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Apresentação
O módulo 6, Gestão da Educação Escolar, é composto de
cinco unidades e busca contribuir com a formação continuada dos funcionários da educação cujo processo de trabalho,
desenvolvido em diferentes espaços como os da alimentação, da
secretaria, dos multimeios, do meio ambiente e da infra-estrutura,
contribui para que a escola pública cumpra com o seu papel social na
formação dos estudantes.
No presente módulo, vamos abordar as diferentes concepções da adminisWUDomR FDSLWDOLVWD GHVWDFDQGR D HVSHFLÀFLGDGH GD JHVWmR HGXFDFLRQDO VHXV
desdobramentos, limites e possibilidades, no que concerne aos atuais processos de organização e gestão. Além disso, vamos analisar também os limites e as
possibilidades de construção de processos de participação que contribuam para
o repensar da gestão da educação e da escola pública no país, envolvendo os
diferentes sujeitos da comunidade local e escolar: estudantes, professores, funcionários, pais, equipe gestora e comunidade, dando ênfase ao papel dos funcionários
da educação.
$8QLGDGH,EXVFDUHÁHWLUVREUHDDGPLQLVWUDomRRXJHVWmRGDHVFRODDVSULQFLSDLV
concepções e abordagens, tomando-a como um campo de disputa de projetos,
cujos desdobramentos implicam formas de organização e gestão das escolas e a
efetivação da educação como um direito social. Essa unidade aborda, ainda, a reforma de Estado brasileiro e as perspectivas para a gestão escolar, buscando situar
a relação entre educação, escola e Estado no Brasil e as políticas educacionais em
curso no país. Ao mesmo tempo, procura contextualizar as políticas educacionais
com a gestão democrática, para o avanço das lutas em prol da educação pública
como direito social.
A Unidade II busca analisar a gestão da educação e da escola por meio da compreensão da estrutura escolar no Brasil e dos contornos legais de seu funcionamento,
TXHUHYHODPFRQFHLWRVFRQFHSo}HVHVLJQLÀFDGRV1HVVDEXVFDSHUFHEHUHPRVD
discussão da gestão democrática como princípio e motor nas lutas dos trabalhadores em educação, na conquista do direito à educação para todos – como dever
do Estado, expresso na atuação dos diversos entes federativos: União, Estados,
Distrito Federal e os Municípios.
Dessa forma, a Unidade III analisa a gestão democrática da escola pública e aponta
concepções, implicações legais e operacionais, com ênfase no Projeto Político-Pedagógico e no trabalho coletivo na escola. Essa unidade ressaltará os processos de
trabalho na escola, vinculando-os à construção da gestão democrática.

Por sua vez, a Unidade IV analisa e discute os mecanismos de participação da unidade escolar e a construção de graus progressivos da sua autonomia. Ao enfatizar
os processos e os mecanismos de participação, essa unidade destaca, entre outros,
a escolha de diretores, os conselhos escolares e os grêmios estudantis, como espaços de vivência e aprendizado do jogo democrático.
3RUÀPD8QLGDGH9UHWRPDDGLVFXVVmRVREUHDJHVWmRGHPRFUiWLFDHRVWUDEDOKDdores da educação, evidenciando conceitos e concepções trabalhadas ao longo do
módulo. Ela visa, fundamentalmente, destacar a ação pedagógica que se realiza na
escola por meio do trabalho docente e não-docente e pretende ressaltar a necessidade da efetiva participação dos trabalhadores da educação na construção da gestão democrática na escola e na garantia da educação como um direito social.
Objetivo
Espera-se que o funcionário de escola possa compreender as diferentes concepo}HVHDERUGDJHQVGDDGPLQLVWUDomRFDSLWDOLVWDHDHVSHFLÀFLGDGHGDJHVWmRHGXFDFLRQDOEHPFRPRDSUHQGDDLGHQWLÀFDUDVUHODo}HVHQWUHDUHIRUPDGR(VWDGREUDsileiro e a gestão escolar. Deseja-se, ainda, que o cursista, no exercício de seu fazer
SURÀVVLRQDOHQRVHVSDoRVGHIRUPDomRHGXFDWLYDQDHVFRODSRVVDFRPSUHHQGHURV
princípios da gestão democrática e, principalmente, construí-la em seu cotidiano.
Ementa
Administração e gestão da educação: concepções, escolas e abordagens. A gestão da educação: fundamentos e legislação. Reforma do Estado brasileiro e gestão
escolar. Gestão, descentralização e autonomia. Gestão democrática: fundamentos,
processos e mecanismos de participação e de decisão coletivos.
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Você, funcionário de escola pública, vivencia todos os dias práticas
HGXFDWLYDV VLJQLÀFDWLYDV QD YLGD
de nossas crianças, adolescentes e
DGXOWRVeDVLUHQDTXHWRFDpDÀOD
de entrada, é a merenda gratuita, é
a sala arrumada desta ou de outra
IRUPDpRLQtFLRRXÀPGRELPHVWUH
é a reprovação... O que talvez você
não saiba é que tudo que acontece
na escola está ligado, tem origem
em diferentes concepções teóricas
e metodológicas que permeiam a
administração ou gestão educacional. Nesta unidade, vamos
estudá-las, assim como as teorias e tendências que explicam
as formas de organização e funcionamento de outras instituições sociais.
Discutir a administração ou gestão escolar nos leva à discussão acerca do conceito de administração em geral e, também, a
compreender a história da gestão, pois as transformações econômicas e tecnológicas, bem como os princípios, funções e maneira de gerir interferem nas práticas sociais e educacionais.
Vamos começar por algumas concepções sobre a administração.
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UNIDADE I – A administração ou gestão da escola:
concepções e escolas teóricas

O que é administração?
3DUDLQLFLDUQRVVDUHÁH[mRYDPRVDRGLFLRQiULR
$XUpOLRDGPLQLVWUDomR´pXPFRQMXQWRGHSULQFtSLRV
QRUPDVHIXQo}HVTXHWHPSRUÀPRUGHQDURVIDWRUHVGH
SURGXomRHFRQWURODUDVXDSURGXWLYLGDGHHHÀFLrQFLD
SDUDVHREWHUGHWHUPLQDGRUHVXOWDGRµ2EVHUYH
DLQGDDGHÀQLomRGHRXWURDXWRU1: “a administração
FRPRSURFHVVRGHSODQHMDUSDUDRUJDQL]DUGLULJLUH
FRQWURODUUHFXUVRVKXPDQRVPDWHULDLVÀQDQFHLURVH
LQIRUPDFLRQDLVYLVDQGRjUHDOL]DomRGHREMHWLYRVµ

1
Martins, José do Prado. Administração escolar: uma abordagem crítica do processo administrativo em
educação, São Paulo, Atlas, 1991.

IMPORTANTE

Você pode observar que os conceitos acima estão carregados
GHWHUPRVFRPRFRQWUROHSURGXWLYLGDGHHHÀFLrQFLDFDUDFWHrísticos do modo de produção capitalista. No entanto, a administração enquanto atividade essencialmente humana nasceu
antes de a sociedade se organizar a partir do ideal capitalista.
Nesse sentido, outro autor, Vitor Paro,
em seu livro Administração Escolar:
introdução crítica, ao discutir o conceito de administração como fenômeno
XQLYHUVDOGHÀQHRWHUPRFRPR´DXWLlização racional de recursos para a reDOL]DomRGHÀQVGHWHUPLQDGRV”. Assim,
tanto os princípios, quanto as funções
da administração estão diretamente reODFLRQDGRVDRVÀQVHjQDWXUH]DGDRUganização social em qualquer realidade
e, ao mesmo tempo, determinados por
uma dada sociedade.

(QWmRYDPRVUHÁHWLUVREUHDVPDQHLUDVGHRUJDQL]DomRFRQVtruídas pelos homens ao longo de sua história mais recente.
Para desenvolvermos esse exercício, apresentamos as escolas de administração que traduzem concepções, políticas e
formas de organização e gestão.

Quais são as escolas de administração?
Os estudiosos apontam várias abordagens para o entendimento do termo administração. Para auxiliar a compreensão,
XVDPRVDVHJXLQWHFODVVLÀFDomR
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Capitalismo é um regime
HFRQ{PLFRHVRFLDO
caracterizado pela
SURSULHGDGHSULYDGDGRV
meios de produção e de
GLVWULEXLomRSHODOLEHUGDGH
dos capitalistas para gerir
os seus bens no sentido da
obtenção de lucro e pela
LQÁXrQFLDGRVGHWHQWRUHV
do capital sobre o poder
político.

UNIDADE I – A administração ou gestão da escola:
concepções e escolas teóricas

Por exemplo, na empresa capitalista,
que tem como objetivo a acumulação
do capital, a função da administração é
organizar os trabalhadores no processo
GHSURGXomRFRPDÀQDOLGDGHGHWHUR
controle das forças produtivas, do planejamento à execução
das operações, visando à maximização da produção e dos lucros. Já numa sociedade indígena, a comunidade organiza seus
recursos de caça não para obter lucro, mas com o objetivo de
garantir sua sobrevivência com a abundância de carnes.

D HVFRODFOiVVLFDRXGHDGPLQLVWUDomRFLHQWtÀFD
b) escola de relações humanas;
c) escola behaviorista;
d) escola estruturalista.
Discutiremos, também, o enfoque cultural como uma alternativa mais abrangente para a análise da administração.

(VFRODFOiVVLFDRXGHDGPLQLVWUDomRFLHQWtÀFD

Frederick W. Taylor

UNIDADE I – A administração ou gestão da escola:
concepções e escolas teóricas
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A Escola de Administração CientíÀFDWHPFRPRSULQFLSDLVUHSUHVHQtantes Henry Fayol e Frederick W.
Taylor. Este último é seu principal
protagonista, pois foi quem desenvolveu novos métodos de organização racional do trabalho. Taylor
criou as linhas de montagem, adaptadas à produção em massa, para o
aproveitamento máximo do tempo,
dos recursos humanos e materiais.
Com isso, minimizou gastos e aumentou os lucros.

O princípio que norteia o pensamento dessa escola pode-se
resumir, segundo o professor Fernando Prestes Mota2QDDÀUmação de que:
´DOJXpP VHUi XP ERP DGPLQLVWUDGRU j PHGLGD TXH
planejar cuidadosamente seus passos, que organizar e
coordenar racionalmente as atividades de seus subordinados e que souber comandar e controlar tais atividades”.
Desse modo, descreveremos a seguir as idéias centrais dessa
abordagem.
Sendo o homem um ser racional, ao tomar uma decisão, busca conhecer todos os cursos de ação disponíveis e as conseqüências da sua opção. Pode, assim, escolher sempre a
melhor alternativa e, com ela, melhorar os resultados de sua
decisão. Segundo essa escola, os valores do homem são tidos, a princípio, como econômicos.
2
Mota, Fernando C. Prestes. Teoria Geral da Administração: uma introdução, 7ª edição, São Paulo, Editora Pioneira, 1973.

IMPORTANTE

Para essa escola de administração, a
perspectiva dos resultados é determiQDQWHGDPDQHLUDFRUUHWDHHÀFLHQWHGH
execução do trabalho, o que implica
análise e estudos detalhados de todo
o processo produtivo, para adequá-lo
ao máximo de produção. Para tanto, a
gestão deve intervir desde a seleção e
WUHLQDPHQWRGRSHVVRDODWpDÀ[DomRGH
um sistema de incentivos econômicos,
passando por controles da supervisão.
A organização é uma forma de se estruturar a empresa, visando ao máximo de produtividade e de lucros, não sendo considerados os
seus aspectos sociais. Assim, a função do administrador é,
fundamentalmente, determinar a maneira certa de executar o
trabalho.
No que se refere à organização propriamente dita, esta escola
fundamenta-se nas seguintes idéias:

D 4XDQWRPDLVGLYLGLGRIRURWUDEDOKR
HPXPDRUJDQL]DomRPDLVHILFLHQWHVHUi
a empresa;

c) Um pequeno número de subordinados para
cada chefe e um alto grau de centralização das
GHFLV}HVGHIRUPDTXHRFRQWUROHSRVVDVHU
FHUUDGRHFRPSOHWRWHQGHUiDWRUQDUDVRUJDQL]Do}HVPDLVHÀFLHQWHV
G 2REMHWLYRGDRUJDQL]DomRpFHQWUDUVH
mais nas tarefas do que nos homens. Dessa
IRUPDDRRUJDQL]DURDGPLQLVWUDGRUQmRGHYHUiOHYDUHPFRQVLGHUDomRSUREOHPDVGH
RUGHPSHVVRDOGDTXHOHVTXHYmRRFXSDUD
função.
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UNIDADE I – A administração ou gestão da escola:
concepções e escolas teóricas

b) Quanto mais o agrupamento de tarefas
em departamentos obedecer ao critério da
VHPHOKDQoDGHREMHWLYRVPDLVHILFLHQWH
VHUiDHPSUHVD

Escola de Relações Humanas

(QWUHHR
psicólogo industrial
australiano George
Elton Mayo prestou sua
FRQWULEXLomRj(VFROD
das Relações Humanas
DWUDYpVGHXPDSHVTXLVD
QD:HVWHUQ(OHWULF&R
QDFLGDGHGH+DZWRUQH
RQGHDVPXOKHUHVTXHOi
WUDEDOKDYDPH[HFXWDQGR
WDUHIDVURWLQHLUDVHUDP
submetidas a diferentes
condições de trabalho. Ele
concluiu que o fato delas
VHVHQWLUHP´REVHUYDGDVµ
fazia com que aumentasse
VXDPRWLYDomRSDUDR
trabalho.

