempre ajudou a compor cenário mundial com os mais 

elevados índices de falta de escolarização.

A inclusão da educação como direito fundamental de todos contribuiu para 

sinalizar na perspectiva da construção de uma escola padrão básico, pautada em 

um modelo organizacional de objetivos convergentes, estruturados à luz de 

marcos normativos comuns. Entretanto, demorou muito para se atingir esse 

ponto, segundo pode ser observado nesta síntese das oito Constituições 

brasileiras e das três LDB.

A Constituição Imperial de 1824 incorporou ao conjunto dos direitos civis e 

políticos a iniciativa de implantar colégios e universidades e fixar a gratuidade do 

ensino primário; era a Coroa que respondia pelo processo gerencial do ensino e 

inspeção das escolas primárias através das Câmaras Municipais, que foram 

instaladas. Em 1834, com a declaração do Ato Adicional foram criadas as 

Assembleias Legislativas Provinciais, cuja responsabilidade era legislar sobre a 

instrução pública. 

É importante observar que as escolas secundárias tinham uma 

organização curricular propedêutica e sua direção estava sob a responsabilidade 

de particulares, o que mostra claramente a elitização da escola, dado que 

somente as famílias, com poder aquisitivo alto, podiam assegurar a educação de 

seus filhos. Segundo Carneiro:

O que parecia na constituição imperial uma incursão descentralizadora 
no formato organizacional do ensino, representativa, na verdade, um 
despiste legal, uma vez que os avanços aparentes dos dispositivos 
constitucionais eram contidos por uma mística organizacional cimentada 
no princípio da ação hegemônica da Igreja e da Família sobre a 
Educação. A escola que se queria buscava manter a tradição de 
educação aristocrática, totalmente voltada para os frequentadores da 
Corte e, portanto, para os destinatários do ensino superior, em 
detrimento dos demais níveis de ensino (CARNEIRO, 2001, p. 19).
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A Constituição de 1891, a primeira da República, instituiu o sistema 

federativo de governo e provocou mudanças na educação, atribuindo ao 

Congresso Nacional a prerrogativa legal exclusiva de legislar sobre o ensino 

superior; criar escolas secundárias e superiores nos Estados e responder pela 

instrução secundária do Distrito Federal. Aos Estados, cabia legislar sobre o 

ensino primário e secundário; implantar e manter escolas primárias, secundárias e 

superiores.

A Constituição de 1934 trouxe uma inovação ao atribuir à União Federal a 

tarefa absoluta de fixar as diretrizes e bases da educação nacional; também criou 

o Conselho Nacional de Educação (CNE) e deu aos Estados e Distrito Federal 

autonomia para organizar seus sistemas de ensino e, ainda, instalar Conselhos 

Estaduais de Educação com funções idênticas das do CNE no âmbito de suas 

representativas jurisdições. 

À União, coube a tarefa de elaborar o Plano Nacional de Educação (PNE)

com dois eixos fundamentais: a organização do ensino nos diferentes níveis e 

áreas especializados e a legislação de ação supletiva junto aos Estados; seja 

subsidiando com estudos e avaliações técnicas ou aportando recursos financeiros 

complementares. 

Outras conquistas contidas nessa Constituição foram: ensino primário 

gratuito para todos, desde que oferecidos em escola pública, inclusive para 

alunos adultos; investimento na educação para ações de manutenção e 

desenvolvimento do ensino, na ordem de 10% e por parte da União e dos 

Municípios e 20% por parte dos estados e do Distrito Federal, da renda resultante 

de impostos; 20% dos recursos federais seriam destinados para o ensino na zona 

rural; a obrigatoriedade de auxiliar alunos carentes, pelo mecanismo da 

concessão de bolsas de estudo.

Salienta-se que no período da Primeira República, mais precisamente até o 

final da década de 1920, a população era eminentemente rural e o índice de 

urbanização e industrialização era baixo. Isso significa dizer que “a economia não 

impunha nenhuma exigência à escola, como assinala Ianni (1971, p. 13).

Foi depois da Primeira Guerra Mundial, e em escala crescente a seguir,

que os setores médios e proletários urbanos e rurais começaram a contar mais 

abertamente como categoria política. De fato, a estrutura oligárquica deu 
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predominância rural, os requerimentos de instrução não eram sentido. Somente a 

partir de 1930, com a intensificação do capitalismo industrial, foi que se inaugurou 

um quadro de novas exigências educacionais por parte de novas exigências 

educacionais por parte de camadas da população cada vez mais amplas.

Conforme detalhamento de Ianni (1971, p. 13), de 1930 a 1945, o País foi 

governado por Getúlio Vargas e, nesses quinze anos, em que pese a ocorrência 

da instabilidade política, o que culminou com a ditadura de 1937 a 1945, o Estado 

assumiu mais ativamente a tarefa de desenvolvimento, firmando as bases para a 

implantação de uma indústria pesada, assegurando as condições para o início da 

era urbano-industrial do País. Isso gerou o aumento da população urbana, a 

diversificação ocupacional e a expansão da demanda de ensino.

A Constituição de 1946, proclamando a educação como um direito de 

todos, estabeleceu os seguintes princípios: 

(a) o compulsório do ensino primário para todos e sua gratuidade nas 

escolas públicas; 

(b) gratuidade do ensino oficial nos níveis ulteriores para alunos carentes; 

(c) obrigatoriedade de oferta de ensino primário gratuito por parte de 

empresas com mais de cem empregados e, ainda, exigência as empresas 

industriais e comerciais de assegurarem aprendizagem aos trabalhadores 

menores; 

(d) ingresso no magistério através de concurso de provas e títulos; 

(e) fornecimento de recursos por parte do Estado para que o direito 

universal de acesso à escola primária fosse assegurado, buscando-se, desta 

forma, a equidade socializada; 

(f) responsabilidade educativa compartilhada pela família e pela escola, 

podendo haver oferta pública e privada em todos os níveis de ensino;

(g) oferta obrigatória de ensino religioso, embora de matrícula facultativa

para os alunos.

Pode-se afirmar que a Carta de 1946 preceituou uma organização 

equilibrada do sistema educacional brasileiro, mediante um formato administrativo 

e pedagógico descentralizado, sem que a União abdicasse da responsabilidade 

de apresentar as linhas -mestras de organização da educação. Nela encontra-se

muito das ideias e do espírito do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 
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1932. Foi a partir desta percepção que o Ministro da Educação de então, 

Francisco Mariani, oficializou uma comissão de educadores para propor a reforma 

geral da educação nacional.

Foram essas ideias e movimentos que deram origem à primeira LDB, Lei 

4.024/61, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aprovada pelo Congresso 

Nacional após um debate de onze anos. A partir dessa Constituição, o Ministério 

da Educação e Cultura (MEC), hoje, Ministério da Educação, passou a exercer as 

atribuições de Poder Público Federal em matéria de educação. Essa Carta Magna 

traduziu o clima de afirmação democrática vigente no período, uma vez que foi 

construída sob estes valores: liberdade, defesa da dignidade humana e 

solidariedade internacional.

A Constituição de 1967, com base na segurança nacional, abriu espaços 

para apoio ao fortalecimento do ensino particular, para o qual era direcionado, 

sem nenhum critério, uma gama de recursos públicos. A ampliação da 

obrigatoriedade do ensino fundamental de sete a quatorze anos, aparentemente 

uma grande conquista, conflitava com outro preceito que permitia o trabalho de 

crianças com 12 anos, contrastando com a Carta de 1946 que estabelecia os 14 

anos como idade mínima para o trabalho de menores. Também a ideia de 

gratuidade do ensino se concretizou na prescrição constitucional da criação de 

um sistema de bolsas de estudo reembolsáveis. Por fim, retirava-se a 

obrigatoriedade de percentuais do orçamento destinado à manutenção e 

desenvolvimento do ensino.

A Constituição de 1969 preservou, basicamente, todos os ângulos 

restritivos da Carta anterior. Recursos orçamentários vinculados ao ensino 

ficaram restritos aos municípios que se obrigavam a aplicar, pelo menos, 20% da 

receita tributária no ensino primário., sendo que o aspecto mais obscuro desse 

texto constitucional foi o relativo às atividades docentes. A escola passou a ser 

palco de vigilância permanente dos agentes políticos do Estado. Nesse período, 

editaram-se vários Atos Institucionais que eram acionados, com muita frequência, 

contra a liberdade docente.

Esse foi o contexto da segunda LDB brasileira, Lei Nº 5.692/71, 

oficialmente denominada de Lei da Reforma do Ensino de 1º e 2º Graus, que teve 

também um processo gestatório lento, embora impermeável a debates e à 
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participação da sociedade civil, em função do contexto em que foi gestada: 

período de governo discricionário com as liberdades civis cerceadas. O processo 

foi, portanto, atípico. 

O quadro de pressão política impulsionava as unidades de ensino para 

uma situação de confrontação com o poder estabelecido; assim, a reforma da 

educação começava pelo ensino superior; ou seja, a reforma universitária se 

antecipava à reforma dos demais níveis de ensino, criando-se a Lei Nº 5.540/68;

somente três anos depois, editava-se a Lei Nº 5.692/71, voltada, especificamente, 

para os níveis de ensino anteriores ao ensino superior. 

O trajeto da Lei da Reforma Universitária começou pela constituição de um 

Grupo de Trabalho, instituído por Decreto, para realizar estudos que 

possibilitassem a eficiência, modernização e flexibilidade administrativa das 

universidades. 

Em outubro de 1968, foi enviada ao Congresso, a Mensagem nº 36, 

acompanhada do Projeto de Lei Nº 32, voltada para estabelecer normas de 

organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola 

média. 

Com o Congresso sem muita (ou nenhuma) condição em sua ação, o texto 

foi aprovado em 28 de novembro de 1968, sob a forma da Lei 5.540/68. Por ela, 

extinguiu-se a cátedra, a estrutura de universidade passou a ser prioritária como 

forma de organização do ensino superior, o ensino, a pesquisa e a extensão 

assumiam a natureza privada, via instituições isoladas, e o instituto da autonomia 

não conseguia se afirmar, devido as injunções de natureza financeira.

Em maio de 1970, foi criado um Grupo de Trabalho (GT) para cuidar da 

atualização e expansão do Ensino Fundamental e do Colegial. Dois meses 

depois, estava pronto o Relatório do GT, que foi encaminhado ao Ministro da 

Educação. Apreciado pelo Conselho Federal de Educação e, a seguir, pelos 

Conselhos Estaduais de Educação, o texto, com alterações, retornou ao Ministro 

da Educação que o remeteu ao Presidente para encaminhamento ao Congresso 

Nacional. Esse texto recebeu 362 emendas de cuja apreciação originou-se o 

substitutivo do relator, submetido à apreciação da Comissão Mista e de quem 

recebeu aprovação em 20 de julho de 1971. 
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Uma semana depois, o Congresso Nacional aprovou o substitutivo, 

encaminhado, de imediato, para a sanção do Presidente da República. Assim, um 

ano e três meses depois da criação do GT, foi sancionada a Lei da Reforma do 

Ensino de 1º e 2º Graus, Nº 5.692/71, de 11 de agosto de 1971. É importante 

mencionar que essa reforma foi fruto de uma ação de incursão estrangeira sobre 

a política educacional brasileira, citando-se aspectos do Acordo MEC-USAID, 

conforme a seguir:

O acordo MEC-USAID (Ministério da Educação/MEC e United States 
Agency for International Development/USAID) tinha por objetivo
aperfeiçoar o modelo educacional brasileiro, que se deu através da 
reforma do ensino, onde os cursos primário (5 anos) e ginasial (4 anos) 
foram fundidos, se chamando de primeiro grau, com 8 anos de duração 
e o curso científico fundido com o clássico passou a ser denominado 
segundo grau, com 3 anos de duração, e o curso universitário passou a 
ser denominado terceiro grau. Com essa reforma, se eliminou um ano 
de estudos fazendo com que o Brasil tivesse somente 11 níveis até 
chegar ao fim do segundo grau enquanto outros países europeus e o 
Canadá possuem no mínimo 12 níveis. Para a implantação do 
programa, o acordo impunha ao Brasil a contratação de 
assessoramento Norte-americano e a obrigatoriedade do ensino da 
Língua Inglesa desde a primeira série do primeiro grau. Os técnicos 
oriundos dos Estados Unidos criaram a reforma da educação pública 
que atingiu todos os níveis de ensino. O MEC-USAID tinha como 
proposta inicial privatizar as escolas públicas; como não deu certo, eles 
resolveram sucateá-la. Antes desse acordo, o ensino público era de 
qualidade depois ficou péssimo como podemos constatar ainda hoje. 
Matérias como História tiverem sua carga horária reduzida para que 
estudantes da época não tivessem seus olhos abertos em relação a 
ditadura. Resultados: A implantação deste regime de ensino também 
retirou matérias consideradas obsoletas do currículo, tais como: 
Filosofia, Latim, Educação Política, cortou-se a carga horária de várias 
matérias como em História e outras. Os líderes estudantis brasileiros 
discordavam da ingerência de um país estrangeiro nos assuntos 
educacionais de nosso País. Isto originou diversos movimentos 
reivindicatórios que foram reprimidos pela máquina ditatorial brasileira. 
Em função do movimento crescente, aliado a outras reivindicações, as 
organizações estudantis foram postas na clandestinidade 
(HTTP://PT.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/MEC-USAID, EM 24/01/2011).

Sob o ponto de vista de Carneiro (2001), se considerados os aspectos 

técnico, educativo e formal, não é pertinente considerar essa Lei propriamente 

como de diretrizes e bases da educação, porque lhe faltou um sentido de 

inteireza, uma vez que focava somente as orientações para a Pré-Escola e o 

Ensino de 1º e 2º Graus, deixando de lado o Ensino Superior. Depois, a 
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substância educativa, energia vivificadora de uma LDB, era substituída pela mera 

razão técnica, com inegáveis prejuízos para os aspectos de essencialidades do 

processo educativo. Segundo Carneiro (2001), não é razoável que se 

desconsidere tais aspectos em primazia dos elementos da organização do ensino, 

sob pena de se oferecer uma subeducação.

A nova lei representou uma mudança radical na estrutura básica do ensino 

brasileiro. O Curso Primário, de quatro anos, e o Médio Ginasial, de três, se 

cingiam no ensino de 1º Grau de oito anos. O Ensino Médio Colegial, de três 

anos, foi transformado no ensino de 2º Grau com estrutura única, oferecendo, 

pelo mecanismo do currículo universal, a profissionalização compulsória, 

disponibilizada, legalmente, pela oferta de uma extensa gama de habilitações 

profissionais. Estava instalada a era do tecnicismo em cuja proposta era clara a 

divisão social do trabalho.