As relações sociais no modo de produção capitalista são, sobremaneira, relações antagônicas. De um lado, estão os proprietários dos meios de produção, e de outro, a classe trabalhadora, detentora da força de trabalho.
(VVDV UHODo}HV DSUHVHQWDPVH FRQÁLWDQWHV H DOJXPDV YH]HV
irreconciliáveis. A Escola de Relações Humanas, que tem George Elton Mayo como seu representante maior, desloca o
foco de interesse da administração, da organização formal,
para os grupos informais. Assim, os problemas sociais, políticos e econômicos, passam para a esfera dos problemas psiFROyJLFRVRFDVLRQDGRV´SHORUHODFLRQDPHQWRQRJUXSRSHOD
necessidade de participação e auto-realização3”. Nessa ótica,
os princípios norteadores dessa escola estão centrados em
outras idéias.
O homem, além de racional, é essencialmente social. Seu
FRPSRUWDPHQWRpGLÀFLOPHQWHUHGX]tYHODHVTXHPDVVRIUHQGRSRUWDQGRLQÁXrQFLDGHFRQGLFLRQDPHQWRVVRFLDLVHGLIHrenças individuais. A constatação do grupo informal dentro da
organização, como uma realidade própria, diferente da organização formal, exige conhecimentos e tratamentos especiais.
Além do incentivo monetário, para que o homem se integre de
IRUPDHÀFLHQWHDRVREMHWLYRVGDRUJDQL]DomRIRUPDOID]HPVH
necessárias outras motivações, como por exemplo, a participação nas tomadas de decisão.

18

UNIDADE I – A administração ou gestão da escola:
concepções e escolas teóricas

Escola Behaviorista
Essa escola não vê a organização em sua estrutura formal,
mas foca toda sua atenção para a organização informal, ou
seja, para as relações sociais não previstas em regulamentos
ou organogramas.
Segundo a Escola Behaviorista, os princípios administrativos
adotados nas empresas podem ser empregados em qualquer
tipo de organização e os problemas administrativos devem
ser tratados com objetividade.
2%HKDYLRULVPRWHRULD
comportamental ou
FRPSRUWDPHQWDOLVPRp
um ramo da psicologia que
estuda o comportamento
3
Félix, Maria de Fátima Costa. Administração escolar: um problema educativo ou empresarial? São
Paulo, Cortez: Autores Associados, 1989.

IMPORTANTE

Os principais representantes desta escola são Herbert Simon,
Chester Bernard, Elliot Jacques e Chris Argyris, que se pautam
nas idéias mostradas a seguir.
2FRPSRUWDPHQWRGRKRPHPpUDFLRQDO´DSHQDVHPUHODomR
a um conjunto de dados característicos de determinada situação”; esses dados, variáveis e resultantes do subjetivismo
e do relativismo da própria racionalidade, devem ser não só
explicados, mas determinados e previstos pela teoria.
O processo de tomada de decisão, para essa abordagem, exige um tratamento metodológico especial, tendo em vista a
sua importância no processo administrativo. Os problemas
relacionados à autoridade exigem estudos especiais, pois é
necessário um tratamento que leve à aceitação das normas e
ordens. Assim, a autoridade, deve ser encarada como fenômeno psicológico e não apenas legal.
$RUJDQL]DomRGHYHVHUSHUFHELGDFRPR´XPLQVWUXPHQWRFRoperativo racional”. A realização e satisfação dos objetivos
pessoais se obtêm pela vivência da cooperação nas organizações informais.

5HODWLYLVPRpDWHRULD
ÀORVyÀFDTXHVHEDVHLD
QDUHODWLYLGDGHGR
conhecimento e repudia
TXDOTXHUYHUGDGHRXYDORU
absoluto. Ela parte do
pressuposto de que todo
SRQWRGHYLVWDpYiOLGR
6XEMHWLYLVPR
6HJXQGRDÀORVRÀDpR
sistema que não admite
outra realidade senão a do
sujeito pensante ou que
DFHQWXDRFDUiWHUVXEMHWLYR
do conhecimento.

Escola Estruturalista

Max Weber, foi um
intelectual alemão
e um dos fundadores
da Sociologia.

Diferente das escolas clássica e de
relações humanas, que defendiam
a harmonia natural de interesses, e
da escola Behavorista, que admitia
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UNIDADE I – A administração ou gestão da escola:
concepções e escolas teóricas

A Escola Estruturalista tem entre
seus representantes Max Weber,
Robert K. Merton, Alvin Gouldner e
Amitai Etzioni. Segundo o ponto de
vista dessa escola, a organização do
mundo moderno exige do homem
XPD SHUVRQDOLGDGH ÁH[tYHO UHVLVtente a frustrações, com capacidade de adiar a recompensa e com
desejo de realização pessoal.

DH[LVWrQFLDGRFRQÁLWRPDVDFUHGLWDYDQDVXDVXSHUDomRSRU
meio da integração das necessidades individuais às organi]DFLRQDLVRVHVWUXWXUDOLVWDVDSRQWDPTXHRFRQÁLWRDOpPGH
necessário, é inerente a determinados aspectos da vida social, tendo em vista as tensões e os dilemas presentes nas
organizações. Os incentivos para o bom desenvolvimento do
trabalho não podem ser apenas de natureza econômica ou de
QDWXUH]DSVLFRVRFLDOPDVGHDPEDVSRLVHODVVHLQÁXHQFLDP
mutuamente.

O enfoque cultural: uma tentativa de contextualização da administração

UNIDADE I – A administração ou gestão da escola:
concepções e escolas teóricas
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A análise dessas escolas, que retratam a história das diferentes concepções de administração, revela o norte político que as caracteriza. Como
o eixo de nossa análise é a administração escolar, falta uma concepção
que considere as particularidades da
escola. Assim, Benno Sander4, ao
situar a trajetória da administração
escolar, destaca o caráter assumido
por esta desde o enfoque essencialmente normativo (que prioriza as
normas e a orientação jurídica), passando pelas abordagens tecnocráticas e comportamentalistas, até as abordagens contemporâneas
que possibilitam, em alguns casos, a centralidade da dimensão
humana, favorecendo os processos de participação dos diferentes atores no cotidiano escolar. Nesse sentido, destaca a importância do enfoque cultural, centrado na dimensão humana,
como concepção que contribui para repensar a cultura escolar
e, desse modo, para a construção da gestão democrática das
escolas. A seguir, vamos discutir um pouco mais essa questão,
UHVJDWDQGRDHVSHFLÀFLGDGHGDHVFROD

4
SANDER, Benno. Gestão da Educação na América Latina. Construção e Reconstrução do conhecimento.
Campinas, SP : Autores Associados,1995.

2VWHUPRV´JHVWmRGDHGXFDomRµH´DGPLQLVWUDomRGDHGXFDção” são utilizados na literatura educacional ora como sinônimos, ora como termos distintos. Algumas vezes, gestão é
apresentada como um processo dentro da ação administrativa, outras vezes apresenta-se como sinônimo de gerência
numa conotação neotecnicista dessa prática e, em muitos ouWURVPRPHQWRVJHVWmRDSDUHFHFRPRXPD´QRYDµDOWHUQDWLYD
para o processo político-administrativo da educação. Entende-se por gestão da educação o processo político-administrativo contextualizado, por meio do qual a prática social da
educação é organizada, orientada e viabilizada. (BORDIGNON;
GRACINDO, 2001, p. 147). Tendo em vista a análise feita pelos professores Genuíno Bordignon e Regina Gracindo, vamos
optar pelo uso do termo gestão como substitutivo para o de
administração, quando descrevemos os conceitos de gestão
de sistemas e de gestão escolar.

9RFrVDELDTXHDVHVFRODVYLQFXODPVHDXPVLVWHPD
de ensino? Para compreendermos melhor esse processo
YDPRVDSUHVHQWDUDOJXQVFRQFHLWRVIXQGDPHQWDLV

IMPORTANTE

'LVFXWLPRVDQWHULRUPHQWHYiULDVFRQFHSo}HVVREUHD
WHRULDGDDGPLQLVWUDomR2QRVVRREMHWLYRIRLSRVVLELOLWDU
DRFXUVLVWDDFRPSUHHQVmRGHTXHH[LVWHPYiULDVIRUPDV
HPDQHLUDVGHVHYHUHGHVHRUJDQL]DUDDGPLQLVWUDomR
GHXPDLQVWLWXLomRVRFLDO$RPHVPRWHPSRHQIDWL]DPRV
o enfoque cultural como aquele que possibilita uma
DomRFRQWH[WXDOL]DGDGRVSURFHVVRVGHJHVWmR9DPRV
GLVFXWLUHPVHJXLGDDDGPLQLVWUDomRRXJHVWmRGH
XPDLQVWLWXLomRVRFLDOHVSHFtÀFDDHVFROD
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UNIDADE I – A administração ou gestão da escola:
concepções e escolas teóricas

A gestão da escola, entendida como instituição
educativa, é diferente da administração de empresas?

Nas escolas e nos cursos de formação, abordam-se conceitos
como: gestão da educação, gestão da escola, gestão educacional, gestão de sistemas e administração escolar. Convém
entender esses conceitos para, depois, utilizá-los nas escolas.

Gestão de Sistema Educacional
$JHVWmRGHVLVWHPDLPSOLFDRUGHQDPHQWRQRUPDWLYRH
MXUtGLFRHDYLQFXODomRGHLQVWLWXLo}HVVRFLDLVSRUPHLR
de diretrizes comuns. “A democratização dos sistemas
GHHQVLQRHGDHVFRODLPSOLFDDSUHQGL]DGRHYLYrQFLDGR
H[HUFtFLRGHSDUWLFLSDomRHGHWRPDGDVGHGHFLVmR7UDWD
VHGHXPSURFHVVRDVHUFRQVWUXtGRFROHWLYDPHQWHTXH
FRQVLGHUDDHVSHFLÀFLGDGHHDSRVVLELOLGDGHKLVWyULFDH
FXOWXUDOGHFDGDVLVWHPDGHHQVLQRPXQLFLSDOGLVWULWDO
estadual ou federal de cada escola”.
Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos
(VFRODUHVYROS

Gestão da Escola Pública
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´7UDWDVHGHXPDPDQHLUDGHRUJDQL]DUR
funcionamento da escola pública quanto aos
DVSHFWRVSROtWLFRVDGPLQLVWUDWLYRVÀQDQFHLURV
WHFQROyJLFRVFXOWXUDLVDUWtVWLFRVHSHGDJyJLFRVFRP
DÀQDOLGDGHGHGDUWUDQVSDUrQFLDjVVXDVDo}HVHDWRV
HSRVVLELOLWDUjFRPXQLGDGHHVFRODUHORFDODDTXLVLomR
GHFRQKHFLPHQWRVVDEHUHVLGpLDVHVRQKRVQXP
SURFHVVRGHDSUHQGHULQYHQWDUFULDUGLDORJDUFRQVWUXLU
transformar e ensinar”.
$EiGLDDXWRUDGRPyGXOR(GXFDGRUHVH
Educandos: tempos históricos

A partir desses conceitos, vamos compreender melhor a esFRODHVXDIXQomRVRFLDOGHVWDFDUDVVXDVHVSHFLÀFLGDGHVDR
diferenciar a gestão escolar da administração empresarial.
A escola, como instituição social, deve ser administrada a
SDUWLUGHVXDVHVSHFLÀFLGDGHVRXVHMDDHVFRODpXPDRUJDnização social dotada de responsabilidades e particularidades

A educação é aqui entendida como
processo de criação, inovação e
apropriação da cultura, historicamente produzida pelo homem. Dessa forma, a escola torna-se espaço
privilegiado de produção e de transformação do saber sistematizado.
As práticas e ações que a organizam
devem ser eminentemente educativas, de forma a atingir os objetivos
da instituição: formar sujeitos participativos, críticos e criativos.

Pensar a democratização da escola pública implica
GHÀQLUFRPFODUH]DDIXQomRVRFLDOGHVVDLQVWLWXLomR
3DUDTXHVHUYHDHVFROD"4XDLVVmRVXDVIXQo}HVEiVLFDV"
Como se posicionar diante de outras funções a ela
atribuídas?

$VVLP YDPRV ID]HU XPD UHÁH[mR VREUH DV FRQFHSo}HV TXH
permeiam as discussões acerca da administração educacional
HDVVLPLGHQWLÀFDUHGLVFXWLURVDUJXPHQWRVXWLOL]DGRVSHODV
HVFRODVWHyULFDVTXHGHIHQGHPDHVSHFLÀFLGDGHGDJHVWmRHVcolar e questionam o emprego linear na educação dos princípios utilizados na administração em geral.
Como estarmos preparados para contribuir na educação de
nossas crianças e adolescentes? O que podemos fazer durante nossas atividades na escola para contribuir na formação dos

IMPORTANTE

A instituição escola pública, criada para ser espaço de formação
dos dirigentes da sociedade, tornou-se hoje o local universal de
formação de homens e de mulheres, abrigando no mesmo espaço seres humanos em processo de vir a ser. Lembremos-nos do
dever humano, aprofundado na primeira unidade do Módulo 3.
Lá, aprendemos que a transformação faz parte de nós e da nossa
cultura. Estamos no mundo e por isso
nossas ações o atingem e, a partir disso, construímos nossa educação.
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que dizem respeito à formação humana por meio de práticas
políticas, sociais e pedagógicas. Assim, sua gestão deve ser
diferenciada da administração em geral, e, particularmente, da
administração empresarial.

estudantes? Como os funcionários podem contribuir? Como
podemos ser educadores e gestores na escola?
Porque temos no país tantos analfabetos, gente sem terra para
morar, gente sem assistência médica e odontológica e gente
na pobreza e na miséria?
Fonte: perguntas retiradas do módulo 2 - Educadores e Educandos: tempos históricos

Qual a função social da educação e da escola?
O homem, no processo de transformação da natureza, instaura leis que regem a sua convivência no grupo, cria estruturas
VRFLDLVEiVLFDVTXHVHHVWDEHOHFHPHVHVROLGLÀFDPFRQIRUPH
vão se constituindo em espaço de formação do próprio homem. As relações que os homens estabelecem entre si e a
natureza – nas diferentes esferas da vida social, mediadas por
instituições por eles criadas, tais como instituições religiosas,
trabalhistas, educacionais, sindicatos, partidos políticos e associações – constituem-se em espaços de construção/reconstrução de saberes sociais e da História humana.
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A satisfação das múltiplas e históricas necessidades humanas
só é possível na medida em que os homens se relacionam entre si. Assim, o processo de relação entre os homens e a natureza aponta para a necessidade de criar meios que entrelacem
DVVXDVUHODo}HV6HJXQGRDDXWRUD/~FLD%UXQR´RSURFHVVR
de entrar em relações uns com os outros nos é imperativo, pois
a satisfação das necessidades humanas implica agir, que impõe
inelutavelmente a presença do outro.(BRUNO, 2004, P. 288)

É ao relacionar-se entre si e com a natureza
TXHRVKRPHQVVHFRQVWLWXHPHQHVVDUHODomR
FRQVWURHPVDEHUHVREMHWRVFRQKHFLPHQWRVH
cultura. Os conhecimentos e os saberes construídos
KLVWRULFDPHQWHSHORVKRPHQVQDVUHODo}HVTXH
HVWDEHOHFHPHQWUHVLQDVGLIHUHQWHVHVIHUDVGDYLGD
VRFLDOFRQVWLWXHPRTXHVHFKDPDGHHGXFDomRTXH
FRPSUHHQGLGDQDSHUVSHFWLYDDPSOLDGDGHÀQHVH
FRPRSUiWLFDVRFLDOTXHVHGiQDVUHODo}HVVRFLDLVTXH
RVKRPHQVHVWDEHOHFHPQDVGLYHUVDVLQVWLWXLo}HVH
PRYLPHQWRVVRFLDLVSRUHOHVFULDGRVHPRGLÀFDGRV
ao longo de sua história.

A concepção de educação que orienta este
PyGXORIXQGDPHQWDVHQXPDSHUVSHFWLYD
FUtWLFDTXHFRQFHEHRKRPHPHPVXDWRWDOLGDGH
HQTXDQWRVHUFRQVWLWXtGRSHORELROyJLFRPDWHULDO
DIHWLYRHVWpWLFRHO~GLFR1HVVHVHQWLGRID]VH
QHFHVViULRTXHRVKRPHQVQRGHVHQYROYLPHQWRGDV
SUiWLFDVHGXFDFLRQDLVHPVXDVP~OWLSODVHKLVWyULFDV
QHFHVVLGDGHVVHMDPFRQVLGHUDGRVFRPRVXMHLWRVGRV
SURFHVVRVHGXFDWLYRV,VVRVLJQLÀFDTXHDHGXFDomR
HVWiVHQGRFRPSUHHQGLGDHPXPVHQWLGRPDLVDPSOR
RXVHMDHQTXDQWRSUiWLFDVRFLDOTXHVHGiQDVUHODo}HV
TXHRVKRPHQVHVWDEHOHFHPHQWUHVLQDVGLIHUHQWHV
LQVWLWXLo}HVHPRYLPHQWRVVRFLDLVVHQGRSRUWDQWR
FRQVWLWXLQWHHFRQVWLWXWLYDGHVVDVUHODo}HV(DHVFROD
FRPRLQVWLWXLomRVRFLDOFULDGDSHORVKRPHQVQDEXVFD
da construção/reconstrução de um saber histórico e
da sua própria humanização por meio das relações
HVWDEHOHFLGDVVyVHMXVWLÀFDTXDQGRFXPSUHD
função social para a qual foi criada.

O projeto de educação a ser desenvolvido nas escolas tem de
considerar, portanto, os diferentes segmentos sociais que a
compõem, bem como buscar a explicitação de sua identida-

IMPORTANTE

Assim, em uma sociedade em que o homem é tido como sujeito histórico e sua formação tem como objetivo o desenvolYLPHQWRItVLFRSROtWLFRVRFLDOFXOWXUDOÀORVyÀFRSURÀVVLRQDO
e afetivo, a concepção de educação se dá na perspectiva que
concebe o homem na sua totalidade. Em contrapartida, em
uma sociedade em que o homem é reduzido a indivíduo que
vende a sua força de trabalho, a educação passa a ter como
ÀQDOLGDGH KDELOLWDU WpFQLFD GLVFLSOLQDU H LGHRORJLFDPHQWH RV
diversos grupos de trabalhadores para servir ao mundo do
trabalho. Nessa concepção, a educação limita-se à preparaomRGHPmRGHREUDTXDOLÀFDQGRRKRPHPSDUDDVXEPLVVmR
individual e competitiva à esfera econômica e ao mercado de
poucos empregos.
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Mas, por ser produto das relações estabelecidas entre os homens, a educação também pode ser crivada por concepções
mais restritas ou mais complexas, dependendo de como se
dão as relações na produção/reprodução da vida material, espiritual e na organização da vida em sociedade.

de social, articulando-se com a
realidade. Precisa prever ações
com vistas à melhoria dos processos educativos, propiciando
condições políticas e culturais
para sistematizar e socializar os
saberes produzidos pelos homens. Isso quer dizer que o projeto de uma unidade escolar, na
perspectiva da transformação,
tem como atitude e compromisso envolver os diferentes sujeitos que constroem o cotidiano da escola: funcionários, estudantes, professores, pais, equipe de direção e comunidade.
Assim, a escola, no desempenho de sua função social de formadora de sujeitos históricos, constitui-se em um espaço de
sociabilidade, possibilitando a construção e a socialização do
conhecimento vivo, que se caracteriza enquanto processo em
construção permanente e espaço de inserção dos indivíduos
nas relações sociais.
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/RJRpIXQomRGDHVFRODFULDUSURMHWRVHGXFDWLYRV
QXPDSHUVSHFWLYDWUDQVIRUPDGRUDHLQRYDGRUD
RQGHRVID]HUHVHSUiWLFDVQmRHVWHMDPFHQWUDGRV
QDVTXHVW}HVLQGLYLGXDLVPDVVLPQDVTXHVW}HV
FROHWLYDV,VVRTXHUGL]HUTXHSDUDDHVFRODDYDQoDU
é fundamental considerar os espaços de formação
GHWRGRVTXHWUDEDOKDPFULDPEULQFDPVRQKDPH
HVWXGDPHQÀPGHWRGRVDTXHOHVTXHGHODID]HPSDUWH
7DPEpPpIXQGDPHQWDOQmRSHUGHUPRVGHYLVWDTXH
a escola faz parte das relações sociais mais amplas e
que as possibilidades históricas de sua organização
SDVVDPSHODVRFLHGDGHSROtWLFDHFLYLO1HVVHFHQiULR
RVSURFHVVRVGHPXGDQoDYLYHQFLDGRVSHOR(VWDGRVmR
um dos indicadores dos limites e das possibilidades
da gestão escolar.

Gestão da educação: tendências atuais
Vimos como a concepção de administração empresarial tem
sido apresentada como parâmetro para a gestão educacional
e que a sua difusão se deu por meio da corrente de estudio-

Segundo os defensores dessa concepção, a gestão é entendida como direção, ou seja, como a utilização racional de recursos na busca da realização de determinados objetivos. Isso
UHTXHUXPDDGHTXDomRGRVPHLRVDRVÀQVDVHUHPDOFDQoDdos. Logo, se os objetivos são ganhos imediatos de novos
mercados e consumidores, as ações da direção da empresa
se pautarão por eles.

IMPORTANTE

sos que entendem os problemas da escola como meramente
administrativos. Sua solução, portanto, estaria no uso de méWRGRVHWpFQLFDVRULXQGRVGDVWHRULDVGDV´HVFRODVµGHDGPLnistração.

No entanto, vimos também que há outra concepção de gestão
educacional, derivada não dos objetivos do mundo comercial
e competitivo, mas da natureza, das funções, dos objetivos e
dos valores das escolas, alicerçados no campo da formação
humana e sócio-cultural. A maneira de conduzir uma escola
UHÁHWH SRUWDQWR RV YDORUHV FRQFHSo}HV HVSHFLÀFLGDGHV H
singularidades que a diferenciam da administração capitalista.

A escola, enquanto organização social, é parte constituinte e
constitutiva da sociedade na qual está inserida. Assim, estando a sociedade organizada sob o modo de produção capitalista, a escola enquanto instância dessa sociedade, contribui
tanto para manutenção desse modo de produção, como também para sua superação, tendo em vista que é constituída
SRUUHODo}HVFRQWUDGLWyULDVHFRQÁLWXRVDVHVWDEHOHFLGDVHQWUH
grupos antagônicos.
A possibilidade da construção de práticas de gestão na escola, voltadas para a transformação social com a participação
cidadã, reside nessa contradição em seu interior. Desse modo,

27

UNIDADE I – A administração ou gestão da escola:
concepções e escolas teóricas

Assim, os objetivos da organização
escolar e da organização empresarial
não são apenas diferentes, mas antagônicos. A escola objetiva o cumprimento de sua função de socialização do conhecimento historicamente
produzido e acumulado pela humanidade, ao passo que a empresa visa à
expropriação desse saber na produção de mais valia para a reprodução
do capital, para manter a hegemonia
do modo de produção capitalista.

a gestão escolar é vista por alguns estudiosos como a mediaomRHQWUHRVUHFXUVRVKXPDQRVPDWHULDLVÀQDQFHLURVHSHGDgógicos, existentes na instituição escolar, e a busca dos seus
objetivos, não mais o simples ensino, mas a formação para a
cidadania.
A gestão, numa concepção democrática, efetiva-se por meio
da participação dos sujeitos sociais envolvidos com a comunidade escolar, na elaboração e construção de seus projetos,
como também nos processos de decisão, de escolhas coletivas e nas vivências e aprendizagens de cidadania.
eQRYDPHQWHGRSURIHVVRU3DURDDÀUPDomRGHTXH´RFDUiWHU
mediador da administração manifesta-se de forma peculiar na
JHVWmRHGXFDFLRQDOSRUTXHDtRVÀQVDVHUHPUHDOL]DGRVUHODcionam-se à emancipação cultural de sujeitos históricos, para
os quais a apreensão do saber se apresenta como elemento
decisivo na construção de sua cidadania”. (1999, mimeo).
Assim, a gestão escolar voltada para a transformação social
contrapõe-se à centralização do poder na instituição escolar e
nas demais organizações, primando pela participação dos estudantes, funcionários, professores, pais e comunidade local
na gestão da escola e na luta pela superação da forma como a
sociedade está organizada.
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Isso implica repensar a concepção de trabalho, as relações
sociais estabelecidas no interior da escola, a forma como ela
HVWiRUJDQL]DGDDQDWXUH]DHHVSHFLÀFLGDGHGDLQVWLWXLomRHVcolar e as condições reais de trabalho pedagógico, discussão
que faremos no próximo tópico.