Nesse contexto social e educacional tecnicista, a instituição escolar ocultou 

o que de verdade os indivíduos deveriam aprender. O movimento conservador do 

ensino provocou um distanciamento da relação aluno/aprendizagem na idéia de 

um cumprimento de dever, de um engessamento do saber por meio das notas, 

certificados e diplomas. 

Bolle (1997) demonstra que no século XVIII havia um sistema de escola

pública primária no qual, especialmente na Alemanha, a figura do professor era 

respeitada, qualificada e bem paga; fato que não corre no Brasil, cuja escola 

pública é gerenciada pela modernidade industrial e a necessidade de formação de 

trabalhadores para atuar na industrialização.

A transformação da idéia de formação erudita para uma formação técnica, 

com a imposição da necessidade da divisão de trabalho e a especialização, traz à 

tona a formação do homem genérico para uma formação de homem 

especializada e fragmentada. Instala-se, pois, a tensão entre humanismo x 

tecnicismo; é o saber associado ao individualismo e a forma + ação. 

Voltando a uma perspectiva histórica, no Brasil, especialmente no Período

Colonial, a titularidade ou uma formação mais requintada era sinônimo de 

elitismo. Alguns intelectuais desse Período, geralmente artistas ou jornalistas, 

detinham uma visão mais crítica da realidade brasileira e a busca por uma 

identidade nacional. Já na sociedade tecnicista, o mercado privado está mais 
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próximo da lógica de inserção econômica onde a educação é um bem de 

consumo. O profissional é exigido, em geral, numa maneira de performance 

especializada. O ensino médio é um canal de direcionamento e percepção da 

lógica da estratificação das profissões. Canaliza uma tendência de atratividade a 

instituição que oferece tal mobilidade e oportunidade de formação para um futuro 

profissional. O setor público liga-se as instâncias gerenciadas e reguladas pelo 

Estado. 

O professor, vinculado nessa lógica de contratação, ocupa lugares de 

afirmação da sua identidade profissional em formas diferenciadas de inserção 

neste trabalho, sendo que, os que estão inseridos na rede privada são mais 

vulnerabilizados pela formação, voltados ao discurso do mercado e das 

competências, e também presos a uma política dos colégios, que em sua maioria 

apresentam um viés religioso na condução de suas ideologias. Eles são 

contratados de acordo com a necessidade do colégio junto a disciplina e análise 

curricular do candidato.

Os professores que atuam no ensino possuem três tipos de vínculos 
profissionais de trabalho, aos quais podem ser contratados como: 
professor concursado efetivo, professor temporário CLT e o professor 
da PARANAEDUCAÇÃO. O professor efetivo é o profissional que 
ingressou na carreira pela via do concurso, e tem maior estabilidade de 
emprego, direitos assegurados dentro da rede de ensino. Tem ainda a 
oportunidade de crescer dentro da profissão através de uma tabela que 
seria o Plano de Cargos e Salários, com sentido horizontal e vertical, 
podendo avançar um ou dois sentidos por ano, de acordo com o tempo 
de atuação do profissional na área, além da variável da formação 
profissional, conforme cursos de aperfeiçoamentos que freqüenta 
valendo pontuação no processo de avanço desse professor. Isto reflete, 
ao longo dos anos, em aumento na remuneração, e aquisição de 
licenças-prêmio e formas de aposentadoria. O crescimento dentro da 
profissão é gradual, com o implicativo do desestímulo. Em contrapartida 
o profissional contratado pelo regime de trabalho CLT não tem as 
mesmas garantias do professor efetivo. Não tem estabilidade e a sua 
remuneração é menor. Suas aulas são aquelas que restaram do quadro 
não assumido pelos professores efetivos. Os efetivos que escolhem 
suas aulas levando em consideração seu local de trabalho, estrutura do 
colégio, o turno de atuação e a matéria na qual está preparado para 
lecionar. Geralmente é diferente com os contratados pelo regime de 
CLT, que possuem um prazo pré-determinado de atuação. Qualquer 
efetivo pode, no “leilão de aulas”, assumir suas aulas, mas geralmente o 
professor CLT trabalha em mais de uma escola para poder preencher 
sua carga horária de trabalho e garantir sua remuneração. O professor 
da PARANAEDUCAÇÃO também é contratado por teste seletivo. É o 
chamado serviço terceirizado dentro da Educação, que tem ainda 
menos estabilidade de emprego. Contratado temporariamente, na 
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maioria das vezes somente pelo prazo de um ano. Depende das aulas 
que não foram assumidas pelos efetivos e pelos professores CLT, atua, 
geralmente em mais de um colégio e turnos de trabalho com campo de 
atuação restrito. Sua remuneração é menor do que o CLT. Os 
destinatários dessas vagas no geral são professores recém-formados 
ou em processo de formação. O vínculo de trabalho de que falamos é 
fator essencial, pois rege a posição do professor no campo da 
Educação enquanto profissional. No caso do ensino médio público, 
gerido pelo governo do Estado (REVISTA CRITICA SOCIAL, NÚMERO 
1 ANO 1 2006, p. 13).

Na atuação, os domínios de saberes e o seu significado junto ao mercado 

de profissões de maneira geral. Os professores da área de exatas, biológicas e 

humanas travam espaços de reconhecimento e disputas que se refletem na 

apreensão das disciplinas consideradas mais relevantes no mercado profissional. 

O próprio currículo escolar acaba acatando ou sendo formatado numa direção 

que, de certa maneira, pode contribuir com o desnível de distribuição das áreas a 

serem exploradas.

Os professores utilizam esta “manipulação de identidade” reafirmando a 

condição de profissão mal valorizada, de modo a despertar e reverter a sua 

identidade profissional desprivilegiada ou estigmatizada na idéia de heroísmo do 

ofício. Essa mobilização visa atingir diversos atores, que interagem com sua 

profissão na busca por uma reafirmação e uma posição dentro do social, seja 

provocando a sociedade, o aluno - o seu outro mais próximo - ou o Estado, nos 

movimentos reivindicatórios. Na luta pelo seu espaço, vem diretamente associado 

o nome e à função de sua nomeação, como profissão professor, utilizando capital

simbólico cultural para dar respaldo à sua identidade enquanto profissional. Isso 

tudo revela bem o que Bourdieu (1998) chama de “conflitos simbólicos da vida 

cotidiana”. Numa eterna produção e reprodução de confrontos.

Giroux (1997) percebe que existe um discurso dentro da instituição-escola 

de administração e controle, voltada à preocupação pedagógica na aquisição de 

uma habilidade para o plano do conhecimento pragmático do trabalho. Essa 

composição de currículo nem sempre privilegia todas as necessidades de 

conteúdo de mundo na formação das pessoas; existe uma compartimentalização 

dos saberes e a constante postergação da experiência de conhecimento humano 

em que se anula a possibilidade de evolução e percepção de mundo nos 

estudantes.
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Mas o que é importante, na questão da identidade profissional, neste 
caso a do professor, é a construção do currículo escolar que acaba 
engessando a possibilidade de atuação num sentido mais 
intelectualizado da prática docente. Existe uma forte tendência de 
posicionar os professores dentro de modelos pedagógicos que 
legitimam o professor apenas como um funcionário. Neste discurso de 
administração e controle, se impossibilita o total acesso dos professores 
na produção material desses currículos e a adequação as reais 
necessidades de contextos sociais e culturais os quais estão inseridos 
os alunos . Esse princípio da lógica técnica executiva compromete uma 
das principais características do processo de criação intelectual: a 
autonomia . O que se perde aí é o respeito pela autonomia de lógicas 
culturais diferentes [...] em relações assimétricas de poder e dominação 
[...] a igualdade que é associada com as diferentes formas de cultura 
enquanto experiências vividas e incorporadas servem para substituir as 
considerações políticas referentes a as formas pelas quais os grupos 
dominantes e subordinados são produzidos, mediados e expressos nas 
práticas sociais concretas dentro e fora das escolas (GIROUX:1997, 
p.132).

Portanto, percebe-se que, no campo educacional, a lógica do 

conhecimento é pensada como um bem de consumo no atendimento da formação 

de um profissional adequado ao mercado e a retirada da instância política dessas 

discussões. O saber técnico e humanista é atrelado ao mundo das necessidades 

pragmáticas e extrapola a dimensão de atuação na "rede social". 

Ressalta-se o cunho político excludente das duas Reformas: a Universitária 

e a da Educação Básica, cujo vetor de inspiração era o mercado de trabalho, 

porém desfocado de uma visão de transformação das estruturas sociais e 

econômicas do País. É importante pontuar que houve resistência da sociedade e, 

em consequência, onze anos depois, foram revogados os dispositivos que 

tornavam a profissionalização obrigatória, através da Lei 7.044/82.

Os grandes eixos da Lei 5.692/71 foram, assim definidos: do ensino de 1º e 

2º graus; do ensino de 1º Grau; do ensino de 2º Grau; do ensino Supletivo; dos 

professores e especialistas; do financiamento. Isso mostra que essa Lei manteve

o conceito de grau de ensino, presente na legislação anterior, alicerçado na 

Psicologia Evolutiva. 

Cada grau correspondia a uma faixa etária determinada que, por sua vez, 

estava associado à questão do nível de desenvolvimento socioeconômico do 

País, posto que, à medida que evoluíam a matriz de conhecimento e as técnicas 

de produção, crescia as possibilidades de ingresso da população ao mercado de 
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trabalho. Evidentemente que havia a exigência de trabalhadores com níveis cada 

vez mais avançados de escolaridade, sendo esta a razão do ensino organizado 

em graus.

Diante da necessidade de mudanças na estrutura e no funcionamento da 

escola, a questão da democratização da Gestão Escolar passou a integrar o 

roteiro permanente nos sistemas estaduais e municipais de ensino, resultando na 

implementação de várias inovações voltadas para a descentralização e o 

gerenciamento democrático da escola pública que, gradualmente foi sendo mais 

difundida e cada vez mais aceita na sociedade.

Exemplo disso, foram as Constituições Estaduais, a LDB, Nº 9.394/96 e a 

Lei Nº 9.424/96 que regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), que em 2007 

passou à denominação de Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). 

Apesar de ambos terem finalidades praticamente comuns, o FUNDEB e o 

FUNDEF diferem, principalmente, na base de cálculo, implicando em diferentes 

volumes de recursos e no alcance destes.         

Conforme Lück (2006), o movimento de descentralização da educação é 

internacional e surgiu com características de reforma nos países cujos governos

foram caracterizado pela centralização, sobretudo aqueles que tiveram regimes 

autoritários de governo, mas também em decorrência das lutas dos movimentos e 

organizações sociais pela democracia. Para Lück (2006), a Gestão Democrática e 

Compartilhada implica, portanto, na participação de todos os segmentos da 

escola na elaboração e execução de seu plano de desenvolvimento de forma 

articulada.

           A Gestão Democrática requer profissionais da educação interessados e 

competentes os quais, em conjunto com a comunidade, deverão ocupar este 

espaço legalmente instituído, empenhando seus esforços no sentido de 

equacionar os problemas e de construir uma nova identidade para a escola.

           Isso requer a ressignificação do termo Gestão, no sentido Democrático que 

está atrelado ao de Democracia enquanto método político para se alcançar 

decisões (políticas, legislativas e administrativas) não podendo, portanto, ser um 

fim em si mesmo.
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          Bobbio (2000, p.33-34), trata da Democracia e suas formas de 

manifestação quando diferencia democracia representativa e democracia 

participativa. Para ele, democracia representativa é “aquela forma de governo em 

que o povo não toma, ele mesmo, as decisões que lhe dizem respeito, mas elege 

seus representantes que devem por ele decidir” (Bobbio 2000, p.33). Por 

Democracia Participativa, que não deixa de ser também elitista e excludente, 

reporta-se ao pensamento grego e assim a define: 

Governo de muitos, dos mais, da maioria, (...) como governo do povo, 
em contraposição ao governo de poucos (...) (cujo) titular do poder 
político é sempre o povo, entendido como o conjunto de cidadãos a que 
cabe, em última instância o direito de tomar as decisões coletivas 
(BOBBIO, 2000, p.31).

        

Refletindo sobre esse conceito, entende-se a Gestão Democrática pela 

participação efetiva da comunidade escolar como a construção de uma identidade 

para que a escola seja representativa de seus próprios interesses, necessidades 

e resolução de problemas, concordando com a posição de Bobbio (2000) sobre a 

Democracia Participativa nessa construção.

Para Santos (2002, p.51), a Democracia implica rupturas com as normas e 

tradições, já estabelecidas, sendo, portanto, “a tentativa de instituir novas 

determinações, novas normas e novas leis”. Segundo afirma, no campo da 

Gestão Democrática da educação, a participação é, muitas vezes, dissimulada 

por mecanismos que tendem a subtraí-la ou reduzi-la; “[...] os processos de 

libertação e de democratização giram em torno da percepção da possibilidade da 

inovação entendida como participação ampliada de atores sociais de diversos 

tipos em tomada de decisão” (SANTOS, 2002, p.59).

              Tomando por base esse ponto de vista, a Gestão Democrática é o 

fundamento de toda a reorganização da instituição inserida nas políticas de 

autonomia escolar, para o que se buscou identificar as ações que possam efetivar 

a construção de processos coletivos de decisões de todos envolvidos, forças 

vivas da comunidade, seus espaços e condições de participação, considerando 

as dificuldades no devido processo de construção dessa autonomia, para o que 

se faz necessário, prioritariamente, o engajamento comprometido dos 

profissionais da educação.
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          Para Lück (2006, p.41), a Gestão Democrática ocorre na medida em que 

as práticas escolares sejam orientadas por filosofia, valores, princípios e ideias 

consistentes, presentes na mente e no coração das pessoas, determinando o seu 

modo de ser e de fazer. O conceito de Gestão, neste sentido, ultrapassa o de 

Administração por:

             

[...] abranger uma série de concepções não abarcadas por este outro, 
podendo-se citar a democratização do processo de construção social da 
escola e realização de seu trabalho, mediante a organização de seu 
projeto político-pedagógico, o compartilhamento do poder realizado pela 
tomada de decisões de forma coletiva, a compreensão da questão 
dinâmica e conflitiva e contraditória das relações interpessoais da 
organização, o entendimento dessa organização como uma entidade 
viva e dinâmica, demandando uma atuação especial da liderança e 
articulação, a compreensão de que a mudança de processos 
educacionais envolve mudanças nas relações sociais praticadas na 
escola e nos sistemas de ensino (LÜCK, 2000, p.16).

Lück (2006) defende que, paralelamente à adoção do termo Gestão na 

legislação e nas organizações escolares, ocorre também a adoção de princípios e 

valores mais democráticos no ambiente escolar. Consequentemente, há maior 

abertura à participação da comunidade escolar no cotidiano da escola, assim 

como possibilita uma visão mais abrangente dos problemas educacionais e da 

própria organização escolar.