(VFROKD GH FLQFR D VHWH SHVVRDV HQWUH SDLV
PmHVSURIHVVRUHVFROHJDVIXQFLRQiULRVHHVWXGDQWHV
e faça as seguintes perguntas: quais são as funções da
escola hoje em dia? O que a escola representa para a
FLGDGHSDUDREDLUUR"$FRQYHUVDGHYHVHUUHJLVWUDGD
em seu Memorial.

Na unidade anterior, situamos as
concepções sobre administração
em geral e destacamos o papel, a
LPSRUWkQFLD H D HVSHFLÀFLGDGH GD
gestão da escola. Discutimos, ainda, que não existe apenas uma única lógica de administração ou gesWmR R TXH FRORFD FRPR GHVDÀR D
UHÁH[mRVREUHRWLSRGHHVFRODTXH
queremos e sob que concepção
de gestão buscamos construí-la.
Visando propiciar mais elementos
para a nossa análise, vamos discutir a seguir a relação entre a reforma
do Estado e a gestão da educação
e da escola no Brasil.

A reforma do Estado e a educação no Brasil
Nas últimas décadas, no Brasil, vivenciamos um processo de
mudanças, causadas pelo incremento das relações sociais capitalistas, pelo expressivo avanço tecnológico e pela globalização do capital e do trabalho. Essas alterações societárias
redimensionaram o papel da educação e da escola, e encontraram terreno fértil no campo das políticas educacionais, implementadas no país. Os processos de regulação da educação
e de gestão da escola por meio de ações gerenciais pragmatistas interferiram, sobremaneira, na lógica organizativa da escola e nos papéis dos trabalhadores em educação.
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Leia mais sobre a
Lei de Diretrizes e
Bases da Educação
no site http://www.
SUHVLGHQFLDJRYEU
FFLYLOB/HLVO
htm

A partir dos anos 90, ocorre a consolidação de um processo
de reforma do Estado, centrado na minimização de seu papel,
no tocante às políticas públicas. Na área educacional, vivenciam-se, em toda a América Latina, mudanças no papel social
da educação e da escola, por meio de um conjunto de medidas que alteram o panorama da educação básica e superior.
1R%UDVLOLQWHQVLÀFDPVHDVDo}HVSROtWLFDVHUHIRUPDVHGXcacionais em sintonia com a orientação de organismos internacionais, expressas por vários dispositivos da nova Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9394/1996).
A nova LDB se enquadra numa sucessão de políticas estaduais e municipais, de inspiração neoliberal, que enfatizam o
WULQ{PLRSURGXWLYLGDGHHÀFLrQFLDHTXDOLGDGHWRWDO

Paradoxalmente, a lei destaca o princípio da gestão democrática, já presente na Constituição de 1988 e cuja implantação só
se concretiza se a gestão dos processos primar pela participação ativa de todos os atores e instituições intervenientes no
processo educacional. É nesse espaço ambíguo que devemos
pensar os limites e as possibilidades da democratização da
escola, ou seja, entender a educação enquanto prática social
constitutiva e constituinte das relações sociais mais amplas.
Assim, compreender a importância de outros espaços de formação no interior da escola e neles buscar a construção de
novos horizontes para a gestão da educação e da escola, envolvendo a comunidade local e escolar. Isso se tornou tarefa ímpar. Um dos primeiros elementos para essa construção
LPSOLFD LGHQWLÀFDU QD OHJLVODomR ² &RQVWLWXLomR )HGHUDO /'%
Constituições Estaduais e Leis Orgânicas Municipais – os princípios que norteiam a gestão escolar.

A Gestão escolar no contexto da reforma de Estado: concepções em disputa
Na década de 1990, predominou a retomada conservadora dos
JRYHUQRVHPSHQKDGRVFRPRFUHVFLPHQWRGRFDSLWDOÀQDQFHLro internacional. Ocorreram, então, importantes alterações no
mundo do trabalho e da produção, resultantes do expressivo
DYDQoRWHFQROyJLFRGDÁH[LELOL]DomRGDVOHLVWUDEDOKLVWDVHGD
JOREDOL]DomRGRFDSLWDOÀQDQFHLURVREUHWXGRHVSHFXODWLYR
Em escala mundial, essas transformações societárias redimensionaram o papel das políticas públicas, particularmente, da educaomRHGDHVFROD1RFDPSRHGXFDFLRQDOLQWHQVLÀFDVHXPDWHQdência de retomada da Teoria do Capital Humano e de proposições gerenciais como norte para as questões escolares, sobretuGRGRVSURFHVVRVGHUHJXODomRÀQDQFLDPHQWRHJHVWmR
Nesse cenário de mudanças, a redução da educação à escola,
HPPXLWRVFDVRVpXPLQGLFDGRUGDYLVmR´SUDJPDWLVWDµH´UH-

IMPORTANTE
A teoria do capital
KXPDQRGHVHQYROYLGD
pelo grupo de estudos
FRRUGHQDGRSRU7KHRGRUR
6FKXOW]QRV(VWDGRV
8QLGRVQDGpFDGDGH
FRPSUHHQGHVHJXQGR
*DXGrQFLR)ULJRWWR 
S ´DLGpLDFKDYH
de que a um acréscimo
PDUJLQDOGHLQVWUXomR
WUHLQDPHQWRHHGXFDomR
corresponde um acréscimo
marginal de capacidade
GHSURGXomR2XVHMDD
idéia de capital humano
é uma ‘quantidade’ ou
um grau de educação e
GHTXDOLÀFDomRWRPDQGR
FRPRLQGLFDWLYRGHXP
GHWHUPLQDGRYROXPH
GHFRQKHFLPHQWRV
habilidades e atitudes
adquiridas que funcionam
como potencializadoras
da capacidade de trabalho
e de produção. Dessa
VXSRVLomRGHULYDTXHR
LQYHVWLPHQWRHPFDSLWDO
humano é um dos mais
UHQWiYHLVWDQWRQRSODQR
JHUDOGRGHVHQYROYLPHQWR
GDVQDo}HVTXDQWRQR
plano da mobilidade
LQGLYLGXDOµ
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Essas orientações, ao redirecionarem as formas de gestão, os
SDGU}HVGHÀQDQFLDPHQWRDHVWUXWXUDFXUULFXODURHVTXHPD
GHSURÀVVLRQDOL]DomRDFRPSRVLomRGRVQtYHLVGHHQVLQRQD
educação básica e na educação superior, possibilitaram, ao
mesmo tempo, mecanismos de descentralização (municipalização, escolarização) e novas formas de centralização e controle por parte do poder central, como os instrumentos nacionais de avaliação.

dentorista” que passa a orientar as políticas na área, por meio
de forte interlocução e indução dos organismos multilaterais.
$LQWHUYHQomRGHVVHVRUJDQLVPRVSRUPHLRGHÀQDQFLDPHQWR
GHSURMHWRVHDVVLVWrQFLDWpFQLFDQDGHÀQLomRGHSROtWLFDVSDUD
a educação pública expressa a maneira sutil dos governos feGHUDOHVWDGXDLVHPXQLFLSDLVUHFRQÀJXUDUHPDHGXFDomRDWUDvés da lógica dos negócios comerciais.

Leia sobre o Plano diretor da
reforma do estado no link
http://www.planejamento.
JRYEU*(67$2FRQWHXGR
SXEOLFDFRHVSODQRBGLUHWRU
portugues.htm
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Assim, em 1995, criou-se o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado (MARE), com o objetivo de reGHÀQLUDVIXQo}HVWtSLFDVGR(VWDGRFRPRUHJXODomRÀVFDOLzação e gerência. Tal perspectiva implicava transferir para o
setor privado as atividades ligadas à saúde, educação e culWXUD RX SHOR PHQRV WRUQiODV Do}HV ´FRQFRUUHQWHVµ FRP D
iniciativa estatal.
Nesse período, foram propostas reformas na educação básiFDSURÀVVLRQDOWHFQROyJLFDHVXSHULRUQXPDIRUPDGHDSURximação de interesses, em que a educação pública passa a ser
compreendida na esfera dos negócios comercializáveis, com
rotinas de cunho gerencial estritamente privado.
Então, a partir do que foi exposto podemos perceber que as
políticas do Estado para a educação são resultantes das ações
HGRVFRPSURPLVVRVDVVXPLGRVHQWUHDVLQVWLWXLo}HVÀQDQFHLras internacionais e as forças econômicas nacionais; da capacidade das entidades, associações, organizações e sindicatos
de fazer avançar seus projetos e propostas na direção almejada; das práticas sociais e pedagógicas criadas e inventadas
no interior da escola, em que se conjugam histórias, valores,
culturas, identidades e saberes. Portanto, é no meio das contradições que somos educadores e fazemos a POLÍTICA.
Assim, as políticas educacionais, enquanto políticas públicas,
FXPSUHPRSDSHOGHLQWHJUDomRHTXDOLÀFDomRSDUDRSURFHVso produtivo, criando estruturas norteadas por interesses e
prioridades nem sempre circunscritos à esfera educacional,
mas voltadas para o campo dos negócios comerciais e empresariais. Ao mesmo tempo, as políticas educacionais se situam
e são compreendidas no âmbito das demais políticas sociais,
portanto, como um direito social. É a partir desse caráter contraditório das políticas que devemos ocupar espaços em defesa do direito à educação e à participação cidadã.
Nesse cenário, a educação é entendida como prática social,
FXMDHVSHFLÀFLGDGH DDomRHGXFDWLYD QmROKHFRQIHUHDXWRQRmia. A educação não se confunde com a escolarização, que

IMPORTANTE

consiste em uma das modalidades da
ação educativa, mas tem na escola o
seu lugar privilegiado – espaço de institucionalização processual do pensar
e do fazer.
$ HGXFDomR HVFRODU FRQÀJXUDVH
portanto, em ato político e pedagógico na medida em que requer sempre
uma tomada de posição. A ação educativa e, conseqüentemente, a política educacional em qualquer das suas
feições não possuem apenas uma dimensão política, mas são sempre políticas, já que não há conhecimento,
técnica ou tecnologias neutras, pois todas são expressões e
formas conscientes, ou não, de engajamento das pessoas na
sociedade.
A seguir vamos aprofundar a discussão sobre a gestão democrática na Constituição Federal e na LDB.

Na Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de
1988, alguns avanços sociais foram sinalizados, como a garantia
do acesso ao ensino gratuito e
obrigatório, consubstanciado no
direito público subjetivo; a gestão democrática do ensino público; a vinculação de impostos
à educação, pela qual cabe à União aplicar 18% e aos Estados,
municípios e Distrito Federal, 25%.
A criação e as ações do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, enquanto espaço de articulação e de luta política
em defesa de uma educação cidadã e, portanto, gratuita, de
qualidade social e democrática, foram fundamentais para a
formulação de um projeto para a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional. Por meio dele, o então Deputado Octávio
Elysio apresentou à Câmara dos Deputados o projeto de lei
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A construção da gestão democrática na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

A Constituição brasileira
GHVREDSUHVLGrQFLD
GH-RVp6DUQH\pDVpWLPD
a reger o Brasil desde a
VXD,QGHSHQGrQFLD6XUJH
como reação ao período do
5HJLPH0LOLWDUHGHYLGRjV
preocupações de garantia
dos direitos humanos
e direitos sociais. Foi
batizada pelo Constituinte
Ulysses Guimarães como
Constituição cidadã.

de diretrizes e bases da educação nacional antecipando-se ao
poder Executivo.
A tramitação do referido projeto se deu lentamente, em meio a
difíceis e complexas negociações. Isso retratou a composição
heterogênea do Congresso Nacional e os diversos interesses
em jogo, principalmente o histórico embate entre os defensores do ensino público e os defensores do setor privado.
Nessa caminhada, após vários retrocessos, foi aprovado o substitutivo redigido pelo senador Darcy
Ribeiro, com várias emendas que
restauraram dispositivos da Câmara
e até introduziram novos avanços.
Apesar das mudanças no texto por
força dos acordos do grupo governamental, algumas reivindicações
de setores organizados da sociedade civil, particularmente, algumas
bandeiras do Fórum Nacional em
Darcy Ribeiro
Defesa da Escola Pública foram efeWLYDGDVQDUHGDomRÀQDOGD/HLQ
de 20 de dezembro de 1996, como por exemplo:
 FRQFHSomRGHHGXFDomRFRQFHSomRDPSODHQWHQGHQGR
a educação para além da educação escolar, para além da
escolarização;
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 ÀQV GD HGXFDomR HGXFDomR FRPR LQVWUXPHQWR SDUD R
exercício da cidadania;
 HGXFDomRFRPRGLUHLWRGHWRGRVHGHYHUGR(VWDGR´JDrantia” da universalização da educação básica (educação
infantil, fundamental e média);
 JUDWXLGDGHGRHQVLQRS~EOLFRHPWRGRVRVQtYHLVDVVHJXrada pela destinação de impostos vinculados da União,
dos Estados, do Distrito federal e dos Municípios, repassados de dez em dez dias ao órgão da educação;
 DUWLFXODomR HQWUH RV VLVWHPDV GH HQVLQR GD 8QLmR GRV
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
O Conselho Nacional de
Educação é um órgão
colegiado integrante da
estrutura de administração
direta do MEC e foi criado
QRVWHUPRVGD/HLGH
GHQRYHPEURGH

 LQVWLWXLomR GR Conselho Nacional de Educação (CNE),
garantindo a representação de setores organizados da
sociedade civil;
 JHVWmRGHPRFUiWLFDQDVLQVWLWXLo}HVS~EOLFDV

IMPORTANTE

Considerando esse processo e, ainda, entendendo que a gestão democrática não se decreta, mas se constrói coletiva e
SHUPDQHQWHPHQWHDOJXQVGHVDÀRVVHFRORFDPSDUDVXDHIHtivação nos sistemas de ensino. Nessa direção, os processos
formativos escolares que acontecem em todos os espaços
da escola revelam a construção de uma nova gestão pautada
pela efetivação de canais de participação, de descentralização
do poder e, portanto, de exercício de cidadania.
Desse modo, a construção da gestão democrática passa pela
garantia de alguns princípios fundamentais, quais sejam: a
participação política; a gratuidade do ensino; a universalização da educação básica; a coordenação, planejamento e a
descentralização dos processos de decisão e de execução e
o fortalecimento das unidades escolares; a operação dos conselhos municipais de educação, enquanto instância de consulta, articulação com a sociedade e deliberação em matérias
HGXFDFLRQDLVRÀQDQFLDPHQWRGDHGXFDomRDHODERUDomRFROHWLYDGHGLUHWUL]HVJHUDLVGHÀQLQGRXPDEDVHFRPXPSDUDD
ação e a formação dos trabalhadores em educação e a exigência de planos de carreira que propiciem condições dignas de
trabalho.
Vamos, agora, discutir mais amplamente quais são os princípios da gestão democrática a serem efetivados com base na
LDB.