Sem essa orientação, todos os esforços e gastos são despendidos sem 
muito sucesso, mediante a atuação orientada por: a) adotarem 
perspectivas burocráticas, isoladas e eventuais; b) focalizarem projetos 
isolados, na busca de soluções tópicas e localizadas, e sem 
participação, na fase de planejamento, dos envolvidos na ação para 
implementá-los; c) enfatizarem a realização das atividades, sem 
orientação clara e empenho determinado pela realização de objetivos e 
promoção de resultados significativos. No entanto, estes aspectos, 
dentre outros, têm ocorrido na educação brasileira, evidenciando a falta 
de reconhecimento de que a realidade é dinâmica (LÜCK, 2006, p.25).

Ainda segundo Lück (2006), os princípios, atitudes e ações encontradas 

implicitamente no termo Gestão possibilitam um cerceamento de ações 

mecânicas ou apenas burocráticas; da realização de atividades desprovidas de 

sentidos e objetivos em comum; bem como de ações isoladas sem visão de 

conjunto. 
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A Gestão Educacional corresponderia à área de atuação responsável por 

estabelecer o direcionamento e a mobilização capazes de sustentar e dinamizar o 

modo de ser e de fazer dos sistemas de ensino e das escolas, para realizar ações 

conjuntas, associadas e articuladas, visando o objetivo comum da qualidade do 

ensino e seus resultados. 

Assim, a expressão Gestão Educacional contém em si a Gestão de 

Sistemas de Ensino e a Gestão Escolar, perpassando por todos os segmentos do 

Sistema a idéia de Gestão, tanto em nível macro (Sistema de ensinos), quanto em 

micro (Gestão de escolas). Em Gestão, os processos preveem uma ampla e 

continuada ação que se estende às dimensões técnica e política, produzindo um 

efeito real quando unidas entre si. 

No âmbito do governo também houve a alteração terminológica, 

principalmente na legislação do final da década de 1980 e início da década de 

1990. Na Constituição Federal (BRASIL, 1988) a Gestão Democrática é apontada 

como um dos princípios do ensino público. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - Lei 9.394/96 (BRASIL, 1996) seguiu a mesma linha e 

raciocínio da Constituição Federal brasileira e ampliou para a necessidade de 

participação dos professores e da comunidade escolar na elaboração do projeto 

político pedagógico da escola e nos conselhos escolares e equivalentes1.

O termo Gestão é contemplado nas Normas Regimentares Básicas para as 

Escolas Estaduais (Parecer CEE Nº 67/98). O Parecer apresenta no Título II (Da 

Gestão Democrática) como as escolas devem aplicar e desenvolver a Gestão 

Democrática em suas unidades, abordando temas como: quais os princípios; 

como a escola poderá desenvolver e assegurar a Gestão Democrática; quais os 

órgãos colegiados que a escola deverá possuir; normas de Gestão e convivência; 

e o plano de Gestão da escola.

Ressalta-se que o termo Gestão nas legislações citadas aparece 

acompanhado de adjetivos como democrática e participativa, o que induz a uma 

visão benéfica do termo. A predominância do termo Gestão sobre Administração, 

no âmbito do governo, parece ser resultado de uma adoção terminológica 

                                                
1 Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: VII. Gestão Democrática do 
ensino público, na forma desta lei e da legislação do sistema de ensino.
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encarada como “melhor” para o desenvolvimento das atividades administrativas 

da escola.

Para concluir esse tópico, cabe a afirmação de que a discussão em torno 

da democratização da escola pública brasileira teve seu início desde o final da 

década de 1970, em decorrência das mudanças ocorridas no cenário sócio, 

político e econômico mundial e do próprio momento político e social porque 

passava o Brasil.

Formalmente, tornou-se uma determinação legal expressa em textos como 

a Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 205, prevê que a educação 

seja promovida e incentivada com a colaboração da sociedade e reafirma no 

artigo 206 o princípio da Gestão Democrática como orientadora do ensino público.

Considerada a lei transformadora da realidade, essa Carta Magna pautou-

se pelos seguintes princípios fundamentais, conforme os artigos 206, 207 e 208 

da Constituição Federal: 

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II –
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber; II – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e 
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; IV –
gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; V –
valorização dos profissionais do ensino, garantindo na forma da lei, 
planos de carreira para o magistério público, com piso salarial 
profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 
títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições 
mantidas pela União; VI – gestão democrática do ensino público, na 
forma da lei; VII – garantia de padrão de qualidade (BRASIL, 1999).

As universidades passaram a gozar de Autonomia Didático-científica, 

Administrativa e de Gestão Financeira e Patrimonial e a obedecer ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

I - o dever do ensino, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele 
não tiveram acesso na idade própria; II – progressiva extensão da 
obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio; III – atendimento 
educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; IV – atendimento em 
creches e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; V –
acesso aios níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um. VI – oferta de ensino 
noturno regular, adequado às condições do educando; VII –
atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de 
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programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde (BRASIL, 1999).

Segundo afirmação dos educadores, contidas no Documento-Referência 

da CONAE em 2010, a luta pela democratização da educação no Brasil tem 

acompanhado pari-passu a luta dos movimentos sociais, que exigem a ampliação 

do atendimento educacional a parcelas cada vez mais amplas da sociedade. No 

citado documento, há o reconhecimento de que o Estado vem atendendo a essas 

reivindicações de forma muito tímida, longe da universalização esperada, 

conforme a seguir:

Nas diversas instâncias do poder público – União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios – pode-se perceber o esforço em atender às 
demandas sociais por educação básica, porém de forma focalizada e 
restritiva. A focalização se deu na ampliação significativa do acesso a 
apenas um dos segmentos da educação básica: o ensino fundamental, 
com o atendimento a 32.086.188 estudantes (INEP, 2007). Porém, 
mesmo nesse segmento, há uma restrição evidente, pois somente às 
crianças de seis a quatorze anos é garantida a oferta obrigatória do 
ensino fundamental. Com isso, parcelas dos jovens e adultos ficam à 
margem do atendimento no ensino fundamental, bem como parte das 
crianças de zero a seis anos, demanda da educação infantil, e dos 
jovens, clientela do ensino médio, tem atendimento ainda insuficiente 
pelo Estado. O que assume dimensão ainda mais crítica, quando se 
consideram os enormes desafios para garantir acesso com qualidade à 
educação superior (DOCUMENTO-REFERÊNCIA CONAE, 2010, p. 45).

No documento, os educadores também destacam que a democratização 

da educação não se limita ao acesso à instituição educativa; reconhecem que ele 

é a “porta” inicial para a democratização, mas torna-se necessário, também, 

garantir que todos os que ingressam na escola tenham condições de nela 

permanecer, com sucesso. Assim, afirmam:

A democratização da educação faz-se com acesso e permanência de 
todos no processo educativo, dentro do qual o sucesso escolar é reflexo 
da qualidade. Mas somente essas três características ainda não 
completam o sentido amplo da democratização da educação. Se, de um 
lado, acesso, permanência e sucesso caracterizam-se como aspectos 
fundamentais da democratização e do direito à educação, de outro, o 
modo pelo qual essa prática social é internamente desenvolvida pelos 
sistemas de ensino e escolas torna-se a chave-mestra para o seu 
entendimento Esta última faceta da democratização da educação indica 
a necessidade de que o processo educativo seja um espaço para o 
exercício democrático. E, para que isso aconteça, surge nova forma de 
conceber a gestão da educação: a gestão democrática (DOCUMENTO-
REFERÊNCIA CONAE, 2010, p. 46).
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Nessa perspectiva de conceber a gestão democrática e os indicadores de 

acesso, permanência e sucesso, uma das conclusões dos educadores, na 

Conferência Nacional da Educação (CONAE, maio de 2010), foi de que a 

demanda social por educação pública implica em produzir uma instituição 

educativa democrática e de qualidade social, devendo garantir o acesso ao 

conhecimento e ao patrimônio cultural historicamente produzido pela sociedade.

Para tanto, considerando sua história e contexto, suas condições objetivas 

e sua especificidade, as instituições educativas devem colaborar intensamente na 

democratização do acesso e das condições de permanência adequadas aos 

estudantes no tocante à diversidade socioeconômica, étnico-racial de gênero, 

cultural e de acessibilidade, de modo a efetivar o direito a uma aprendizagem 

significativa, garantindo maior inserção cidadã e profissional ao longo da vida. 

Por isso, faz-se necessário construir processos pedagógicos, curriculares e 

avaliativos centrados na melhoria das condições de aprendizagem, tendo em vista 

a definição e reconstrução permanente de padrões adequados de qualidade 

educativa.

Nesse sentido, é pertinente afirmar que a essência desse pensamento que 

atualmente se propaga, embora tenha iniciado bem antes, foi impulsionado pela 

Constituição de 1988, que significou a reconquista de cidadania sem fronteiras.

Nela, a educação ganhou maior relevância e o Brasil despertou para essa 

causa comum, travando-se uma luta pela garantia dos direitos sociais e à 

educação, não somente no sentido de acesso mas também das condições de 

permanência e sucesso. Isso forçou que as emendas populares defendessem a 

educação como direito de todos (direito social), devendo, portanto, ser universal, 

gratuita, democrática, comunitária e de elevado padrão de qualidade. 

1.4 O Sistema Municipal de Ensino de Fortaleza e a Gestão Democrática

Com a homologação da Lei Nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), que prescreveu em seu artigo 11 as incumbências dos 

Municípios, uma das quais foi “organizar, manter e desenvolver os órgãos e 
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instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-as às políticas e 

planos educacionais da União e dos Estados” (SOUZA, 1997, p. 25) e que no 

parágrafo único prescreveu a autonomia dos municípios em “optar, ainda, por se 

integrar ao Sistema Estadual de Ensino ou compor com ele um Sistema Único de 

educação básica” (SOUZA, 1997, p. 25), a Câmara Municipal de Fortaleza 

aprovou e a Prefeita sancionou a Lei Nº 9.317, de 14 de dezembro de 2007 que 

“instituiu o Sistema Municipal de Ensino de Fortaleza, renomeia e reformula o 

Conselho de Educação de Fortaleza (CEF) e dá outras providências” (DIÁRIO 

OFICIAL DO MUNICÍPIO, 14 DEZ 2007).

A referida lei (Nº 9.317/2007) ao tratar dessa questão, normatizou o que 

está assegurado na Constituição Federal de 1988, artigo 211 e na Lei Orgânica 

do Município (LDM), artigo 272, apresentando para o Sistema Municipal de 

Ensino de Fortaleza esta estrutura (DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, 14 DEZ 

2007, p. 1):

I – Instituições públicas municipais de educação infantil
II – Instituições privadas de educação infantil
III – Órgãos municipais de educação constituídos por:
a) órgão normativo
b) órgãos executivos central e regionais
c) Fundo Municipal de Educação

                                                    

O órgão normativo referido nessa Lei é o Conselho Municipal de Educação 

de Fortaleza ou qualquer outro que venha a sucedê-lo; órgão executivo central é 

definido por Secretaria Municipal de Educação ou o que venha a sucedê-la:

O Conselho de Educação de Fortaleza (CEF), criado pela Lei Nº 7.991, 
de 23 de dezembro de 1996, reestruturado pela Lei Nº 8.123, de 04 de 
dezembro de 1998, e reformulado pela Lei Nº 8.620, de 09 de janeiro de 
2002, será renomeado e passará a chamar-se de Conselho Municipal 
de Educação de Fortaleza (CME), ficando reformulado segundo os 
termos desta lei (DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, 14 DEZ 2007, p.1).

Órgãos executivos regionais são os Distritos de Educação ou igualmente 

seus sucessores. O Fundo Municipal de Educação foi implementado em janeiro 

de 2008 e, segundo a Lei que o instituiu, Nº 9.317 , assim o prescreve:

Fica criado o Fundo Municipal de Educação (FME), instrumento 
financeiro da Secretaria Municipal de Educação (SME) para captação 
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de aplicação de recursos destinados à execução da política Municipal 
de Educação, em conformidade com o disposto na Lei do Fundeb, Nº 
11.494, de 20 de junho de 2007, e na Lei Nº 10.172, do Plano Nacional 
de Educação, de 9 de janeiro de 2001 (DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO, 14 DEZ 2007, p. 6).

A instituição desses órgãos faz parte da Gestão Democrática e 

Participativa de Fortaleza. Na figura 1 é possível observar a organização da 

Gestão Municipal.

Figura 1 – Organograma Atual da Gestão Pública Municipal de Fortaleza

     Fonte: SME, abril/2010.

Esse modelo foi transposto para a educação, como forma de fazer valer os 

princípios da Gestão Democrática contidos na Constituição Federal de 1988 e na 

LDB Nº 9.394/96, “que garante a gestão democrática do ensino público” 

(MOUSQUER, 2010, p. 12). Segundo essa autora, 

Temos, portanto, assegurado um direito há treze anos – a gestão 
democrática – e a questão a ser perseguida continua sendo a mesma 
de quando aprovamos a lei, ou seja, o que fazemos com a tão desejada 
gestão democrática provocadora historicamente de intensos debates, 
contestações e confrontos.[...] (MOUSQUER, 2010, p. 12-13).
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A figura 2 apresenta o Parque Educacional público de Fortaleza, 

totalizando 638 unidades escolares; destas, 462 são municipais e 176 estaduais. 

Das 462 unidades de ensino da Rede Municipal de Fortaleza, 133 são creches, 

270 são escolas patrimoniais, 58 são escolas-anexo e 8 são escolas especiais. 

Figura 2 - Mapa de Escolas do Ensino Público em Fortaleza – 2010

TOTAL DE  462  UNIDADES MUNICIPAIS
TOTAL DE  176  UNIDADES ESTADUAIS

MAPA DE ESCOLAS DO ENSINO 
PÚBLICO EM FORTALEZA - 2010

ESC. MUNICIPIO
CRECHE MUN.

ESC. ANEXO

133 - CRECHES MUNICIPAIS
270 - ESCOLAS PATRIMONIAIS
51 - ESCOLAS ANEXOS

ESC. ESTADO

08  - ESCOLAS ESPECIAIS

         

Fonte: SME, abril/2010.

Na figura 3, pode-se observar o parque escolar municipal que busca 

implementar uma política de Gestão Democrática Participativa para garantir o 

acesso e permanência dos estudantes na escola, a participação da comunidade 

educacional na gestão da escola, um projeto pedagógico político-pedagógico 

voltado à formação do cidadão e ao exercício da cidadania, a participação de pais 

na escola, através do Conselho de Pais, a participação da comunidade 

educacional na Gestão da escola mediante o Conselho Escolar, a participação do 

Conselho Municipal de Educação de Fortaleza, a formação dos conselheiros 

escolares através dos Fóruns dos Conselhos Escolares e a valorização 

profissional. 
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Figura 3 – Mapa de Escolas da Rede Municipal - 2010

4TOTAL DE  462  UNIDADES ESCOLARES

MAPA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - 2010

ESCOLA MUNICIPAL

CRECHE

ESCOLA ANEXO

133 - CRECHES MUNICIPAIS
270 - ESCOLAS PATRIMONIAIS
51 - ESCOLAS ANEXOS
08  - ESCOLAS ESPECIAIS

Fonte: SME, abril/2010.