Os princípios da gestão democrática
Na Lei n. 9394/1996, a gestão democrática, enquanto princípio,
aparece no artigo 3oLQFLVR9,,,´*HVWmRGHPRFUiWLFDGRHQVLQR
público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino”. Sobre os princípios norteadores da gestão democrática
nas escolas públicas de educação básica, a LDB dispõe:
$UW  ² 2V VLVWHPDV GH HQVLQR GHÀQLUmR DV QRUPDV
de gestão democrática do ensino público na educação
básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:

,²SDUWLFLSDomRGRVSURÀVVLRQDLVGDHGXFDomRQDHODERUDção do Projeto Político-Pedagógico da escola;
II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.
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De acordo com a legislação vigente, cabe aos sistemas de ensino regulamentar a gestão democrática por meio de dois instrumentos fundamentais ao incremento da participação:
a) Projeto Político-Pedagógico da escola, elaborado por
VHXVSURÀVVLRQDLVGDHGXFDomR
b) conselhos escolares que incluam membros da comunidade escolar e local.
Portanto, nem o projeto político-pedagógico da escola pode
VHU GHVHQYROYLGR VHP R HQYROYLPHQWR GRV SURÀVVLRQDLV GD
educação, nem o conselho escolar pode prescindir dos professores e dos funcionários.
Pensar esses princípios implica alterarmos a escola que temos e
buscarmos a construção de uma nova escola que seja pública e
popular, com processos de participação e de gestão envolvendo
a comunidade. Professores, coordenadores, supervisores, orientadores educacionais, funcionários, pais e alunos tomam as decisões, construindo coletivamente a autonomia da escola.
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1HVVHVHQWLGRpIXQGDPHQWDOVXSHUDUDOyJLFD
de gestão adotada por algumas administrações
S~EOLFDVFDUDFWHUL]DGDSRUXPPRGHORJHUHQFLDOHP
TXHDXWRQRPLDVHUHGX]jDGPLQLVWUDomRGRVUHFXUVRV
ÀQDQFHLURVFRPHÀFLrQFLDHSURGXWLYLGDGH$XWRQRPLD
VLJQLÀFDJHVWmRGHPRFUiWLFDFRQVWUXtGDSRUPHLR
GRFRQVHOKRHVFRODUGR3URMHWR3ROtWLFR3HGDJyJLFR
FRPRH[SUHVVmRGDFXOWXUDHGDFRPXQLGDGHHVFRODU
7DOPXGDQoDVyVHUiSRVVtYHOVHWRGRVRVVHJPHQWRV
GDHVFRODEXVFDUHPDHIHWLYDSDUWLFLSDomR8PDGDV
SULPHLUDVOXWDVQHVVHSURFHVVRUHIHUHVHjJDUDQWLD
GRGLUHLWRjHGXFDomR9DPRVOXWDUSHORGLUHLWRj
educação para todos?

Políticas educacionais: a relação entre os entes federados e
DJDUDQWLDGRGLUHLWRjHGXFDomR
Do ponto de vista da organização e gestão, o atual sistema
brasileiro de ensino é resultado de mudanças importantes no
processo de reforma do Estado e fruto de alterações introduzidas em 1988 pela Constituição da República Federativa do
Brasil, em 1996 pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional e em 2001 pelo Plano Nacional de Educação (PNE).

A Constituição Federal do Brasil de 1988 declara a educação
como um direito social, visando ao pleno desenvolvimento da
SHVVRDVHXSUHSDURSDUDRH[HUFtFLRGDFLGDGDQLDHVXDTXDOLÀcação para o trabalho. Estabelece, portanto, a base da organizaomRHGXFDFLRQDOGRSDtVDRÀUPDUGLUHLWRVHGHYHUHVGHOLPLWDU
FRPSHWrQFLDVHDWULEXLo}HVUHJXODURÀQDQFLDPHQWRHGHÀQLU
princípios como: pluralismo, liberdade e gestão democrática.
Exige-se, assim, dos governos como prioridades políticas e de
gestão que garantam o envolvimento e a participação da sociedade civil na formulação e implantação de ações e programas
voltados para a universalização da educação básica e para a melhoria da educação nos diferentes níveis e modalidades. Nessa
direção, vários encontros, seminários, audiências e outros espaços de participação e democratização têm sido estabelecidos
como canais de discussões coletivas no encaminhamento de
proposições, projetos e estratégias e soluções para a garantia
da educação para todos, em sintonia com os dispositivos legais
e com as metas do Plano Nacional de Educação.
As ações dos poderes públicos, especialmente das esferas
estaduais e municipais, associadas a movimentos estruturais
como a urbanização e circulação de riqueza pelos cofres do
Estado, tiveram como conseqüência uma conquista histórica
na área da educação no Brasil: a democratização do acesso
ao ensino fundamental. Atualmente, 97,2% das crianças com
idade entre 7 e 14 anos estão na escola. No entanto, há muito
que fazer. É necessário garantir a melhoria dos processos de
5

O Ministério da Educação, em sua estrutura regimental, conta com as seguintes secretarias: Secretaria de
(GXFDomR%iVLFD 6(% 6HFUHWDULDGH(GXFDomR3URÀVVLRQDOH7HFQROyJLFD 6HWHF 6HFUHWDULDGD(GXFDção Superior (Sesu), Secretaria de Educação a Distância (Seed), Secretaria de Educação Especial (Seesp),
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad) e, ainda, com a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

IMPORTANTE
Leia na integra a Lei n.
QROLQN
http://pedagogiaemfoco.
SUREUOBKWP

Pluralismo é um
SHQVDPHQWRGRXWULQD
ou conjunto de idéias
segundo as quais os
VLVWHPDVSROtWLFRVVRFLDLV
e culturais podem ser
interpretados como
o resultado de uma
multiplicidade de fatores
ou concebidos como
integrados por uma
pluralidade de grupos
DXW{QRPRVSRUpP
interdependentes.
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231(À[DGRSHODLei n. 10.172/2001, estabelece diretrizes,
objetivos e metas a serem implementadas nas diversas etapas e modalidades da educação básica e superior, de modo
a garantir o acesso, a permanência e a gestão democrática
além da qualidade do ensino. Essas ações estão vinculadas à
busca do cumprimento dos compromissos coletivos assumidos pelo Brasil no Fórum Mundial sobre Educação de Dakar,
em abril de 2000, que diz respeito à garantia de educação para
todos. No Brasil, a coordenação dessas ações e políticas, que
visa garantir a educação como um direito social do cidadão, é
papel da União, por meio do Ministério da Educação5 (MEC),
em articulação com os poderes públicos estaduais e municipais.

ensino e aprendizagem e, desse modo, otimizar a permanência desses estudantes no sistema escolar, rompendo com a
cultura do fracasso escolar. Noutras frentes, o país vem adotando ações no combate às altas taxas de analfabetismo e de
ampliação do acesso à educação infantil, à educação de jovens e adultos e ao ensino médio.

Mas os avanços se fazem necessários não só no acesso, mas
também na permanência com qualidade social e na superação
do fracasso escolar. Para tanto, é urgente a melhoria da qualidade na educação em todos os níveis.
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Educação e condições sociais desiguais no Brasil
Você sabia que o desempenho dos estudantes brasileiros,
aferido por meio dos exames de avaliação do Ministério da
Educação, demonstra que a aprendizagem dos alunos ainda
está abaixo de padrões adequados? Esse baixo desempenho
possui várias causas, internas e externas à escola.
Além das questões sociais e econômicas, estruturais em um
país continental como o Brasil, é necessário perceber como
os processos de organização e de gestão pedagógicas interIHUHPQDSURGXomRGRIUDFDVVRHVFRODUGHÀFLrQFLDVQRSURcesso de ensino-aprendizagem, estruturas inadequadas das
redes de ensino para dar conta dos aumentos de demanda,
FDUrQFLDGHSURÀVVLRQDLVTXDOLÀFDGRVGHUHFXUVRVSHGDJyJLcos e bibliotecas.
Todas essas questões se articulam com as condições objetivas
da maioria da população, em um país historicamente marcado

Recriar e democratizar a escola são processos fundamentais
na lutas pela qualidade do ensino e pela melhoria das condições de vida da população brasileira. Nesse sentido, vamos
apresentar a seguir a organização do sistema educacional brasileiro, as competências dos entes federados e a discussão de
alguns indicadores educacionais. Vamos lá?

IMPORTANTE

por perversas desigualdades sociais. São necessárias políticas
públicas mais amplas que incluam a garantia de melhoria dos
indicadores de acesso, permanência e gestão com qualidade
social na educação básica.

Sistema educacional brasileiro: estrutura, competências e responsabilidades
O sistema educacional brasileiro está legalmente regulamentado pela Constituição Federal de 1988, incluindo a Emenda
Constitucional nº 14, de 1996, e pela Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, entre outras.
$/'%GHGHÀQHRVQtYHLVHPRGDOLGDGHVTXHFRPS}HP
a educação nacional, além da sua forma de organização. O
DUWLJRGHÀQHTXHDHGXFDomRHVFRODUpFRPSRVWDSHODHGXcação básica (que abrange educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e pela educação superior.

Quadro 1: Estrutura do sistema educacional brasileiro – Lei
n. 9.394/1996
Níveis e Subdivisões
Educação infantil

Duração

Faixa Etária

Creche

4 anos

De 0 a 3 anos

Pré-escola

2 anos

De 4 a 5 anos

Educação Básica Ensino fundamental (obrigatório)
Ensino médio
Educação
Superior

Cursos e programas (graduação,
pós-graduação) por área.

9 anos
De 6 a 14 anos
3 anos ou De 15 a 17 anos
mais
ou mais
Variável Acima de 17 anos

Fonte: Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

$ /HL GHÀQH DLQGD DV FRPSHWrQFLDV H UHVSRQVDELOLGDGHV
de cada ente federado – União, Estados, Distrito Federal e
Municípios – com relação à oferta da educação, em seus diferentes níveis, etapas e modalidades, destacando o que deverão organizar, em regime de colaboração, em seus respectivos
sistemas de ensino.
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De acordo com a legislação vigente, é competência dos Municípios atuarem prioritariamente na educação infantil e ensino
fundamental; dos Estados assegurarem o ensino fundamental e oferecer, prioritariamente, o ensino médio. No caso do
Distrito Federal, oferecer toda a educação básica. A União se
LQFXPEHGHPDQWHUVXDUHGHGHHGXFDomRVXSHULRUHSURÀVVLRQDO H GH GDU DSRLR WpFQLFR H ÀQDQFHLUR DRV GHPDLV HQWHV
federados.
Analise a seguir o quadro com o número de matrículas da
educação básica no Brasil no ano de 2005.
Matrículas
Educação Básica
1.1 Número de matrículas de educação básica, por etapas e modalidade, segundo a
UHJLmRJHRJUiÀFDHDXQLGDGHGDIHGHUDomRHP
Matrículas de Educação Básica
U nidade
da
Federação

Brasil

Total
Ed.
Infantil
56.471.622 7.205.013

Ensino
Fundamental
33.534.561

Ensino
Médio

Ed. de
Ed.
Ed.
Jovens e
Especial
3URÀVVLRQDO
Adultos

9.031.302 378.074 5.615.409

707.263

Fonte: INEP, 2005.
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As matrículas no ano de 2005, se comparadas à população
que demanda educação nas diferentes idades, revelam que o
Sistema Educacional Brasileiro avançou no processo de universalização do ensino fundamental e médio. Mas, mostram o
HQRUPHGHVDÀRQDVGHPDLVHWDSDVHPRGDOLGDGHVGDHGXFDção básica. Em relação a 30 milhões de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, existiam 33.534.562 estudantes no ensino
fundamental em 2005. Por que será? No ensino médio eram
9.031.302 matrículas, enquanto a população entre 15 e 17 anos
VRPDYDPLOK}HV,VVRVLJQLÀFDTXHPHQRVGHPLOKmRQmR
estavam sendo atendidos pelo ensino médio?