Essas instituições de ensino estão balizadas em marcos legais e regulação 

governamental como política pública, dos quais se referendam alguns: 

(a) Constituição Federal (1988): garantia dos 25% constitucionais; 

(b) LDB (1996): Diretrizes e Bases da Educação; obrigação de 200 dias 

letivos com no mínimo 800 horas na definição do calendário letivo;

(c) FUNDEF (1997): financiamento da educação que passou a ter um novo 

status no Brasil resultando na formação de um fundo contábil em “rateio” nacional; 

(d) Plano Nacional de Educação (2001): diretrizes, objetivos e metas para a 

educação em um horizonte de 10 anos. Revisão na CONAE (abril 2010); 

(d) Plano Municipal de Educação (2008): define as diretrizes,objetivos e 

metas da educação no Município de Fortaleza para os próximos 10 anos; 

(f) FUNDEB (2007) marca a evolução dos recursos do fundo para Creches 

e Pré-Escola através da expansão da contribuição de Estados e Municípios e 

aumento significativo do complemento da União; 
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(g) a distribuição dos recursos pressupõe o já posto em leis anteriores 

(LDB) – acordos de cooperação entre os entes federados. O FUNDEB materializa 

a redistribuição e força outros formatos de cooperação; 

(h) O PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação (2007): conjunto de 

políticas visando a melhoria da qualidade com metas determinadas para o Brasil 

que leva a metas (medidas pelo IDEB) para estados, municípios e escolas até o 

ano de 2021; 

(i) Lei do Piso Salarial Profissional Nacional (2008).

A figura 4 mostra a organização do Órgão Executivo Central de Educação 

de Fortaleza, sendo as principais ações: (a) Ensino Infantil (1 a 5 anos); (b) 

Ensino Fundamental; (c) Ensino Fundamental para Jovens, Adultos e Idosos; (d) 

Brasil Alfabetizado; (e) Pró-Médio; (f) Ensino Médio; (g) POPFOR; (h) 

Universidade Aberta do Brasil; (i) Programa Municipal de Alimentação Escolar; 

PNAC,PNAF, Segundo Tempo, Mais Educação; (j) Condicionalidade Educação 

para o Bolsa Família; (k) Gestão do Fundo Municipal de Educação; (l) Gestão

Municipal da Plataforma Freire.

Figura 4 – Organização da Secretaria Municipal de Fortaleza- SME

Prefeitura Municipal de Fortaleza
Secretaria Municipal de Educação – SME

Secretário (a)Fundo Municipal de 

Educação - FME

Conselho Municipal 
de Educação - CME

Coordenação
de

Educação 
Infantil - COEI

Coordenação 
de Ensino

Fundamental e
Médio - CEFM

Assessorias 
Técnicas

Coordenação 
Administrativa

CAD

Fórum dos 
Conselhos Escolares

Coordenação de 
Planejamento

COPLA

Coordenação de 
Informações e

Pesquisas - CIP

Coordenação 
de Gestão 
de Pessoas

CGP

Fonte: SME, abril/2010.
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Sobre o atendimento no Programa Municipal de Alimentação Escolar, a  

tabela 1 contém os dados que revelam esse atendimento.

Tabela 1 – Atendimento da Rede Municipal de Fortaleza em 2009

PROGRAMA REFEIÇÕES/ALUNO Nº DE ALUNOS

PNAEF – Fundamental 01 195.000

PNAEP – Pré-Escolar 01 35.000

Mais Educação 03 32.000

Segundo Tempo 01 19.800

Projovem 01 11.000

PNAEC – Creches 05 9.500

Cobertura 302.300

Fonte: SME, abril/2010.

A partir do ano 2000, houve a reestruturação da Educação Municipal que 

resultou em ações, conforme citadas: 

(a) elaboração e implantação do Plano de Valorização do Magistério 

Municipal: Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS da Educação); 

(b) criação da Secretaria Municipal de Educação (SME); 

(c) fortalecimento dos Conselhos Escolares;

(d) criação do Fórum dos Conselhos Escolares; 

(e) fortalecimento do controle social;

(f) instituição do Sistema Municipal de Ensino de Fortaleza; 

(g) reformulação e implantação do Conselho Municipal de Educação de 

Fortaleza; 

(h) criação e implantação do Fundo Municipal de Educação;

(i) criação do Plano Municipal de Educação; 

(j) implantação do Programa Escola Criativa (contra-turno escolar);

(k) modernização administrativa;

(l) reordenamento da rede pública; 

(m) elaboração das novas diretrizes curriculares; 
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(n) ampliação definitiva da carga horária dos profissionais da Educação; 

(o) lotação informatizada, a partir de diretrizes conhecidas pelos 

profissionais;

(p) capacitações com prioridade para titulação e seleção por 

credenciamento;

(q) promoções por titulação garantidas; 

(r) publicações de dissertações e teses dos professores (Coleção Rede de 

Saberes;

(s) implantação da coordenação pedagógica.

Conforme apresentado no encontro de professores, em abril de 2010, a 

Rede Municipal de Educação de Fortaleza possui 240 (duzentos e quarenta) mil 

estudantes nas 462 escolas; 270 Conselhos Escolares constituídos e outros em 

processos de implantação.

A tabela 2 mostra o tamanho físico, a evolução e variação de crescimento 

do parque escolar da Rede Municipal de Educação de Fortaleza no período de 

2004 e 2010. 

Tabela 2- Tamanho Físico do Parque Escolar da Rede Municipal de Ensino 

de Fortaleza – Dezembro 2004 e Março de 2010

ESCOLAS 

PATRIMONIAIS

ESCOLAS ANEXAS CRECHESSECRETARIA 

EXECUTIVA 

REGIONAL DEZ

2004

MARÇO

2010

VAR

(%)

DEZ

2004

MARÇO

2010

VAR

(%)

DEZ

2004

MARÇO

2010

VAR

(%)

SER I 27 43 59,3 27 5 -81,4 13 20 53,8

SER II 18 21 16,7 9 7 -22,2 7 15 114,3

SER III 27 34 25,9 29 10 -65,5 11 19 72,7

SER IV 19 21 10,5 11 5 -54,4 10 16 60

SER V 58 74 27,5 34 12 -64,7 26 35 34,6

SER VI 56 77 37,5 45 12 -73,0 16 28 75,0

TOTAL 205 270 31,7 155 51 -67,1 83 133 60,2

Fonte: SME/CIP, abril/2010.
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Segundo informações da SME no Encontro de Professores, realizado em 

abril de 2010, dos 240 estudantes da Rede Municipal de Educação de Fortaleza, 

54,06% são atendidos no Ensino Fundamental (1º ao 9º). Outro dado importante é 

que em cada 10 alunos da faixa etária de 6 a 14 anos, que estão na escola, 5 

(50%) deles estudam em uma escola da Rede Municipal de Fortaleza. 

A tabela 3 e a 4, a seguir, contêm informações sobre o atendimento a 

estudantes na Rede Municipal de Ensino de Fortaleza, inclusive o atendimento a 

alunos com deficiência.

Tabela 3 – Matrícula do Censo Escolar 2009

NÍVEL MATRÍCULA %

Creche 10.114 4,2

Pré-Escolar 27.304 11,4

Educação Infantil 37.448 15,6

1º ao 5º Ano 125.929 52,5

1º ao 5º Ano 58.001 24,2

Ensino 

Fundamental

TOTAL 181.930 75,8

Ensino Médio 887 0,4

Educação de Jovens, Adultos e Idosos 19.600 8,2

TOTAL 239.865 -

Fonte: SME/CIP, abril/2010



64

Tabela 4 – Inclusão de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais –

2001 a 2010

                 

ANO TOTAL

2001 345

2002 160

2003 43

2004 181

2005 622

2006 1.062

2007 1.796

2008 1.908

2009 2.313

2010 2.507

                                              Fonte: SME/CIP, abril/2010.

              Desde 2006, segundo afirmações dadas no referido Encontro, a SME 

realizou matrícula descentralizadas e informatizadas, favorecendo às escolas as 

condições de matrícula em tempo real e a qualidade no atendimento das 

seguintes etapas:

(1) Elaboração do calendário e fluxos unificados entre a SME e a 
Secretaria de Educação Básica (SEDUC), envolvendo matrícula e 
remanejamento de alunos. (2) Processo de matrícula (via Internet) que 
envolve todos os secretários e agentes administrativos das escolas 
municipais, no sistema de gestão acadêmica (SGA). (3) 
Remanejamento dos alunos do 9º ano para as escolas estaduais. (4) 
Matrícula antecipada para os alunos com deficiência física e/ou mental. 
(5) Confirmação de veteranos nas escolas da Rede Municipal. (6) 
Remanejamento intra-rede. (7) Levantamento das vagas ofertadas para 
o ano seguinte. (8) Matrícula de novos alunos. (9) Chamamento público
(2ª chamada). (10) Levantamento de demanda não atendida. (11) 
Reacomodação de matrículas. (12) Enturmação (SME, ABRIL, 2010).
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Em relação à garantia do acesso dos estudantes à escola, além do 

fardamento, a Rede Municipal de Educação possui o programa de transporte 

escolar, cuja tabela 5 apresenta a despesa com esse Programa no período de

2005 a 2009. É importante ressaltar que em 2010 a frota de ônibus escolares

chegou a 73 veículos.

A título de esclarecimentos, o Sistema Municipal de Ensino de Fortaleza 

adotou a sistemática de transporte escolar em 2005, para atender a demanda de 

estudantes do Ensino Fundamental que, por falta de escolas no bairro onde 

residem, eram matriculados em escolas de bairros adjacentes. Ainda em 2010, 

esse problema persiste.

Tabela 5 – Transporte Escolar para os Estudantes da Rede Municipal de 

Ensino de Fortaleza 

ANO DESPESA (R$)

2005 2.656.569,00

2006 3.319.272,93

2007 6.404.892,93

2008 7.189.968,00

2009 9.898.558,00

                                   Fonte: SME/CIP, abril/2010.

Outro aspecto importante a mencionar é com relação ao perfil dos 

profissionais da educação, demonstrado na tabela 6. Observa-se a necessidade 

de erradicar o percentual de profissionais com nível médio através de 

oportunidades para que alcancem o nível superior, assim como há necessidade 

de aumentar os percentuais de Mestrado e Doutorado a partir de incentivos aos 

profissionais. 



66

Tabela 6 – Grupo do Magistério por Titulação

TITULAÇÃO %

Médio 5,41

Graduação 41,48

Especialização 52,11

Mestrado 0,92

Doutorado 0,05

                                   Fonte: SME/CIP, abril/2010.

Considerando os mecanismos de Gestão Democrática instituídos na Rede 

Municipal de Educação de Fortaleza, já referidos, segue a descrição de cada um.

A institucionalização do Fórum Municipal dos Conselhos Escolares de 

Fortaleza representou a criação de espaço para socialização e troca de 

experiências entre os diversos representantes da comunidade escolar. 

Como instrumento de Gestão pública, o Fórum garante os meios para a 

realização de suas atividades, fortalece as relações dos Conselhos Escolares 

com a SME, tendo por princípios norteadores: formação para a cidadania; prática 

democrática mediante a participação popular; qualidade social da educação; 

responsabilidade social.

A Rede de Pais é um espaço diferenciado de escuta, interlocução e 

integração entre as famílias usuárias das escolas municipais e a Secretaria 

Municipal de Educação. Seus objetivos são: 

(a) identificar situações –problemas e a construção/descoberta de saídas 

positivas relacionadas à elevação da qualidade da educação;

b) favorecer a formação de uma cultura de participação permanente as 

famílias nos destinos educacionais de seus filhos.
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A Inclusão Digital é uma realidade nas escolas municipais de Fortaleza, 

conforme mostra a tabela 7, mas ainda precisa de investimentos para que o 

atendimento seja ampliado.

Tabela 7 – Projetos Implementados de Tecnologia da Informação/Informática 

Educativa

CARACTERIZAÇÃO

Nº DE 

UNIDADES MICROS

Escolas com Laboratórios de Informática Educativa 205 2.255

Escolas com Micros na Secretaria 250 250

Escolas com Micros na Sala dos Professores 82 82

Escolas co Internet Banda Larga 230 00

Funcionários e Professores Capacitados 1.200 00

Micros em Salas de Apoio 80 80

TOTAL - 2.667

Fonte: SME, abril/2010.

O Programa Bolsa Família na Educação tem uma relação direta com a 

frequência escolar, sendo esta a condicionalidade na área da Educação para a 

família continuar recebendo o benefício, sendo exigida a mínima de 85% para 

crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos e de 75% para adolescentes entre 16 e 

17 anos. Durante o ano letivo, bimestralmente, a escola informa a freqüência do 

estudante ao Programa. Segundo dados da SME, em Fortaleza, o público em 

acompanhamento é: 666.818 alunos matriculados na Educação Básica; destes, 

213.047 são beneficiários do Programa Bolsa Família; sendo mais de 150.032 

famílias beneficiárias.

O Programa Escola Criativa tem por principal objetivo a ampliação da 

jornada escolar, sendo seus programas: Segundo Tempo; Mais Educação, 

desenvolvido em 184 escolas; Escola Aberta: 39 escolas localizadas em áreas de 

risco participam do Programa: Informática Educativa; Jornal Primeiras Letras; 

Dança nas Escolas. 
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O Programa Segundo Tempo está implantado em 99 escolas; é uma 

política estratégica do governo federal que tem por objetivo democratizar o 

acesso à prática e à cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento 

integral de crianças, adolescentes e jovens, com o fator de formação da cidadania 

e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade 

social.

No que diz respeito aos indicadores e à qualidade da educação na Rede 

Municipal de Educação de Fortaleza, alguns pontos consensuais foram 

apresentados no Encontro de Professores, já mencionado, conforme a seguir:

Alguns consensos: (a) o avanço educacional no Brasil é considerado 
muito lento quando comparado aos demais países do mundo. b) A partir 
de meados dos anos1990, a matrícula e a frequência apresentaram 
resultados bastante positivos. c) A questão da frequência avançou muito 
devido a condicionalidade da educação para o Bolsa Família. d) no que 
diz respeito a variáveis específicas da qualidade da educação, o 
desempenho do País é considerado ainda muito ruim. e) dentre os 
países latino-americanos o melhor desempenho é o de Cuba seguida 
pela Argentina, Brasil e Chile - dados da UNESCO (SME, ABRIL DE 
2010).