-iDHGXFDomRLQIDQWLOFRPSUHHQGLDSRUGH
PDWUtFXODVGHXPWRWDOGHPLOK}HVGHFULDQoDVDWp
DQRV(ODVQmRWHULDPWDPEpPGLUHLWRDFUHFKHVHSUp
escolas? Leia o artigo 7oHGD&RQVWLWXLomRGH
,PDJLQHDJRUDRVPLOK}HVGHMRYHQVHDGXOWRVDQDOIDEHWRV
ou que não concluíram o ensino fundamental. Eles não
WrPGLUHLWRDHVWXGDU"

Esses dados revelam o grande esforço a ser feito pela União,

IMPORTANTE

Estados, Distrito Federal e municípios para universalizar toda
a educação básica.
Vamos agora visualizar a ação das diversas esferas administrativas:
Matrículas
Educação Básica
1.2 Número de matrículas de educação básica, por dependência administrativa,
VHJXQGRDUHJLmRJHRJUiÀFDHDXQLGDGHGDIHGHUDomRHP

Unidade da
Federação

Total

Brasil

56.471.622

Matrículas de Educação Básica
Dependência Administrativa
Federal

Estadual

Municipal

Privada

182.499

23.571.777

25.286.243

7.431.103

Fonte: INEP, 2005.

Os indicadores de matrículas para esse nível de ensino mostram que as políticas públicas se pautam pelo regime de colaboração entre os sistemas e, no caso da União, limita-se à asVLVWrQFLDWpFQLFDHÀQDQFHLUDDRVVLVWHPDVGHHQVLQRHVWDGXDO
distrital e municipal.
1RTXHVHUHIHUHDRTXDQWLWDWLYRGH
HVWDEHOHFLPHQWRVGHHQVLQRRVGDGRVGR&HQVR
(VFRODUGHDSRQWDPTXHKiQR%UDVLO
HVFRODVGHHGXFDomREiVLFDVHQGRS~EOLFDVH
SULYDGDV(QWUHDVS~EOLFDVGDUHGHIHGHUDO
GHHQVLQRGDVUHGHVHVWDGXDLVHGDV
PXQLFLSDLV(VVHVGDGRVPRVWUDPTXHGDV
HVFRODVGHHGXFDomREiVLFDGRSDtVVmRS~EOLFDVH
SULYDGDV3RUTXHDJUDQGHPDLRULDGDVHVFRODV
S~EOLFDVpPXQLFLSDO"5HÁLWDVREUHVXDUHDOLGDGH
No que tange aos processos avaliativos, o Brasil
desenvolve desde a década de 1990 diversos mecanismos de
DYDOLDomRHPWRGRVRVQtYHLVHGXFDFLRQDLV1RFDVRHVSHFtÀco da educação básica, estão em vigor dois instrumentos: o
Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), que avalia os alunos concluintes do ensino médio, e o Sistema de Avaliação da
Educação Básica (SAEB), cujo objetivo é levantar indicadores

O Censo Escolar coleta
anualmente informações
VREUHDHGXFDomREiVLFD
abrangendo todas as
VXDVHWDSDVQtYHLV
HGXFDomRLQIDQWLOHQVLQR
fundamental e médio)
HPRGDOLGDGHV HQVLQR
UHJXODUHGXFDomRHVSHFLDO
HGXFDomRGHMRYHQV
e adultos e educação
SURÀVVLRQDOGHQtYHO
técnico). É uma pesquisa
declaratória respondida
SHOR D GLUHWRU D RX
UHVSRQViYHOGHFDGD
estabelecimento escolar.
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Os dados do Censo Escolar de 2005 demonstram que as matrículas na educação básica estão concentradas nas redes públicas municipais, que respondem por 25.286.243 alunos, e
nas estaduais, responsáveis por 23.571.777. A rede privada
possui 7.431.103 matrículas e a rede federal tem atuação predominante na educação superior.

para o monitoramento do processo ensino-aprendizagem e,
nesse sentido, contribuir para a formulação de políticas, por
parte dos entes federados, visando à melhoria da qualidade
do ensino. Os participantes do SAEB são alunos da 4a e 8a séries do ensino fundamental e da 3a série do ensino médio, que
fazem provas de língua portuguesa e de matemática.

/HLDPDLVVREUHDWLYLGDGHV
TXHR,QVWLWXWR1DFLRQDO
de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio
7HL[HLUDUHDOL]DQRVtWLR
ZZZLQHSJRYEU

Segundo dados do INEP, participaram do SAEB, em 2003, cerca de 300 mil alunos, 17 mil professores e 6 mil diretores de
6.270 escolas das 27 unidades da federação. As informações
coletadas nesse processo de avaliação, feito por amostragem,
permitem montar um diagnóstico sobre o sistema educacional
no país, possibilitando assim aos governos e gestores identiÀFDUSRWHQFLDOLGDGHVHIUDJLOLGDGHVGDVSROtWLFDVHGXFDFLRQDLV
delineadas local e nacionalmente e seus desdobramentos nas
instituições educacionais.
Considerando as dimensões, particularidades e a diversidade dos sistemas educativos, os resultados dessas avaliações
tornam-se fundamentais para que os governos e comunidade
discutam, no âmbito de suas secretarias, as medidas relativas
aos problemas locais.
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Todavia, tais informações têm sido apenas parcialmente utilizadas na proposição e na avaliação de políticas que objetivem
DPHOKRULDGDTXDOLGDGHHÀFLrQFLDHLJXDOGDGHGDHGXFDomR
brasileira. Incrementar esse cenário avaliativo, buscando reWUDWDUPDLVSRUPHQRUL]DGDPHQWHDVHVSHFLÀFLGDGHVGH0Xnicípios e escolas e, desse modo, contribuir para a melhor
compreensão dos fatores condicionantes dos processos de
HQVLQRHDSUHQGL]DJHPpXPGRVGHVDÀRVFRPRVTXDLVVH
deparam o Ministério da Educação, as secretarias estaduais e
municipais e as escolas públicas.
Nos estudos desenvolvidos, tem assumido grande centralidade a criação de uma rede nacional de avaliação da educação
básica, envolvendo os esforços da União, dos Estados, dos
municípios e do Distrito Federal. Essa rede propiciaria uma
maior articulação entre as diretrizes gerais da educação naFLRQDODVHVSHFLÀFLGDGHVHRDFRPSDQKDPHQWRGRSURFHVVR
ensino-aprendizagem dos entes federativos.

As políticas de gestão para a educação no Brasil, na última
década, efetivaram-se a partir de ações de cunho gerencial,
para garantir otimização dos recursos e racionalização das
ações administrativas. Segundo o diagnóstico do governo, os
problemas educacionais não resultavam da escassez e sim da
PiDGPLQLVWUDomRGRVUHFXUVRVÀQDQFHLURVFXMDVFDXVDVHQtre outras, eram o corporativismo dos professores, sua baixa
TXDOLÀFDomRHDLQHÀFLrQFLDGRDSDUHOKRDGPLQLVWUDWLYRHEXrocrático das escolas.

IMPORTANTE

A construção da democratização da escola pública:
os paradoxos da gestão escolar

)UHQWH D HVVD UDGLRJUDÀD D VDtGD DSRQWDGD SHORV JRYHUQRV
nacionais, em consonância com os interesses dos diretores
e técnicos executivos de organismos internacionais, foi redesenhar a escola pública e, particularmente, os processos de
gestão implementados no seu cotidiano. Questões como desFHQWUDOL]DomRDXWRQRPLDHSDUWLFLSDomRIRUDPUHVVLJQLÀFDGDV
por meio de uma visão restrita e funcional de cidadania. Ocorreram processos de transferência de ações sem a partilha efetiva das decisões e dos recursos.

Ao mesmo tempo, com o discurso de descentralização administrativa e pedagógica, efetivava-se um processo de desconcentração administrativa que, em muitos casos, resultou em
desobrigação executiva do poder público, paradoxalmente ar-
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A partir dos anos de 1990 ocorreu, como já analisamos, a consolidação de um processo de reforma do Estado e da gestão,
centrado na minimização do papel do Estado no tocante às políticas públicas. Na área educacional, além de vários dispositivos
legais na esfera federal, nos Estados e Municípios se multiplicaram decretos e portarias inspiradas em conceitos e práticas
importadas da gerência empresarial. Entre elas, o processo de
WHUFHLUL]DomRGHVHUYLoRVMXOJDGRV´DWLYLGDGHVPHLRµRX´DWLYLdades de apoio”, não componentes do processo educativo da
escola pública. Milhares de trabalhadores foram contratados
HPUHJLPHGHWUDEDOKRSUHFiULRLQFOXVLYHSRUPHLRGHÀUPDVGH
serviços de alimentação escolar e de limpeza. Nesse processo,
até as associações de pais e mestres foram envolvidas como
´SDUFHLUDVGDWHUFHLUL]DomRµ$VFRQVHTrQFLDVSDUDDFDWHJRULD
dos educadores foram muito sérias, mas motivaram uma sadia
reação dos sindicatos e das forças políticas que lutam pela qualidade dos serviços públicos, na ótica dos direitos.

ticulada a novas formas de centralização e controle por parte
do poder central.
Estamos, a nosso ver, no limiar de mais um processo de privaWL]DomRGRHQVLQRTXHH[LJHXPDUHÁH[mRVREUHQRYDVIRUPDV
de transferência de verbas públicas para instituições privadas,
que complementariam a ação do Estado.
Esse contexto torna-se ainda mais complexo quando, forçadas pela LDB que preconiza a gestão democrática, várias secretarias a assumem no discurso, mas criam mecanismos de
participação para não funcionarem.
Essa questão nos faz compreender que os processos de gestão escolar não se desvinculam dos processos de gestão das
instituições sociais. Esse movimento de gestão democrática
deve ultrapassar os muros da escola. É preciso, também, democratizar as instituições sociais, pois a escola pública faz parte dessa categoria. As escolas públicas experimentam parado[RVSRUTXHVHGL]HPGHPRFUiWLFDVPDVWrPGLÀFXOGDGHVSDUD
vivenciar a gestão democrática e decidir seus projetos. Em alguns casos, permanecem as bases centralizadas do exercício
e personalização do poder, em que a chamada à participação
converte-se em mais uma estratégia de controle.
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Ainda que esse cenário continue existindo, é possível encontrar algumas escolas que fazem alterações pontuais no seu
cotidiano, sem contudo alterar a lógica cultural vigente; outras
que permanecem na concepção tradicional e autoritária; outras ainda que buscam ser inovadoras e inclusivas, relacionanGRVHFRPDFRPXQLGDGHID]HQGRVXDVHVFROKDVHGHÀQLQGR
FROHWLYDPHQWHRVVHXVSURMHWRV&RPRGL]LD5XEHP$OYHV´Ki
escolas que são asas feitas para estimular o vôo e há escolas
que são gaiolas que aprisionam a criatividade, os inventos, as
inovações e os sonhos daqueles que nela convivem”.
Compreender a lógica dos processos de gestão em curso
implica, portanto, redesenhar o horizonte político da gestão
democrática como princípio de luta em prol da efetiva autonomia, compreendida como capacidade de cada povo de autogovernar-se. A efetivação desse processo de democratização da gestão da escola pública implica, portanto, a partilha
do poder, a sensibilidade para conduzir a escola, a partir das
demandas da comunidade escolar, e a tomada de decisões e
escolhas responsáveis e coletivas.

Outro dado importante frente a esse processo de construção de um outro projeto de gestão refere-se à necessidade
GHUHGLVFXVVmRGRVPDUFRVGHIRUPDomRHSURÀVVLRQDOL]DomR
GRVSURÀVVLRQDLVGDHGXFDomRGRFHQWHVHQmRGRFHQWHVIRUWDOHFHQGRRVSDUDDWXDUHPFRPRSURÀVVLRQDLVHHGXFDGRUHV
sociais, em todos os espaços no interior da escola e na coPXQLGDGHORFDO9DPRVGLVFXWLURSDSHOGRVSURÀVVLRQDLVGD
educação na construção da gestão escolar democrática?