Segundo apresentado nesse Encontro, as pesquisas exibem alguns 

determinantes para o avanço da qualidade, os quais, de modo geral, convergem 

para afirmar que:

a) variáveis com maior poder de explicação para o desempenho 
escolar: características familiares e do aluno (por exemplo, a educação 
da mãe, atraso escolar, reprovação prévia, número de livros); b) a 
escolaridade da mãe (a mãe especificamente) aparece em uma 
pesquisa como um fator muito forte para o desempenho do aluno. Leva 
a crer que mães com maior escolaridade pressionem a escola para a 
melhoria da qualidade do ensino; c) a participação da mãe na vida 
escolar do filho – qualquer que seja seu nível de escolaridade –
pressiona para a qualidade. Esse é um resultado presente em todas as 
pesquisas. d) entrada mais cedo no sistema: os alunos que fizeram Pré-
Escola têm desempenho melhor em todos os anos quando comparados 
àqueles que entraram apenas no primeiro ano do Ensino Fundamental; 
e) variáveis que dizem respeito à escola: maior consistência quanto ao 
desempenho dos estudantes é o tempo do aluno na escola. O poder 
das variáveis comumente citadas (número de computadores na escola, 
o processo de seleção de diretores, idade, formação e salário dos 
professores) apresenta resultados não conclusivos para as escolas 
públicas; f) Gestão Escolar: performance dos núcleos gestores; g) 
resultado geral: a capacitação de professores pela titulação sempre é 
colocada como um estímulo forte (SME, ABRIL DE 2010).



69

Considerando a qualidade no Ensino Fundamental, vê-se pelos dados nos 

gráficos abaixo que, apesar dos avanços na quantidade de matrículas, ainda há 

muito que fazer em termos de qualidade nesse nível de ensino.   

Gráficos 1 e 2, respectivamente, com Dados do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB)  em Língua Portuguesa e Matemática – 4ª série do 

EF

Fonte: INEP - SAEB

Avaliando os indicadores da educação em nível nacional, estadual e 

municipal (Fortaleza), tem-se o seguinte: 

a) nível Federal (MEC/INEP): indicador: IDEB, a partir de 2007, retroagindo 

a 2005, a cada 2 anos, nos anos ímpares. A escolha é censitária; o exame é

padronizado, realizado em um mesmo intervalo de data, aplicado para os 

estudantes do 50 e 90 anos do Ensino Fundamental;

b) níveis Estadual (SEDUC) e Municipal (SME): influencia a cota de 

participação do Imposto sobre Circulação de Mercadoria (ICM) dos municípios;

indicador: IQE, a partir de 2008; é aplicado anualmente; o SPAECE é destinado 
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aos estudantes do Ensino Fundamental (50 ano) e o SPAECE ALFA (20 ano), cuja 

escolha é censitária; o exame padronizado, realizado na mesma data. 

Vale ressaltar que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) foi criado pelo INEP em 2007. Ele reúne, em um só indicador, dois 

conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e 

médias de desempenho nas avaliações. Também agrega ao enfoque pedagógico 

dos resultados das avaliações (do MEC realizadas pelo INEP) a possibilidade de 

resultados sintéticos, assimiláveis, para permitir traçar metas de qualidade 

educacional para os Sistemas de Ensino. 

As tabelas a seguir contêm os dados do IDEB Brasil, nas capitais 

brasileiras e em Fortaleza, mostrando que os melhores resultados para o Brasil 

de uma forma geral são decorrentes de Matemática, sendo que os resultados de 

Língua Portuguesa estão associados às condições sociais, portanto, o resultado é 

bem mais lento e essencialmente ligado e dependente de sinergias criada pelo 

desenvolvimento de ações coletivas, de ações estratégicas de médio e longo 

prazo.

Tabela 8 – Dados do IDEB Brasil em 2005, 2007 e Metas até 2021

ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL

ANOS FINAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL

ENSINO MÉDIO

IDEB METAS IDEB METAS IDEB METAS

2005 2007 2007 2021 2005 2007 2007 2021 2007 2021 2007 2021

3,8 4,2 3,9 6,0 3,5 3,8 3,5 5,5 3,4 3,5 3,4 5,2

TOTAL

Fonte: INEP-IDEB

Tabela 9 – Dados do IDEB nas Capitais Brasileiras em 2005, 2007 e Metas 

para a Rede Municipal de Ensino de Fortaleza

IDEB METAS PROJETADASENSINO 

FUNDAMENTAL
2005 2007 2005 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Anos Iniciais 3,2 3,4 3,3 3,6 4 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5

Anos Finais 2,5 2,7 2,6 2,7 3,1 3,5 3,9 4,2 4,4 4,7

Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar
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Tabela 10 – Dados do IDEB Brasil em 2005, 2007 e Metas até 2021
ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL

ANOS FINAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL

ENSINO MÉDIO

IDEB METAS IDEB METAS IDEB METAS

2005 2007 2007 2021 2005 2007 2007 2021 2007 2021 2007 2021

TOTAL 3,8 4,2 3,9 6,0 3,5 3,8 3,5 5,5 3,4 3,5 3,4 5,2

DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

Pública 3,6 4,0 3,6 5,8 3,2 3,5 3,3 5,2 3,1 3,2 3,1 4,9

Federal 6,4 6,2 6,4 7,8 6,3 6,1 6,3 7,6 5,6 5,7 5,6 7,0

Estadual 3,9 4,3 4,0 6,1 3,3 3,6 3,3 5,3 3,0 3,2 3,1 4,9

Municipal 3,4 4,0 3,5 5,7 3,1 3,4 3,1 5,1 2,9 3,2 3,0 4,8

Privada 5,9 6,0 6,0 7,5 5,8 5,8 5,8 7,3 5,6 5,6 5,6 7,0

Fonte: INEP/IDEB

Nos gráficos, a seguir, há indicadores da Educação Básica da Rede 

Pública Municipal de Educação de Fortaleza no que diz respeito às taxas de 

aprovação, reprovação, abandono, rendimento escolar, considerando o período 

de 1997 a 2008, sendo que, na tabela 11, esses  indicadores estão expressos por 

série (da 1ª a 9ª).

Gráfico 3 – Taxas de Aprovação na Rede Pública Municipal de Fortaleza –

1997-2008

                 Fonte: SME, abril/2010
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Gráfico 4 – Taxas de Reprovação na Rede Pública Municipal de Fortaleza –

1997-2008

Fonte: SME, abril de 2010.

Gráfico 5 – Taxas de Abandono na Rede Pública Municipal de Fortaleza –

1997-2008
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Fonte: SME, abril/2010.
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Gráfico 6 – Taxas de Rendimento Escolar na Rede Pública Municipal de 

Fortaleza – 1997-2008 – Ensino Fundamental 

              Fonte: SME, abril/2010.

Tabela 11 – Rendimento Escolar 2008 na Rede Pública Municipal de 

Fortaleza – 1997-2008 – Ensino Fundamental

APROV REP. ABAN APROV REP. ABAN APROV REP. ABAN

1.ª SÉRIE 86,3 5,1 8,6 86,3 5,1 8,6 - - -

2.ª SÉRIE 71,2 20,6 8,2 71,2 20,6 8,2 - - -

3.ª SÉRIE 76,4 17,0 6,6 76,4 17,0 6,6 - - -

4.ª SÉRIE 78,2 14,9 6,9 78,2 14,9 6,9 - - -

5.ª SÉRIE 79,8 12,7 7,5 79,8 12,7 7,5 - - -

TOTAL 1.ª A 5.ª SÉRIE 77,9 14,6 7,5 77,9 14,6 7,5 - - -

6.ª SÉRIE 56,2 24,4 19,4 61,5 26,4 12,1 24,3 12,0 63,7

7.ª SÉRIE 62,3 19,9 17,8 67,6 21,5 10,9 34,5 11,5 54,0

8.ª SÉRIE 66,2 15,2 18,6 72,7 16,8 10,6 41,7 9,5 48,8

9.ª SÉRIE 74,5 7,6 17,8 83,3 7,8 8,9 50,3 7,1 42,6

TOTAL 6.ª A 9.ª SÉRIE 62,5 18,9 18,6 68,1 20,8 11,1 36,4 10,3 53,3

TOTAL GERAL 73,1 15,9 11,0 75,2 16,3 8,5 36,4 10,3 53,3

SÉRIES
GERAL(%) DIURNO(%) NOTURNO(%)

   Fonte: SME, abril/2010.
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Para concluir esse tópico, cuja pretensão foi apresentar abordagens acerca 

do Sistema Municipal de Ensino de Fortaleza e a Gestão Democrática, considera-

se importante mencionar um pouco da trajetória do Conselho Municipal de 

Educação de Fortaleza, como órgão desse Sistema.  

O Conselho de Educação de Fortaleza (CEF), criado pela Lei nº. 7.991, de 

23 de dezembro de 1996, reestruturado pela Lei nº. 8.123, de 04 de dezembro de 

1998, e reformulado pela Lei nº. 8.620, de 05 de janeiro de 2002, foi renomeado e 

passou a ser chamado Conselho Municipal de Educação de Fortaleza (CME), em 

14 de dezembro de 2007, através da Lei Nº 9317. Essa mesma lei instituiu o 

Sistema Municipal de Ensino de Fortaleza, composto pelas instituições públicas 

municipais de educação infantil, de ensino fundamental e de ensino médio, 

instituições privadas de educação infantil e pelos órgãos municipais de educação 

constituídos por: órgão normativo (CME), Órgãos Executivos, Central (SME) e 

Regionais (Distritos de Educação), e Fundo Municipal de Educação (FME).

O CME, órgão normativo e representativo, de natureza técnico-pedagógica 

e de participação social, tem autonomia administrativa, é vinculado à SME e tem 

por funções: a normativa, consultiva, deliberativa, avaliativa e fiscalizadora.

Os conselheiros do CME, no total de 15 (quinze) titulares e respectivos 

suplentes, foram nomeados em 22 de abril de 2008 e empossados no dia 12 de 

maio de 2008, pela Prefeita Municipal de Fortaleza, em solenidade realizada na 

Câmara Municipal de Fortaleza, com a presença de autoridades representativas 

dos poderes Executivo e Legislativo.

Após esse momento, o CME procedeu à elaboração de seu Regimento, no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme previsto na Lei que o criou. O Regimento foi 

aprovado na VIII Reunião Ordinária do Conselho Pleno em 11 de junho de 2008. 

Em 23 de junho de 2008, ocorreu a eleição e a posse da Presidência, para 

o biênio 2008 – 2010, sendo eleitos o Presidente e Vice-Presidente. Dando 

prosseguimento ao seu processo de estruturação, o CME iniciou as atividades de 

composição das Câmaras da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, que

iniciaram os estudos e o processo de elaboração de suas respectivas Resoluções 

para credenciamento das instituições de ensino, autorização e reconhecimento de 

seus cursos.
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O CME funcionou provisoriamente no Departamento de Acompanhamento 

do Sistema Municipal de Ensino (DEPAS), pertencente à estrutura administrativa 

da SME.

A estrutura organizacional do CME é composta pelo Conselho Pleno, que 

se reúne uma vez por mês, constituído pela Câmara de Educação Infantil e 

Câmara de Ensino Fundamental, cujas reuniões são quinzenais. Há, ainda, as 

Comissões Permanentes de Orçamento e Financiamento, de Comunicação e 

Participação Social e a Especial do Ensino Médio.

Com o objetivo de dar suporte à estrutura organizacional do CME, a SME 

procedeu ao credenciamento de servidores municipais do ambiente especialidade 

Educação, para a formação do quadro técnico do mencionado Conselho.

Esse processo de credenciamento de servidores culminou, no dia 10 de 

setembro de 2008, com a divulgação, no sítio eletrônico dessa Secretaria, da 

relação de 08 (oito) Técnicos credenciados e de um banco de reserva constante 

de mais 08 (oito).

É importante esclarecer que o Quadro Técnico do CME é composto por 

professores da Rede Municipal com Pós-Graduação em nível de Especialização, 

Mestrado e Doutorado.

O CME foi instalado em sua sede atual, situada na Avenida 

Desembargador Moreira, 2200, no bairro Dionísio Torres, no dia 03 de dezembro 

de 2008, quando foi realizada a XIV Reunião Ordinária do Conselho Pleno. No dia 

22 de dezembro de 2008, em clima festivo, realizou-se a confraternização natalina 

do CME, na sede, contando com a presença da Presidente, dos Presidentes das 

Câmaras, dos demais Conselheiros, dos Técnicos, dos funcionários e da 

Secretária de Educação do Município de Fortaleza, com alguns de seus 

assessores.

Na primeira quinzena de maio de 2009 foram lotados no CME 7 (sete) 

estagiários, sendo um da área do Direito e os demais da Pedagogia.

Em seu trabalho, o CME atende consultas de órgãos municipais, 

instituições de ensino e cidadãos; elabora Resoluções e Pareceres; participa de 

outros Conselhos, Comissões e órgãos, além de seminários, audiências públicas, 

reuniões e eventos educacionais em geral para os quais é convidado.
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No período de 13 a 25 de agosto de 2009, o CME realizou suas primeiras 

audiências públicas envolvendo a comunidade educacional e a sociedade para 

discutir o Anteprojeto da Resolução de Credenciamento de Instituição do Ensino 

Fundamental de Fortaleza. A Resolução 001/2009 do Ensino Fundamental teve 

sua versão final aprovada na XIV Reunião Extraordinária do Conselho Pleno, 

realizada em 21/10/2009, e foi homologada pela Secretária Municipal de 

Educação e publicada no Diário Oficial do Município – DOM, em 21/10/2009. 

Como consequência deste ato, o CME já iniciou as atividades de credenciamento 

das instituições de Ensino Fundamental públicas de Fortaleza e de autorização e 

reconhecimento dos cursos nelas ministrados.

 Nos dias 23/02, 25/02 e 02/03/2010, foram realizadas as audiências 

públicas para apresentação do Anteprojeto da Resolução para Credenciamento 

das instituições de Educação Infantil de Fortaleza e autorização de seus cursos.

O texto da Resolução da Educação Infantil foi finalizado na Câmara da Educação 

Infantil, a partir das contribuições das entidades e da sociedade, analisado e 

aprovado pelo Conselho Pleno do CME, apreciado e homologado pela Secretária 

Municipal de Educação de Fortaleza e encaminhado para publicação no D.O.M. 

para que o CME inicie o processo de credenciamento e Autorização para 

Funcionamento de Instituições Públicas e Privadas de Educação Infantil no 

âmbito do Sistema Municipal de Ensino de Fortaleza.

Concomitantemente a todas estas atividades, o CME elaborou até abril de 

2010, 12 (doze) Pareceres, como respostas a consultas e demandas das escolas, 

de cidadãos da comunidade e de entidades e órgãos ligados ou interessados no 

desenvolvimento de uma proposta de educação de qualidade social para 

Fortaleza.

     O CME, convicto da necessidade de aprimorar o capital intelectual e 

técnico de seus integrantes, vem desenvolvendo junto aos Conselheiros, 

Técnicos e Estagiários um Programa de Formação Continuada, objetivando 

aprofundar a compreensão acerca da natureza e dos objetivos do trabalho dos 

Conselhos de Educação, bem como ampliar o conhecimento das políticas 

educacionais e de seus documentos norteadores.

      A primeira etapa do Programa encontra-se em processo de efetivação e 

está estruturada em três módulos: (a) Módulo 1: Conselhos de Educação: 



77

natureza, funções, objetivos e competências. O Conselho Municipal de Educação 

de Fortaleza – CME. (b) Módulo 2: Política e Organização da Educação Infantil e

Ensino Fundamental. (c) Módulo 3: Documentos Norteadores da Educação: 

Constituição Federativa do Brasil, LDB, PNE, PME, PAR.

O Planejamento e a Organização das atividades do CME estruturam-se em 

torno do Plano Anual de Trabalho (PAT), que é construído de forma participativa, 

envolvendo o Grupo Gestor, os Conselheiros, os Técnicos e Estagiários. Nele 

estão explicitados os desafios, as estratégias, os responsáveis e o período 

previsto para o desenvolvimento das metas e atividades elencadas. 

Para finalizar este tópico, segue descrito um excerto do discurso da 

Presidente do CME, por ocasião de sua inauguração:

Na caminhada apresentada, o CME vem cumprindo com suas funções 
na convicção de que muito tem ainda a realizar, e neste itinerário se 
alimenta da certeza de que a educação municipal vai melhorar cada vez 
mais na medida em que todos os Órgãos do Sistema cumpram eficiente 
e eficazmente com suas atribuições, comprometidos com o projeto de 
Educação de qualidade, da Prefeitura Municipal de Fortaleza, para as 
crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos de Fortaleza (TRECHO 
DO DISCURSO DA PRESIDENTE DO CME NA INAUGURAÇÃO DA 
SEDE).



                                                                                           
2 METODOLOGIA E ANÁLISE DOS DADOS

2.1 Metodologia

A opção pelo Estudo de Caso Qualitativo deu-se em razão deste permitir a 

observação e análise da realidade de forma natural e atual, oportunizando ao 

pesquisador uma variedade de informações colhidas em fontes diversas, 

confirmação ou rejeição de hipóteses, descoberta de novos dados, criação de 

questões alternativas, tipo de pesquisa, conforme afirma André e Lüdke (1986) 

caracterizado pela

[...] interpretação em contexto, em que a manifestação geral de um 
problema, as ações, as percepções, os comportamentos e as interações 
das pessoas devem ser relacionados à situação específica onde 
ocorrem ou à problemática determinada a que estão ligados (ANDRÉ E 
LÜDKE, 1986, p. 18-19).

Mere Abramowicz (1990) complementa esse pensamento, quando afirma:

Outra característica do Estudo de Caso é o privilegiamento da 
interpretação em contexto. Tenta-se apreciar uma prática em uma dada 
situação, observando os efeitos contextualmente. O que se leva em 
conta, no Estudo de Caso, é o cenário da situação como um todo 
abrangente onde o contexto tem uma função integradora e deve ser 
considerado, pois ele é único (MERE ABRAMOWICZ, 1990, p.40).

Outros aspectos que motivaram fazer-se opção por essa linha de pesquisa 

estão relacionados a: primeiro, por considerar a oportunidade que o Estudo de 

Caso apresenta ao pesquisador de, no momento da análise e estudo dos dados 

levantados, ser possível fazer analogias à luz de suas próprias experiências 

anteriores; segundo, por não ter limites no uso de técnicas, sendo possível 

diversificar os instrumentos e as técnicas,o que garante informações mais 

completas.

Assim considerando, utilizou-se a observação direta e continuada, a 

entrevista semiestruturada e a análise documental.
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A observação direta e contínua possibilitou verificar-se as rotinas da 

escola, bem como as narrativas de acontecimentos pelos sujeitos da pesquisa. A 

entrevista permitiu a interação entre pesquisadora e sujeitos da pesquisa, 

captando as informações, conhecendo e aprofundando alguns pontos de vista dos 

entrevistados. A análise documental foi desenvolvida através de pesquisa nos 

documentos da escola para confirmar ou negar as afirmações feitas pelos 

entrevistados.

A aplicação dessas técnicas foi em uma escola municipal de Fortaleza com 

um universo de 31 (trinta e um) sujeitos, assim descritos: (a) 1 (uma) diretora, 

nomeada pela Secretaria Municipal de Educação; (b) 3 (três) professores, dos 

quais, 1 (um) é membro do Conselho Escolar, 1 (um) está na escola desde sua 

fundação e 1 (um), convocado recentemente por concurso público; (c) 1 (uma) 

coordenadora pedagógica; (d) 5 (cinco) profissionais que exercem funções de 

apoio: 1 (uma) secretária escolar, 1 (uma) merendeira, 1 (um) porteiro, 1 (um) 

responsável pelos serviços gerais (zelador), 1 (uma) professora responsável pela 

sala de leitura, biblioteca e sala de multimeios; (e) 1 (um) pai, membro do 

Conselho Escolar; (f) 20 (vinte) alunos do ensino fundamental – anos iniciais (4º e 

5º anos).

Para realizar esta pesquisa, manteve-se contato com a diretora da escola, 

já conhecida da pesquisadora, o que facilitou o desenvolvimento do trabalho; o 

fato de ter escolhido essa unidade de ensino foi considerando que é uma escola 

padrão-MEC1, recentemente construída, apresentando boa infraestrutura tanto no 

aspecto físico quanto de materiais pedagógicos e está localizada no bairro 

residencial da pesquisadora. Na primeira reunião com a diretora, após apresentar 

a estrutura e os propósitos da pesquisa, foi elaborado um cronograma de visitas, 

permanência na escola e entrevista com a população escolhida. 

Este processo, considerando o primeiro contato com a direção da escola, a 

observação, coleta dos dados e a leitura dos documentos referenciais da escola, 

                                                
1 Escola padrão-MEC é a que segue os padrões recomendados pelo Ministério da Educação 
(MEC), definidos no Plano Nacional de Educação (PNE): área total de 2 mil m², com salas de aula, 
biblioteca, laboratório de informática, refeitório, cozinha, quadra poliesportiva coberta, área para 
recreação, banheiros e rampas adaptadas para pessoas com 
deficiência.(http://www.guilhermesampaio.com.br/Noticias.aspx/591/Palmeiras-recebe-nova-
escola-padrao-MEC).
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transcorreu em dias alternados, de agosto a setembro de 2010, conforme a

seguir: 

No primeiro dia, foi realizada reunião com a diretora da escola, momento 

no qual foi apresentada a finalidade do trabalho e ratificada2 a solicitação para 

realizar a pesquisa. A diretora da escola concedeu permissão, porém ressaltou 

que esse tipo de trabalho só é autorizado mediante ofício da Secretária de 

Educação; acordou que iria comunicar a realização desse estudo ao Conselho 

Escolar e aos professores na próxima reunião e agendaria uma data para 

aplicação da entrevista. Nesse dia, já disponibilizou para leitura os documentos: 

Projeto Político-Pedagógico (PPP) e Regimento Escolar; Calendário Escolar, 

outros projetos.

No segundo, terceiro e quarto dias, ocorreram as entrevistas 

semiestruturadas, utilizando-se as perguntas mencionadas anteriormente; no 

decorrer da conversa, algumas foram adaptadas, para melhor compreensão dos 

participantes; à medida que eram entrevistados, buscava-se captar a percepção 

de cada sujeito e realizar o trabalho de observação das práticas administrativas 

desenvolvidas no cotidiano da escola. 

O próximo passo foi iniciar o trabalho de análise dos dados colhidos nas 

entrevistas e na observação direta, considerando o referencial teórico mapeado 

para esta pesquisa, que segue descrito.

A opção foi realizar um método de pesquisa qualitativa, tanto no que se 

refere à coleta quanto à análise dos dados e apresentação dos resultados isso 

porque o processo da pesquisa qualitativa não permite concepções e análises 

isoladas; esse tipo de pesquisa é utilizado quando se quer entender com detalhes 

por que as coisas ou fenômenos acontecem, conforme afirma Triviños (1987):

Compreende atividade de investigação que podem ser denominadas 
específicas. E, por outro lado, que todas elas podem ser caracterizadas 
por traços comuns. Esta é uma idéia fundamental que pode ajudar a ter 
uma visão mais clara do que pode chegar a realizar um pesquisador 
que tem por objetivo atingir uma interpretação da realidade do ângulo 
qualitativo (TRIVIÑOS, 1987, p. 120).

.  

                                                
2 Isso porque já havia mantido contato por telefone.
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Esse tipo de pesquisa proporciona a descoberta do que é importante e por 

que é importante; permite que se identifiquem as questões estudadas e, através 

de um estudo específico, se entenda por que são importantes, devendo a amostra 

ser heterogênea, podendo ser utilizado recurso aleatório e tomar decisões 

intencionalmente, considerando sujeitos essenciais para esclarecer o assunto em 

pauta, facilidade para encontrar as pessoas, o tempo dos sujeitos para as 

entrevistas. 

Para Triviños, quando se utiliza a pesquisa qualitativa, não há tamanho 

definido para a amostra pois “o pesquisador, orientado pelo enfoque qualitativo, 

tem ampla liberdade teórico-metodológica para realizar seu estudo. Os limites de 

sua iniciativa particular estarão exclusivamente fixados pelas condições da 

exigência de um trabalho científico” (TRIVIÑOS, 1987, p. 133).

É interessante salientar que na pesquisa qualitativa, a coleta e a análise 

dos dados não são divisões estanques, haja vista que ao longo da realização do 

trabalho as informações advindas da pesquisa são interpretadas, o que pode 

originar a necessidade de buscar novos dados. Isso acontece tendo em vista que 

o pesquisador inicia sua pesquisa sob a orientação de hipóteses levantadas a 

priori, uma vez que necessita ter uma visão global do assunto, analisando todas 

as alternativas que precisam ser verificadas empiricamente.

Considerando a classificação das pesquisas, com base em seus objetivos, 

esta é uma pesquisa do tipo exploratória, pois envolve levantamento bibliográfico 

e documental, entrevista e estudo de caso (GIL, 1991, p. 44), já que o objetivo foi 

conhecer a representação social dos gestores escolares acerca da gestão escolar 

democrática. 

Quanto ao método utilizado, o Estudo de Caso, sua escolha deu-se em 

virtude de considerá-lo apropriado nesta pesquisa já que a pretensão neste 

trabalho foi realizar um estudo sobre a representação social dos gestores 

escolares a respeito da gestão escolar democrática, verificando até que ponto 

esses sujeitos reconhecem ou não esse aspecto na escola da qual fazem parte.

A respeito do delineamento dessa pesquisa, sob o ponto de partida de seu 

objetivo, que foi o de conhecer as representações sociais dos gestores escolares 

sobre a gestão democrática de uma escola pública do município de Fortaleza-CE, 

para a aquisição do embasamento teórico e de ter a condição de analisar as 
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respostas dos entrevistados à luz de evidências, procedeu-se a leitura de livros, 

artigos científicos dos documentos referenciais da escola (PPP, Regimento, 

Calendário Escolar, comunicados, Atas de reuniões, cronogramas, fotografias), 

buscando inteirar-me e compreender as questões tratadas na pesquisa. 

Considerando que a pesquisa, ora abordada, é apropriada ao estudo de 

caso, pelas razões já explicitadas, deu-se início ao processo aplicando entrevistas 

com quinze gestores escolares da instituição de ensino selecionada, situada no 

bairro Barra do Ceará.

O Estudo de Caso se caracteriza pelo estudo aprofundado e exaustivo de 

um ou poucos objetos, o que permitiu que obtivesse o conhecimento mais 

detalhado do assunto estudado, assim também seguindo a definição de Triviños 

(1987, p. 133), segundo o qual “o estudo de caso é uma categoria de pesquisa 

cujo objetivo é uma unidade que se analisa aprofundadamente.” 

Segundo Gil (1991), a análise dos dados coletadas de uma unidade 

estudada não permite que se façam generalizações para outras dos universos, 

pois poderá conduzir a conclusões totalmente errôneas, uma vez que não se tem 

a garantia de que a unidade em estudo seja representativa do seu universo.

A impossibilidade de generalização dos resultados obtidos com o 
estudo de caso constitui séria limitação deste tipo de delineamento. 
Todavia, o estudo de caso é muito freqüente na pesquisa social, 
devido à sua relativa simplicidade e economia, já que pode ser 
realizado por m único investigador, ou por um grupo pequeno e não 
requer a aplicação de técnicas de massa para coleta de dados, como 
ocorre nos levantamentos. (GIL, 1991, p. 79).

Em consequência da flexibilidade de Estudo de Caso, torna-se, segundo 

Gil (1991, p. 121), “impossível estabelecer um roteiro rígido que fundamente com 

precisão o desenvolvimento da pesquisa. Na maioria dos casos, contudo, estão 

presentes quatro fases: (a) delimitação da unidade-base; (b) coleta de dados; (c) 

análise e interpretação dos dados; (d) redação do relatório.”

Em relação à delimitação da unidade-base, o primeiro procedimento foi 

escolher a escola para realizar o estudo de caso, não sendo necessário 
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estabelecer qualquer critério estatístico, embora, segundo Gil (1991) há algumas 

regras que devem ser observadas, conforme a seguir:

(1) Buscar casos típicos. Trata-se de explorar objetos que, em função da 
informação prévia, pareçam ser a melhor expressão do tipo ideal da 
categoria. (2) Selecionar casos extremos. A vantagem da utilização de 
casos extremos está em que podem fornecer uma idéia dos limites 
dentro dos quais as variáveis podem oscilar. (3) Tomar casos marginais. 
Trata-se de encontrar casos atípicos ou normais ara, por contrastes, 
conhecer as pautas dos casos normais e as possíveis causas do desvio. 
(GIL, 1991, p.122).

Ainda com base em Gil, no que concerne à coleta de dados no estudo de 

caso, segundo o qual podem ser utilizados vários procedimentos, nesta pesquisa 

foram utilizadas a entrevista, a observação e a análise de documentos, 

considerando que “É comum proceder-se a um estudo de caso partindo da leitura 

de documentos, passando para a observação e a realização de entrevistas e 

culminando com a obtenção da história de vida. [...]” (GIL, 1991, p. 122). 

Após a coleta dos dados, o procedimento para a análise e interpretação 

dos dados teve por base a afirmação de Gil (1991, p. 123):

No estudo de caso, o pesquisador deve definir antecipadamente o seu 
plano de análise, que deve considerar as limitações dos dados obtidos, 
principalmente no tocante à qualidade da amostra, sabendo que sua 
amostra é boa, ele tem uma base racional para fazer generalizações a 
partir dos dados. Quando não tem certeza dessa qualidade, será 
razoável apresentar suas conclusões em termos de probabilidade. 