IMPORTANTE

Tal perspectiva supõe um processo de luta política no sentido
de alterar as relações sociais mais amplas e, no caso das políticas educacionais, romper com a cultura autoritária vigente,
por meio da criação de canais de efetiva participação e aprendizado democrático.

2SDSHOGRVSURÀVVLRQDLVGDHGXFDomRIUHQWHjJHVtão escolar

Historicamente, no Brasil, os processos formativos diante da
QHFHVVLGDGHGHPHOKRULDGDDomRSURÀVVLRQDOGHGRFHQWHVH
GHVHUYLGRUHVQmRGRFHQWHVWrPVLGRLQVXÀFLHQWHV1DPDLRULD
GRVFDVRVDIRUPDomRLQLFLDOpGHÀFLHQWHRVVDOiULRVVmREDLxos e as condições de trabalho são precárias. Reverter essa
situação demanda vontade e luta política.
Além disso, a função de trabalhador da educação é consideUDGDGHEDL[RSUHVWtJLRVRFLDOHSDVVDSRUPXGDQoDVVLJQLÀcativas, englobando questões como formação, prática, idenWLGDGH H FDUUHLUD SURÀVVLRQDO HQWUH RXWUDV (VVDV TXHVW}HV
nos remetem à necessidade de articulação dos processos de
gestão com as condições objetivas em que se realiza a ação
pedagógica, bem como com as condições de formação e proÀVVLRQDOL]DomRGRVSURIHVVRUHVHGRVIXQFLRQiULRV
Em que pese esse cenário, os trabalhadores em educação vêm
lutando pela criação de mecanismos de participação e democratização da gestão escolar. Nesse contexto, é fundamental
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2V SURÀVVLRQDLV GD HGXFDomR WrP VLGR DSRQWDGRV FRPR RV
UHVSRQViYHLVSHODLQHÀFLrQFLDHVFRODU3RURXWURODGRDVLWXDomRREMHWLYDGHWUDEDOKRGHVVHVSURÀVVLRQDLVSURIHVVRUHVH
funcionários tem sido de precarização das suas condições de
trabalho e fragmentação das suas atividades. ContraditoriaPHQWH FDGD YH] PDLV p UHTXHULGD GHVVHV SURÀVVLRQDLV XPD
ação multifuncional frente ao cenário mais complexo das relações sociais, trabalhistas e culturais.

registrar as formas de organização desses trabalhadores por
meio de sindicatos e associações e por meio da reivindicação
por processos de formação continuada.
Para melhorar esse cenário, o governo brasileiro vem adotando a partir de 2003 políticas dirigidas aos trabalhadores da
educação e à melhoria dos processos de gestão, por meio de
programas de formação continuada, entre os quais o Profuncionário é um exemplo. No que tange ao estímulo à participação na gestão e nos processos pedagógicos no Município e
na escola, o Pró-Conselho e o Programa Nacional de Conselhos Escolares são iniciativas inovadoras.
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O Programa Nacional
de Capacitação de
Conselheiros Municipais
de Educação – Pró&RQVHOKRWHPRREMHWLYR
de ampliar a capacidade
de entendimento e de
atuação dos conselheiros
municipais de educação.
2SURJUDPDLQFHQWLYDH
TXDOLÀFDDSDUWLFLSDomR
da sociedade na tarefa
GHDYDOLDUGHÀQLUH
ÀVFDOL]DUDVSROtWLFDV
educacionais e assim
JDUDQWLUDXQLYHUVDOL]DomR
GRVGLUHLWRVEiVLFRVTXH
SURPRYDPRH[HUFtFLRGD
cidadania.

Essas questões revelam a relação direta entre a situação objetiva dos trabalhadores em educação e a gestão escolar. Ou
seja, pensar a democratização da gestão implica considerar
em que condições se realizam os processos de trabalho e as
ações pedagógicas. Assim, é preciso entender a gestão como
um espaço de construção política para além das questões meramente administrativas e, portanto, englobar as condições
REMHWLYDV GRV SURÀVVLRQDLV TXH DWXDP QR GLDDGLD GRV SURcessos de ensino-aprendizagem, de democratização da gestão e de escolha dos dirigentes escolares.
A defesa da gestão democrática como princípio faz parte da
história de luta dos trabalhadores em educação. Em diferentes
momentos, tais lutas se travaram para garantir maior participação dos trabalhadores em educação nos destinos da escola, no
IRUWDOHFLPHQWR GRV FRQVHOKRV HVFRODUHV QD GHÀQLomR GR 3URjeto Político-pedagógico, na defesa da eleição de diretores, da
DXWRQRPLDHVFRODUHGHXPFUHVFHQWHÀQDQFLDPHQWRS~EOLFR
Como vimos, vivenciamos na educação pública embates em
torno da concepção de gestão. A gestão da educação tem

Nesse sentido, é imperativo que se estabeleçam alguns horizontes para sua prática. Inicialmente, faz-se necessário concebê-la como uma prática social em disputa, que não se limita
DSHQDVjGLPHQVmRDGPLQLVWUDWLYD(ODVHFRQÀJXUDFRPRSURcesso abrangente que se consubstancia como ato político.

IMPORTANTE

sido objeto de importantes estudos que a situam como campo demarcado por acepções distintas no que concerne à sua
organização, orientação e às suas prioridades.

Uma coisa é considerar a gestão como postura de participação restrita e funcional, atrelada às novas formas de controle
VRFLDO²FDVRGRSDUDGLJPDGD´TXDOLGDGHWRWDOµ2XWUDFRLVD
é buscar mecanismos de participação efetiva no processo de
construção de uma nova cultura do cotidiano escolar, como
expressão de um projeto coletivo envolvendo a comunidade
local e escolar. Nessa perspectiva, é fundamental fortalecer o
processo de participação dos diferentes segmentos na escola, destacando a atuação dos trabalhadores em educação por
meio da compreensão e discussão do seu papel social e dos
processos de trabalho que ocorrem em seus espaços.

47
UNIDADE II – A reforma do Estado brasileiro: a gestão da educação e da escola

Assim, as práticas de intervenção popular nas políticas educacionais, entendidas como ações de cidadania, têm resultado na participação de parte da sociedade civil organizada em
entidades, associações, sindicatos e movimentos sociais na
luta pela gestão democrática na educação. A ação de estudantes, funcionários, professores, pais e mães é fundamental
QDGHÀQLomRGRFDPLQKRDVHUFRQVWUXtGRSHODFRPXQLGDGH
escolar.

A busca pela melhoria da educação escolar contribui para que
possamos caminhar na direção das conquistas sociais e do
direito a termos direitos. Vamos participar!
 3URPRYD HP VXD HVFROD XPD UHXQLmR
FRP RV FROHJDV IXQFLRQiULRV D FRRUGHQDGRUD
HRGLUHWRUGHSRLVGHWHUIHLWRXPOHYDQWDPHQWR
VREUHRVIXQFLRQiULRVGDHVFRODGHVGHDVXDFULDomR
,QIRUPHDRVSUHVHQWHVVREUHRFXUVR3URIXQFLRQiULR
H VROLFLWH D FDGD XP TXH GHVFUHYD VXD H[SHULrQFLD
de trabalho nessa escola. Discutam os progressos
GD SDUWLFLSDomR GRV IXQFLRQiULRV QD YLGD GD HVFROD
'HSRLVVROLFLWHDFDGDXPTXHUHGLMDDVXDH[SHULrQFLD
SURÀVVLRQDOHQTXDQWRIXQFLRQiULRGHHVFROD5HFROKDR
PDWHULDOHFRPVXDWXWRUDIDoDXPDGLVFXVVmRVREUHR
TXHIRLHVFULWR&DVRDDWLYLGDGHWHQKDVLGRLQFOXtGDQDV
KRUDVGH3UiWLFDGH7UDEDOKR6XSHUYLVLRQDGDWUDQVSRUWH
os registros para o seu Relatório Final.
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 'HVFXEUD R GLD H KRUiULR GD UHXQLmR GR &RQVHOKR
(VFRODU&DVRVXDHVFRODQmRWHQKDSURFXUHR&RQVHOKR
(VFRODU HP XPD RXWUD LQVWLWXLomR 9i j UHXQLmR
VROLFLWHDSDXWDDFRPSDQKHDVGLVFXVV}HVHUHJLVWUH
QRVHXPHPRULDOHVHIRURFDVRQR5HODWyULR)LQDO
os assuntos debatidos e os encaminhamentos
SURSRVWRV'LVFXWDFRPVXDWXWRUDRVLJQLÀFDGRH
a importância do conselho na escola.

Como vimos, ao longo das unidades anteriores, a educação
compreende todas as manifestações humanas que buscam a
apropriação da cultura produzida pelo homem. A escola, nesse cenário, é o espaço privilegiado de produção e socialização
do saber e deve se organizar por meio de ações educativas
que visem à formação de sujeitos concretos, éticos, participativos, críticos e criativos.
$JRUDYDPRVUHÁHWLUVREUHDWUDMHWyULDGRWHUPR´JHVWmRµQDV
instituições escolares. Gestão democrática, gestão compartilhada e gestão participativa são termos que, embora não se restrinjam ao campo educacional, fazem parte da luta de educadores e movimentos sociais organizados em defesa de um projeto
de educação pública de qualidade, social e democrática.
Apesar das lutas em prol da democratização da educação pública e de qualidade fazerem parte das reivindicações de diversos segmentos da sociedade há algumas décadas, elas se
LQWHQVLÀFDUDP QD GpFDGD GH  UHVXOWDQGR QD DSURYDomR
do princípio de gestão democrática do ensino público, consignado no artigo 206 da Constituição Federal de 1988.

UNIDADE III – Gestão democrática da escola pública:
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Para ler os artigos
PHQFLRQDGRVQRWH[WR
acesse o sítio www.
SODQDOWRJRYEU/iYRFr
YDLFOLFDUHPOHJLVODomR
constituição.
E para saber o que diz o
art. 9º da LDB acesse o
endereço
www.rebidia.org.br/
direduc.html

A LDB estabelece e regulamenta as diretrizes gerais para a
educação nos sistemas de ensino. Em cumprimento ao artigo
214 da Constituição Federal, a LDB dispõe, em seu artigo 9o,
sobre a elaboração do Plano Nacional de Educação, resguardando os princípios constitucionais, bem como incluindo o
de gestão democrática. O PNE aborda questões, concepções
e metas direcionadas à melhoria da qualidade do ensino e à
gestão democrática.
Ao construir a democratização da gestão escolar, é fundamental recuperarmos nos textos legais – Constituição Federal, LDB
e PNE – o respaldo para implantá-la nos sistemas de ensino e,
particularmente, nas escolas.
Mas, a efetivação da gestão democrática é fruto da mobilização dos trabalhadores em educação, das comunidades escolar e local. Isso implica luta pela garantia da autonomia da unidade escolar, pela implantação de processos colegiados nas
HVFRODVHSHODJDUDQWLDGHÀQDQFLDPHQWRSHORSRGHUS~EOLFR
Nesse momento, faz-se necessário destacar os seguintes conceitos:

 )RUPDGHSODQHMDURUJDQL]DUGLULJLUFRQWURODUHDYDOLDU
XPGHWHUPLQDGRSURMHWR
 6LQ{QLPRGHDGPLQLVWUDomRYLVDjUDFLRQDOL]DomRGH
recursos materiais, recursos humanos e tem por meta
RDOFDQFHGHXPDGHWHUPLQDGDILQDOLGDGH

IMPORTANTE

Gestão:

Gestão Escolar:
 )RUPDGHRUJDQL]DURWUDEDOKRSHGDJyJLFRTXHLPSOLFDYLVLELOLGDGHGHREMHWLYRVHPHWDVGHQWURGDLQVWLWXLomRHVFRODU
 ,PSOLFDJHVWmRFROHJLDGDGHUHFXUVRVPDWHULDLVHKXPDQRVSODQHMDPHQWRGHVXDVDWLYLGDGHVGLVWULEXLomR
de funções e atribuições, na relação interpessoal de
WUDEDOKRHSDUWLOKDGRSRGHU
 'L]UHVSHLWRDWRGRVRVDVSHFWRVGDJHVWmRFROHJLDGD
HSDUWLFLSDWLYDGDHVFRODHQDGHPRFUDWL]DomRGDWRmada de decisões.

Você, funcionário, participa no cotidiano da escola
em que você trabalha? Sabia que a participação é um
exercício de aprendizado político? Você sabe como
participar das decisões de sua escola? Dos movimentos
de seu bairro? Do orçamento participativo de sua
cidade?