Com relação à redação do relatório do estudo de caso, segundo afirma 

esse teórico, não é possível determinar regras para sua elaboração; todavia, 

seguiram-se algumas recomendações de ordem geral, a fim de garantir a 

concisão e clareza no estudo dos dados.

Quanto às limitações da pesquisa, escolheu-se uma instituição municipal 

de ensino para realizar a pesquisa que fica situada na Barra do Ceará, pelo fato 

de estar classificada na categoria de escola padrão-MEC, construída há nove 

anos, apresentando uma boa infraestrutura tanto no aspecto físico quanto de 

materiais pedagógicos. Outros aspectos que favoreceram a escolha dessa escola 

para a pesquisa foi conhecer a realidade e necessidade do bairro, já que é local 

residencial da pesquisadora, conhecer a diretora e sua linha de formação e ação, 

o que facilitou o acesso aos documentos e aos sujeitos entrevistados.
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É importante registrar que não foram encontradas dificuldades no decorrer 

das entrevistas;ao contrário, todos colaboraram com as informações.

No que se refere à população e amostra, a opção pelo método estudo de 

caso direcionou o universo da pesquisa para a escola, ora caracterizada, sendo 

que a amostra está composta dos seguintes sujeitos: diretora, professores, 

coordenadora pedagógica; secretária escolar, merendeira, porteiro, zelador, 

professora da sala de leitura, pai, alunos do ensino fundamental.

Tabela 7 -  Membros dos segmentos da escola pesquisada.

SEGMENTO UNIVERSO AMOSTRA %  DA AMOSTRA

Diretora e Vice-Diretora 2 1 50,0

Professores 15 3 20,0

Coordenadora Pedagógica 2 1 50,0

Pessoal de Apoio 8 5 62,5

Pai representante do Conselho Escolar 2 1 50,0

Estudantes 750 20 2,70

Fonte: Dados de campo, 2010.

No que se refere ao instrumento de coleta dos dados, para a realização 

desta pesquisa, foi efetuada a entrevista, e, considerando que para esta não 

existem regras rígidas a respeito de sua elaboração, ela se adequou às 

necessidades da pesquisa, uma vez que se constituiu de um instrumento de 

coleta de dados, considerando o que afirma Gil (1999):

O investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formulam 
perguntas, com o objetivo de obtenção de dados que interessam à 
investigação. A entrevista é, portanto, uma forma de interação social. 
Mais especificamente, é um diálogo assimétrico, em que uma das 
partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de 
informação (GIL,1999, p. 117).

A entrevista, portanto, consistiu no diálogo com determinada fonte sobre o 

objeto que se queria colher, ou seja, os dados relevantes para o que a pesquisa 

pretendida, ressaltando-se que os quesitos da entrevista devem ser bem 

elaborados e o informante deve ser criteriosamente selecionado. Portanto, para a 

realização da coleta de dados desta pesquisa, a elaboração das questões da 
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entrevista seguiu as regras sugeridas por Gil (1991, p. 91-92), que orientaram a 

formulação de perguntas objetivas, claras, concretas e precisas, considerando, 

também, as questões socioculturais do entrevistado e seu grau de instrução.

Dessa forma, optou-se por usar dois tipos de entrevistas, com perguntas 

abertas e fechadas, visando esclarecer melhor as indagações, principalmente 

para o segmento alunos e pais e também captar a visão geral do problema 

pesquisa, percebendo mais detalhes no decorrer do diálogo.

Procurou-se manter uma postura discreta no decorrer das entrevistas, 

deixando os informantes à vontade, mesmo que precisasse, algumas vezes, fazer 

intervenção com o propósito de manter as respostas dentro dos itens 

estabelecidos, para manter os objetivos da pesquisa.

A exemplo das perguntas fechadas, as abertas foram também registradas, 

de forma sintética, procurando-se preservar ao máximo as informações colhidas, 

com o objetivo de obter dados fidedignos e que traduzissem a realidade vivida 

pela escola.

A seguir, a análise dos dados coletados cuja finalidade é verificar se os 

objetivos da pesquisa foram atingidos.

2. 2 Análise dos Dados

2.2.1 Caracterização da escola

A escola municipal, alvo desta pesquisa, está localizada na Barra do 

Ceará, bairro populoso cuja população, em sua maioria, possui baixo poder 

aquisitivo. Construída em 2005, segundo o padrão-MEC3. O propósito foi atender 

o excedente de crianças não absorvidas pelas escolas existentes no bairro. A 

escola possui um universo de 750 matrículas, com turmas da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) nos turnos manhã e tarde; o turno da noite 

                                                
3 Escola que segue os padrões recomendados pelo Ministério da Educação (MEC), definidos no 
Plano Nacional de Educação (PNE): área total de 2 mil m², com salas de aula, biblioteca, 
laboratório de informática, refeitório, cozinha, quadra poliesportiva coberta, área para recreação, 
banheiros e rampas adaptadas para pessoas com 
deficiência.(http://www.guilhermesampaio.com.br/Noticias.aspx/591/Palmeiras-recebe-nova-
escola-padrao-MEC).
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funciona com o Projovem4. Em seu quadro funcional, a escola conta com 

profissionais concursados e terceirizados, incluindo professores com contrato 

temporário.

2.2.2 Caracterização dos entrevistados

A pesquisa foi desenvolvida com representantes dos segmentos: 

professores, funcionários, pais e alunos, dos quais se buscou obter informações 

de como percebem a escola a fim de se ter condição de observar o tipo de gestão 

praticado na instituição conforme pensamento desses sujeitos.

O quadro de professores da escola estava constituído por professores 

concursados e professores com contrato temporário; no quadro de funcionários 

administrativos (direção, vice-direção, coordenação) e de apoio (secretária 

escolar, biblioteca,zelador, merendeira, porteiro) encontrou-se a seguinte 

realidade: uns concursados (a exemplo da direção, coordenação, que são 

professores exercendo a função administrativa após passarem por processo de 

seleção por nomeação); os demais, terceirizados.

Em relação aos pais e alunos, residem no entorno da escola, são oriundos 

da classe social pobre, sendo que a maioria mantém seus filhos com recursos 

provenientes de trabalhos informais, com raras exceções.

2.2.3 Análise dos dados coletados

Conforme relato anterior, o instrumento utilizado para a coleta dos dados 

foi a entrevista dos tipos aberta e estruturada a fim de dar oportunidade para que 

discorressem sobe as indagações com mais liberdade.

Com os registros dos entrevistados em mãos, deu-se início à análise do 

material, com vistas a identificar o pensamento dos segmentos da escola sobre o 

processo de gestão democrática.

A fim de apresentar os resultados obtidos de forma mais didática, a opção 

foi por fazer a análise dos dados através dos itens conforme expresso a seguir.

                                                
4 Programa Nacional de Inclusão de Jovens.
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1)  Segmentos respondentes

Tabela 8 - Segmentos respondentes

SEGMENTO AMOSTRA %  DA AMOSTRA

Diretora e Vice-Diretora 1 50,0

Professores 3 20,0

Coordenadora Pedagógica 1 50,0

Pessoal de Apoio 5 62,5

Pai representante do Conselho Escolar 1 50,0

Estudantes 20 2,70

Fonte: Dados de campo, 2010.

A coleta de dados da pesquisa contemplou 10 (dez) profissionais da 

educação, sendo 3 (três) professores e 7 (sete) funcionários compreendendo os 

da parte administrativa e o pessoal de apoio, os quais se posicionaram sobre a 

gestão democrática da escola.

Com relação aos pais e alunos, foram entrevistados 1 (um) pai e 20 (vinte) 

alunos, conforme pode ser observado na tabela 2.

Dessa feita, com respaldo no referencial teórico do Psicólogo, Serge 

Moscovici, se buscou nesta pesquisa respostas para a problemática: qual é a 

representação social sobre gestão escolar democrática dos gestores escolares da 

escola pública do município de Fortaleza? Tais temáticas foram desmembradas 

nas indagações: 

(a) quais são as representações sociais acerca da gestão democrática na 

escola? 

(b) há diferença entre administração e gestão escolar? (c) sua escola 

pratica gestão escolar ou administração escolar? 

(d) que força tem esta escola junto aos Órgãos Central e Regional de 

educação5? 

(e) como a participação da família e da comunidade reflete na gestão da 

escola? 
                                                
5 Entende-se por Órgão Central de Educação a Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza (SME) e por 
Órgãos Regionais, as seis Secretarias Executivas Regionais de Educação (SER I, II, III, IV, V, VI).  
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(f) que exigências a gestão democrática impõem ao diretor da escola? 

(g) a gestão democrática da escola tem relação com a qualidade do 

ensino? Justifique sua resposta.Tais indagações foram para responder o objetivo 

geral e os específicos já mencionados neste documento.

2) Informação democratizada 

Considerando que o objetivo geral era conhecer as representações sociais 

dos gestores escolares sobre a gestão democrática de uma escola pública do 

município de Fortaleza-CE, sendo desdobrado nos objetivos específicos: de 

conhecer as representações dos gestores escolares acerca da gestão 

democrática na escola municipal do município de Fortaleza; identificar a postura 

da escola ante as determinações da SME e SER I; identificar os compromissos 

que uma postura democrática com a participação da comunidade exige do diretor; 

a pergunta foi se a direção da escola centraliza o poder ou se as ações são fruto 

de decisão da comunidade educativa. 

A maioria da população pesquisada se manifestou satisfeita com a direção 

da escola; admitiu que ela descentraliza o poder, pois não toma decisão sozinha a 

menos que sejam as que vêm determinadas pela SME e SER I, e, nesse caso, 

apenas comunica para que seja cumprida a determinação. Exemplo: imprensar a 

segunda-feira, véspera de um feriado. 

Os que admitiram que o poder é centralizado na direção, disseram que ela 

até faz a reunião, porém as decisões já estão tomadas, isso acontece, 

principalmente nas reuniões pedagógicas e administrativas. “[...] é apenas pró-

forme, pois no final, é a vontade da direção que prevalece ou seja, é como se a 

consulta fosse para dizer que as decisões foram tomadas no coletivo.” 

(Profissional X).

Para ilustrar, segue a tabela 9 que mostra a pontuação dos entrevistados 

em relação a essa pergunta.
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Tabela 9 - Pontuação dos entrevistados.

PONTUAÇÃO EM %DESCRIÇÃO DO 

ITEM

OPÇÕES

PROFESSORES FUNCIONÁRIOS PAIS ALUNOS

SIM 68 95 100 97

Não 20 - - 3

Às vezes 12 5 - -

As ações da escola 

são frutos de 

decisão coletiva?

Total % 100 100 100 100

Fonte: Dados de campo, 2010.

Pelas respostas, percebe-se uma grande aceitação dos entrevistados em 

relação à forma como a diretora administra, embora haja um sentimento de que a 

direção é omissa em alguns casos como o exemplo a seguir descrito.

No decorrer da entrevista com os funcionários, a secretária escolar contou 

que ano passado houve um descontentamento da equipe que trabalha na 

secretaria por conta de uma colega de trabalho que chegava atrasada. Então, 

elas conversaram com a diretora e ela ao invés de tratar particularmente o 

problema, marcou uma reunião com toda a escola para tratar o caso, expondo a 

funcionária perante todos que ouviram o problema, deram opinião e, no final, a 

diretora disse que iria devolvê-la, mediante ofício, à SER I. Isso não aconteceu; 

segundo ela, alguém deveria ter conversado com a diretora e tê-la alertado que 

essa decisão poderia ser considerada constrangimento para a funcionária. Então, 

o que ocorreu, finalmente,foi a mudança dessa agente administrativa para o turno 

da noite, a qual ficou responsável pelo Projovem.

Segundo a categoria “pais”, a direção é democrática, “tudo que fazemos é 

o grupo que decide junto.” Segundo afirmou, as famílias não participam como 

gostariam porque uns trabalham mas outros, na verdade, não querem 

compromisso com a escola “ela deve cuidar dos filhos e pronto,” finalizou.

Percebe-se, por esses dados, que a participação da comunidade local e da 

família não ocorre de forma efetiva. Existe a necessidade de a escola trabalhar 

mais a comunidade para que participe, com maior intensidade, do cotidiano 

escolar, permitindo, assim, que fique ciente do que ocorre na escola e tenha 
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condição de opinar nas decisões colegiadas,considerando que a escola é 

extensão de sua família.

É preciso um trabalho interventivo da escola em relação à conscientização 

da comunidade local e família a fim de que esta perceba a escola como local de 

educação de seus filhos; há necessidade de intensificar a interação entre escola, 

comunidade e família, proporcionando à escola condição de exercer o seu papel, 

estando esse conforme o desejo da comunidade usuária de seus serviços.Isso é 

um processo que deve ser construído no coletivo pois a participação não é por 

decreto e nem por imposição.

Um fato mencionado pela categoria “pais” foi em relação ao cumprimento 

do ano letivo, embora reconheça que a direção não tenha tanta culpa. O fato 

narrado foi em relação ao ano letivo de 2008, quando uma professora saiu de 

licença porque ia casar; as crianças ficaram sem aula durante vinte dias; esse 

período emendou com as férias, “mais dias sem aula”; depois mais três meses de 

greve, sem contar os dias que os alunos foram liberados porque estavam na 

semana de provas bimestrais ou porque havia reunião de pais ou festa. Segundo 

ele, “se contar na ponta do lápis,chega é longe de 200 dias de aula.”

Quando a direção foi procurada, mostrou que estava dentro da lei e que 

não tinha o que fazer pois era a SER I que não havia mandado professor. Através  

da entrevista aberta, deu para perceber que, de forma geral, os informantes 

consideram que a direção consegue informar à comunidade escolar sobre os 

principais acontecimentos da escola, encaminhando comunicados ou fazendo 

reuniões no Conselho escolar,nas reuniões de pais e com alunos nas reuniões 

pedagógicas. Isso faz com que as informações circulem de maneira mais rápida 

entre pais, alunos, professores e funcionários da escola, sendo nesses momentos 

que a direção presta contas do orçamento e gastos efetuados no período. Um 

ponto negativo apontado pelos entrevistados é que o mural da escola é pobre e 

não contém informações dessas reuniões e, quando expõem, é o papel com 

letras pequenas que não chama atenção; “muitos pais,nem vêem, principalmente, 

os que não sabem ler.”
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3) Comunicação e atuação do Conselho Escolar da escola

Na opinião de todos os entrevistados, o Conselho Escolar é atuante, pois é 

constituído por representantes da comunidade escolar de forma paritária (alunos, 

professores,pais, funcionários). Para ilustrar, foram consideradas as seguintes 

afirmações: “É uma assembléia com normas de funcionamento conhecidas por 

todos; seus participantes recebem capacitação. (Direção) “É um gruo que está 

sempre bem informado pois é representativo, e isso favorece a tomada de 

decisões em vista das necessidades.” (Professor). O Conselho Escolar é que 

decide o que deve ser comprado com os recursos da escola.” (Pai).

A percepção da pesquisadora foi de que o grupo de entrevistado tinha uma 

consciência sobre a importância de tomar decisões coletivas,com transparência, 

clareza,mantendo a informação acessível a todos para que as pessoas que 

compõem a escola sintam-se co-responsáveis pelas ações desenvolvidas. Foi o 

que um aluno disse através do exemplo que deu sobre o significado do Conselho 

Escolar.

O Conselho Escolar é como o que ocorre na eleição. O povo não 
escolhe pessoas para serem seus representantes? Então, no Conselho 
Escolar as pessoas esperam da escola para defenderem suas idéias e 
assim ganharem alguma coisa que beneficie os alunos, as famílias, as 
professoras. (ALUNO 5º ANO).

Com relação aos resultados da indagação sobre a forma como o Conselho 

Escolar comunica suas atividades, se de forma clara e acessível a todos os 

participantes, 93% dos professores e funcionários responderam afirmativamente e 

7% discordaram, conforme mostra o gráfico 1. Já os segmentos de pais e alunos 

se posicionaram assim: 52% responderam afirmativamente; 38% responderam 

que isso não ocorre; 2% disseram que isso ocorre às vezes e 8% não 

responderam a pergunta, conforme demonstra o gráfico 2.
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Gráfico 7: Comunicação do Conselho Escolar, segundo as categorias 
Professores/Funcionários
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                              Fonte: Dados de campo, 2010.

Gráfico 8: Comunicação do Conselho Escolar, segundo as categorias Pais/Alunos
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                             Fonte: Dados de campo, 2010.

Segundo os entrevistados, a direção da escola expõe no quadro de aviso a 

agenda de reunião do Conselho Escolar e outras atividades da qual os membros 

participarão, tipo: seminários, fóruns, capacitação. Isso facilita que cada um se 

planeje e participe ativamente do Conselho.

Fazendo uma comparação dos dados destes segmentos (pais e alunos) 

com os obtidos dos segmentos de professores e funcionários, percebe-se que, 
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provavelmente, os pais e alunos necessitem ser mais bem orientados e 

chamados a participarem do processo com veemência, para aumentar o seu 

percentual de percepção do que está acontecendo na escola, embora esse 

resultado, possivelmente, seja devido ao fato de que os pais não são tão 

presentes na escola, se comparado aos demais segmentos desta pesquisa 

(professores, funcionários e alunos) que estão continuamente na escola e que, 

por isso, têm mais possibilidade de observar o que se passa na escola. O 

segmento alunos, mesmo estando na escola diariamente, é disperso e necessita 

ser orientado de forma mais enfática a fim de obter resultados eficazes para o seu 

crescimento de uma forma mais geral, além de considerar a faixa etária a que 

pertencem. Ainda que essa pergunta tenha atingindo um percentual geral de 52% 

de respostas afirmativas, as pessoas não apresentaram nenhuma justificativa.

Considerando que o Conselho Escolar congrega todos os segmentos 

escolares, sua atuação é importante para que a gestão democrática seja 

executada cotidianamente na escola. Para os entrevistados, a atuação do 

Conselho Escolar deve expressa os desejos e as necessidades da comunidade 

escolar, contribuindo para que a gestão escolar democrática seja eficiente e 

caminhe rumo à conquista da autonomia. 

Na visão de 100% dos entrevistados, o Conselho Escolar contribuiu para a 

vivência da gestão democrática na escola, devendo esta promover mais 

encontros para discutir o processo democrático para que se torne mais claro para 

todos da escola de como deve ser o processo democrático escolar, segundo 

relataram os segmentos Professores e Funcionários,ressaltando-se que, durante 

a entrevista, foram detectados comentários evasivos que mostraram essa 

necessidade de aprofundamento, principalmente pelos segmentos Pais e Alunos.  

É importante mencionar que a atuação do Conselho Escolar não se 

restringe a apenas validar as ações financeiras da escola. Com relação a isso, 

percebeu-se,através das atas de reuniões, que as decisões tomadas estavam 

muito voltadas ao aspecto dos recursos financeiros de modo que não se detectou 

nenhum registro e outras decisões relevantes para o funcionamento da escola.

Portanto, conforme pontuado pelos entrevistados, há necessidade da 

escola promover encontros para debater a gestão democrática, pois, sendo esse 
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aspecto de fundamental importância, ficou evidente que ela parece não dar o 

valor a esse aspecto e necessidade.

4) Participação efetiva de estudantes e pais na escola

Acerca desse ponto, constatou-se que a escola conta apenas com o 

Conselho Escolar constituído como mecanismo de participação dos pais e alunos, 

sendo através desse órgão que eles discutem junto com o grupo gestor (direção, 

coordenação,professor) as dificuldades de gestão e financiamento da escola e 

participam das iniciativas para solução de problemas. Os pais comparecem as 

reuniões bimestrais para tratar da vida escolar de seus filhos.

Os segmentos “pais” e “alunos” são de acordo com a questão de que a 

escola deveria ficar aberta aos finais de semana para que a comunidade pudesse 

usufruir de um espaço público para praticar esportes e participar de palestras. Em 

relação a isso, os segmentos “professores” e “funcionários” foram contrários, sob 

a alegação de que não há pessoal disponível para isso e o que poderia ocorrer 

era abrir a escola para o vandalismo e sobrecarregar alguns funcionários.

No âmbito dessa pergunta, houve ampliação para conhecer se nesse 

processo de participação coletiva, os ganhos eram valorizados e os erros eram 

aceitos, já que ambos fazem parte do processo democrático.

Os segmentos “professores e funcionários” deixaram claro que o 

crescimento e maturidade do grupo de trabalho, principalmente, ocorrem quando 

se realizam reuniões de avaliação das atividades desenvolvidas. E isso acontece 

na Escola nas reuniões bimestrais e, às vezes, dependendo do evento, acontece 

no dia seguinte. Nesses momentos são resultados os aspectos positivos e 

discutidos os negativos, constituindo-se exemplos para que não mais sejam 

cometidos.

Na pesquisa, os resultados ficaram desta forma: 67% dos professores e 

funcionários consideraram que a escola valoriza os ganhos e aceita e trabalha os 

erros; 33% afirmaram que às vezes isso ocorre, conforme representado no gráfico 

9.
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Gráfico 9: Valorização dos ganhos e aceitação dos erros, segundo as categorias 
Professores/Funcionários

67%0%

33%

0%

SIM
NÃO
ÀS VEZES
NR

Fonte: Dados de campo, 2010.

Segundo esses segmentos, isso ocorre nas reuniões gerais da escola e 

nos grupos específicos onde se avalia o que aconteceu, quais os pontos positivos

e negativos e por que.

Embora os depoimentos tenham sido favoráveis, é importante considerar 

os 33% que afirmaram não ser isso uma prática freqüente na escola, sendo,pois, 

necessário se trabalhar melhor este aspecto a fim de que a escola melhore seu 

exercício democrático uma vez que avaliar as atividades desenvolvidas é 

bastante salutar e, no processo democrático, isso deve ser contínuo pois as 

pessoas envolvidas necessitam valorizar os ganhos, visto que lhes proporciona 

um grau de satisfação e renovação da energia indispensável à continuidade do 

processo. Trabalhar os erros contribui para que a equipe cresça, evitando que 

sejam repetidos em atividades subsequentes.

Ao fazer esta pergunta aos segmentos “pais e alunos” ambos enveredaram 

para a avaliação da aprendizagem e 48% consideraram que a escola considera 

sim, mas 52% disseram que muitos são penalizados pela dificuldade de 

interpretar a questão “e na hora da correção levam um x.”

A percepção que tive foi de que os pais e alunos não participam das 

reuniões para avaliar os eventos ocorridos e, por isso, provavelmente, ao lerem a 
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questão associaram-na com a avaliação da aprendizagem já que é esse o tipo do 

qual participam ou têm conhecimento (no caso dos pais).

5) O projeto político-pedagógico e o regimento da escola são conhecidos por 

todos?

Considerando-se que o conhecimento destes documentos é imprescindível 

no âmbito do processo democrático, a pretensão com esse levantamento era 

conhecer com os gestores se relacionavam com esses documentos na prática 

cotidiana e, assim, sensibilizá-los a respeito da importância da participação em 

todos os momentos, desde à elaboração, execução e/ou implementação, 

avaliação e intervenções necessárias à qualidade educacional desejada.

Os segmentos responderam a pergunta referente a esses documentos, 

ficando claro que 60% dos professores e funcionários conhecem o PPP; 40% 

disseram que sabiam da existência dele pois é um dos requisitos para 

credenciamento da escola no Conselho de Educação. 

Na entrevista aberta justificaram que o PPP é apresentado na primeira 

reunião pedagógica do ano, mas não utilizam esse documento para nada no 

decorrer do ano; não participaram da elaboração, pois quando chegaram à 

escola,  já existia. Quanto ao Regimento, informaram que fica arquivado na 

secretaria da escola e na direção da escola, juntamente com o PPP.  Não 

recordavam se alguma vez a escola havia utilizado o Regimento escolar para 

tomar alguma decisão em relação à necessidade de julgar algum caso à luz do 

Regimento, “pois, geralmente, [afirmou uma professora] esse documento é 

utilizado para disciplinar aluno, em caso de expulsão, e na escola não há 

nenhuma ocorrência dessa natureza.”

Dos segmentos “Pais” e “alunos”, apenas 10% manifestaram opinião de 

que conhecia, porém não souberam dar informações sobre esses documentos. 

Em relação ao Regimento, desconheciam sua existência.

A impressão que se teve foi a de que esses documentos acabam ficando 

engavetados e não são utilizados na prática-pedagógica, ou seja, a escola os 

possui mas os professores, pais, alunos e demais funcionários não participaram 

de sua elaboração, embora na entrevista com a diretora, vice-diretora, 
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coordenadora pedagógica, elas tenham confirmado que todos participaram de sua 

construção , mas já alertando para o fato de que, provavelmente, “os professores 

e pais não tenham muitas informações deles porque foram elaborados há dois 

anos quando a escola foi credenciada;” isso demonstra contradição,pois esses 

documentos são os referenciais da escola e devem ser utilizados diariamente.



CONSIDERAÇÕES 

Através da realização deste estudo foi possível observar a evolução 

histórica da administração escolar, com respaldo nas teorias que a fundamentam, 

alcançando, por força dos debates, uma concepção de gestão escolar 

democrática, importante aspecto do repensar da escola, abrindo-se espaços para 

o incremento de mecanismos de participação no âmbito da escola, tal como 

alguns que foram citados nesta pesquisa, a exemplo do Conselho Escolar.

No âmbito da ressignificação de gestão escolar participativa, esta pesquisa 

procurou perceber a compreensão dos gestores de uma escola pública municipal 

de Fortaleza, verificando como se dão as relações gestionárias em um espaço 

escolar. Por meio deste Estudo de Caso, pode-se perceber que a gestão escolar 

democrática acontece como processo, isto é, com avanços e recuos na 

construção de sua história e na medida em que pais, alunos, professores e 

funcionários têm oportunidade de opinar e decidir as relações da escola.

Mediante os relatos dos entrevistados percebe-se que os funcionários de 

apoio participam, sim, mas ainda estão num nível de observação, necessitando-

se da adoção de ação de inclusão dos funcionários na efetiva ação participativa.

O desenvolvimento da gestão democrática na escola-alvo desta pesquisa 

pressupõe sua construção no cotidiano escolar, o que não dispensa a 

necessidade da reflexão permanente a respeito dos obstáculos e das 

potencialidades que se apresentam na realidade concreta. Não é suficiente 

permitir que a comunidade participe da gestão da escola; é preciso que haja 

condição que propiciem essa participação. 

Analisando os pontos de vista, contata-se fragilidade na vivência do 

processo democrático, como algo inicial o que acaba expressando um 

distanciamento entre o discurso e a prática, ou seja, há uma intenção de se 
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exercitar a gestão democrática, como descritos nos próprios documentos, porém 

a realidade ainda é marcada por práticas desfavorável ao exercício desse 

processo. 

Assim considerando, e após aferimento dos dados da pesquisa, seguem 

algumas considerações para a participação efetiva da comunidade escolar na 

gestão democrática, conforme os resultados analisados nesta pesquisa: 

(a) a participação é um mecanismo essencial para que a gestão 

democrática seja efetivamente vivenciada no cotidiano escolar e precisa ser 

fortalecido na escola em estudo; 

(b) é preciso exercitar o trato com as diferenças a fim de trabalhar com as 

inúmeras expectativas e projetos diferenciados, considerando que a gestão 

possui também funções políticas; 

(c) o Conselho Escolar precisa ir alem de mero fiscalizador dos recursos 

financeiros da escola; ele precisa assumir sua verdadeira função; 

(d) é necessário mais dinamismo na escola, com atividades realizadas em 

equipe e menos formalismo; 

(e) a escola em pauta precisa trabalhar melhor o processo de avaliação, 

uma vez que no processo democrático é fundamental que se proceda à 

valorização dos aspectos positivos, assim como uma reflexão sobre as ações que 

induziram ao erro, com o objetivo de não mais repeti-las em ações futuras. 

Esses são alguns pontos que, certamente, irão contribuir para impulsionar 

a escola em sua caminhada rumo à gestão democrática.  
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APÊNDICE - Questionário geral para entrevista semiestruturada

1)  Segmentos respondentes

SEGMENTO MARQUE X

Diretora

Professores

Coordenadora Pedagógica

Pessoal de Apoio (Especificar a função)

Pai representante do Conselho Escolar

Estudantes

2) Informação democratizada 

a) Sua escola compartilha todas as ações com a comunidade escolar? As ações 

são fruto de decisão coletiva?

b) Em sua opinião, sua escola pratica a gestão escolar ou administração escola? 

Em que esses termos são diferentes? Que é gestão democrática?

c) Como a escola se posiciona diante das determinações dos órgãos de controle 

(SME, SER)

3) Comunicação e atuação do Conselho Escolar da escola - O Conselho Escolar 

comunica suas ações?

4) Todos da escola participam das atividades de forma democrática? 

a) Como você avalia a participação dos estudantes e pais da escola?

b) A escola valoriza as ações desenvolvidas por todos? – após a vivência das 

atividades, há reuniões para avaliar os ganhos e os erros, aceitando-os e 

refletindo sobre as causas para aperfeiçoar a prática?

5) O projeto político-pedagógico e o regimento da escola são conhecidos por 

todos?

6) A direção presta contas à comunidade sobre os gastos da escola?                                                                
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