$GHPRFUDWL]DomRGRVVLVWHPDVGHHQVLQRHGDHVFRODLPSOLFD
SRUWDQWRRDSUHQGL]DGRHDYLYrQFLDGRH[HUFtFLRGHSDUWLFLSD-
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$HIHWLYDomRGHQRYDVGLQkPLFDVGHRUJDQL]DomRHJHVWmRHVFRODU EDVHDGDVHPSURFHVVRV TXHIDYRUHoDPDSDUWLFLSDomR
FROHWLYDQDWRPDGDGHGHFLV}HVpIXQGDPHQWDOSDUDTXHDHVcola cumpra com as suas finalidades sociais. A participação
HIHWLYDGHWRGRVRVPHPEURVGDFRPXQLGDGHHVFRODUHORFDOp
DEDVHSDUDDGHPRFUDWL]DomRGDHVFRODHGHVXDJHVWmR

ção e de tomadas de decisão. Trata-se de processo a ser consWUXtGRFROHWLYDPHQWHTXHGHYHFRQVLGHUDUDUHDOLGDGHGHFDGD
sistema de ensino, distrital, municipal, estadual ou federal, de
FDGDHVFRODHGRVTXHQHODWUDEDOKDPHVWXGDPFRPSDUWLOKDP
Do}HVDWLYLGDGHVHPRPHQWRVFXOWXUDLVHSROtWLFRV
2LPSRUWDQWHpFRPSUHHQGHUTXHHVVHSURFHVVRQmRVHHIHWLYDSRUGHFUHWRSRUWDULDRXUHVROXomRPDVGHYHVHUUHVXOWDQte, sobretudo, da concepção de gestão e da capacidade, por
SDUWHGRVGLIHUHQWHVVHJPHQWRVGHSDUWLFLSDomRHGHH[SOLFLWDUSULQFtSLRVYROWDGRVSDUDREHPFRPXP
Nesse percurso, a definição da concepção, das funções da esFRODGRVVHXVYDORUHVSULQFtSLRVHSRUWDQWRGRDOFDQFHHGD
QDWXUH]DSROtWLFDHVRFLDOGDJHVWmRGHPRFUiWLFDpIXQGDPHQWDOSDUDDHIHWLYDomRGRVSURFHVVRVGHSDUWLFLSDomRHGHFLVmR
(VSHUDPRVTXHRVPyGXORVSHGDJyJLFRVGHVWH&XUVRHVWHMDP
FRODERUDQGRSDUDHVWDFRQVFLHQWL]DomR
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 $ FRQVWUXomR FROHWLYD GR
3URMHWR 3ROtWLFR3HGDJyJLFR
HQYROYHQGRSURIHVVRUHVHVtudantes, funcionários, pais
HFRPXQLGDGHpXPDSUHQGL]DGRGDJHVWmRGHPRFUiWLFD
HSDUWLFLSDWLYD3RLVDGHPRFUDWL]DomRLPSOLFDSRUWDQWR
compreender a cultura da
escola e dos seus processos, bem como articulá-los
com as relações sociais mais
amplas. A compreensão dos
SURFHVVRVFXOWXUDLVQDHVFRODHQYROYHWRGDFRPXQLGDGHORFDO
HHVFRODUVHXVYDORUHVSULQFtSLRVDWLWXGHVFRPSRUWDPHQWRV
KLVWyULDHFXOWXUD1HVVHVHQWLGRDJHVWmRGHPRFUiWLFDFRQWULEXLSDUDGHPRFUDWL]DUDVLQVWLWXLo}HVHDVSUiWLFDVVRFLDLV
3DUDTXHDHVFRODFXPSUDPHOKRURVHXSDSHOpSUHFLVRTXH
VHMDUHSHQVDGDDIRUPDGHVXDRUJDQL]DomRHJHVWmRTXHVHMD
UHYLVWRRVHX3URMHWR3ROtWLFR3HGDJyJLFRHGHVVHPRGRUHGLPHQVLRQDGDVXDSUySULDLGHQWLGDGH

A LDB estabelece no artigo 2o as finalidades da
educação nacional, que são: o desenvolvimento
pleno do educando, sua preparação para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho. O Projeto
Político-Pedagógico tem como fundamentos esses
mesmos objetivos institucionais.

IMPORTANTE

A importância do Projeto Político-Pedagógico e do
trabalho coletivo na escola

O que é o Projeto Político-Pedagógico?

´2SURMHWREXVFDXPUXPRXPDGLUHomReXPDDomR
LQWHQFLRQDOFRPXPVHQWLGRH[SOLFLWRFRPXPFRPSURPLVVR GHILQLGR FROHWLYDPHQWH ( SRU LVVR WRGR
SURMHWR SHGDJyJLFR GD HVFROD p WDPEpP XP SURMHWR
SROtWLFRSRUHVWDULQWLPDPHQWHDUWLFXODGRDRFRPSURPLVVRVyFLRSROtWLFRFRPRVLQWHUHVVHVUHDLVHFROHWLYRVGDSRSXODomRPDMRULWiULDµ 9(,*$S 
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´e XP GRFXPHQWR WHyULFRSUiWLFR TXH SUHVVXS}H UHODo}HV GH LQWHUGHSHQGrQFLD H UHFLSURFLGDGH HQWUH RV
GRLVSyORVHODERUDGRFROHWLYDPHQWHSHORVVXMHLWRVGD
HVFROD H TXH DJOXWLQD RV IXQGDPHQWRV SROtWLFRV H ILORVyILFRV HP TXH D FRPXQLGDGH DFUHGLWD H RV TXDLV
GHVHMD SUDWLFDU TXH GHILQH RV YDORUHV KXPDQLWiULRV
SULQFtSLRV H FRPSRUWDPHQWRV TXH D HVSpFLH KXPDQD
FRQFHEHFRPRDGHTXDGRVSDUDDFRQYLYrQFLDKXPDQDTXHVLQDOL]DRVLQGLFDGRUHVGHXPDERDIRUPDomR
HTXHTXDOLILFDDVIXQo}HVVRFLDLVHKLVWyULFDVTXHVmR
de responsabilidade da escola. Que elementos o inteJUDP"eXPLQVWUXPHQWRTXHRUJDQL]DHVLVWHPDWL]DR
WUDEDOKRHGXFDWLYRFRPSUHHQGHQGRRSHQVDUHRID]HUGDHVFRODSRUPHLRGHDo}HVDWRVHPHGLGDVTXH
FRPELQHPDUHIOH[mRHDVSUiWLFDVGRID]HUSHGDJyJLFRµ 6,/9$S 

$GLVFXVVmRVREUHR3URMHWR3ROtWLFR3HGDJyJLFRLPSOLFDHQWHQGrORSRUWDQWRFRPRXPGRVSULQFLSDLVLQVWUXPHQWRVSDUDD
RUJDQL]DomRGRWUDEDOKRHGDVDWLYLGDGHVGDHVFRODHSDUWLFXODUPHQWHSDUDDGHILQLomRGHVXDSUySULDRUJDQL]DomRSHGDJyJLFD6XDFRQVWUXomRGHYHVHUFROHWLYDGHIRUPDDDWHQGHUDV
QHFHVVLGDGHVGDHVFRODHGDFRPXQLGDGHQDTXDOVHLQVHUH

Vamos contribuir com a construção coletiva do Projeto
Político-Pedagógico da escola em que trabalhamos?

3DUD RUJDQL]DU R SURMHWR GD HVFROD ID]VH
necessário pensar nas finalidades cultural,
SROtWLFDVRFLDOSURILVVLRQDOHKXPDQLVWLFDV
jV TXDLV D HVFROD VH SURS}H FRPR DOFDQoiODVHTXDLVDo}HVGHYHPVHUSULRUL]DGDV
9HMDPRVDTXHVHUHIHUHFDGDXPDGHVVDV
finalidades:
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D  Finalidade cultural YLVD SUHSDUDU FXOWXUDOPHQWH RV LQGLYtGXRV SDUD FRPSUHHQGHU
PHOKRUDVRFLHGDGHHPTXHYLYHP
E Finalidade política e socialEXVFDIRUPDURVLQGLYtGXRV
SDUDSDUWLFLSDUHPSROLWLFDPHQWHQDVRFLHGDGHGDTXDOID]HPSDUWH

UNIDADE III – Gestão democrática da escola pública:
concepções, implicações legais e operacionais

F Finalidade de formação profissional: propõe-se preparar
o estudante para a compreensão do papel do trabalho na
VXDIRUPDomR
G Finalidade humanística:WHPFRPRREMHWLYRIRUPDURHVtudante integralmente.
$HVFRODSRUWDQWRSUHFLVDGHILQLUFROHWLYDPHQWHVHSULRUL]DUi
WRGDVHVVDVILQDOLGDGHVRXVHDOJXPDVVHUmRPDLVHQIDWL]DGDV
TXH RXWUDV &RPSHWH DRV SDUWLFLSDQWHV GD XQLGDGH HVFRODU
esta definição. A atuação comprometida dos trabalhadores
HPHGXFDomRQHVVDFDPLQKDGDpIXQGDPHQWDO

3DUDTXHDWRPDGDGHGHFLVmR
VHMDSDUWLOKDGDHFROHWLYDpQHFHVViULDDHIHWLYDomRGHYiULRV
mecanismos de participação,
tais como: o aprimoramento
dos processos de escolha ao
cargo de diretor, a criação e
FRQVROLGDomR GH yUJmRV FROHgiados na escola – conselhos
escolares e conselho de classe – o fortalecimento da participação estudantil por meio
da criação e consolidação de
JUrPLRVHVWXGDQWLVDFRQVWUXomRFROHWLYDGR3URMHWR3ROtWLFR
3HGDJyJLFRGDHVFRODDUHGHILQLomRGDVWDUHIDVHIXQo}HVGD
DVVRFLDomRGHSDLVHPHVWUHVQDSHUVSHFWLYDGHFRQVWUXomRGH
QRYDVPDQHLUDVGHVHSDUWLOKDURSRGHUHDGHFLVmRQDVLQVWLWXLo}HVeQHVVDVGLUHo}HVTXHVHLPSOHPHQWDPHYLYHQFLDP
JUDXVSURJUHVVLYRVGHDXWRQRPLDGDHVFROD
 7RGD HVVD GLQkPLFD GHYH RFRUUHU FRPR XP SURFHVVR GH
DSUHQGL]DGRSROtWLFRIXQGDPHQWDOSDUDDFRQVWUXomRGDJHVWmR GHPRFUiWLFD H FRQVHTHQWHPHQWH SDUD D LQVWLWXLomR GH
XPDQRYDFXOWXUDQDHVFROD

UNIDADE IV – 'HPRFUDWL]DomRGDJHVWmRHVFRODUPHFDQLVPRV
de participação e autonomia da unidade escolar
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1HVVHVHQWLGRDGHPRFUDWL]DomRGDJHVWmRHVFRODULPSOLFDD
VXSHUDomRGRVSURFHVVRVFHQWUDOL]DGRVGHGHFLVmRHDYLYrQFLDGDJHVWmRFROHJLDGDQDTXDODVGHFLV}HVQDVoDPGDVGLVFXVV}HVFROHWLYDVHQYROYHQGRWRGRVRVVHJPHQWRVGDHVFROD
QXPSURFHVVRSHGDJyJLFR$SDUWLUGHOHYDLVHUHIHWLYDDDXWRnomia da unidade escolar.

Os mecanismos de participação e a gestão democrática
A gestão democrática, no sentido lato, pode ser entendida
FRPR HVSDoR GH SDUWLFLSDomR GH GHVFHQWUDOL]DomR GR SRGHU
HGHH[HUFtFLRGHFLGDGDQLD1HVVHVHQWLGRUHDILUPDPRVDQHFHVVLGDGHGHLQVWLWXLUSURFHVVRVGHHIHWLYDSDUWLFLSDomRSROtWLFDGDJUDWXLGDGHGRHQVLQRGDXQLYHUVDOL]DomRGDHGXFDomR
EiVLFD H VXSHULRU GR SODQHMDPHQWR H GD FRRUGHQDomR GHVFHQWUDOL]DGRV GRV SURFHVVRV GH GHFLVmR H GH H[HFXomR GR
IRUWDOHFLPHQWRGDVXQLGDGHVHVFRODUHVSRUPHLRGDHIHWLYDomR
GDDXWRQRPLDGDVXQLGDGHVHVFRODUHVGDDUWLFXODomRHQWUHRV
GLIHUHQWHVQtYHLVGHHQVLQRGDGHILQLomRFROHWLYDGHGLUHWUL]HV

7RGRVHVVHVLWHQVYLQFXODPVHDRSULQFtSLRGHJHVWmRGHPRFUiWLFDjPHGLGDTXHFRQIHUHPjHGXFDomRQDFLRQDORSDSHO
GHXPGRVLQVWUXPHQWRVGHSURPRomRGRH[HUFtFLRGHFLGDdania, a ser assegurada por meio de mecanismos de particiSDomRDWLYDGRVVHJPHQWRVGDVRFLHGDGHFLYLOQDVLQVWkQFLDV
FRQVXOWLYDVGHOLEHUDWLYDVHGHFRQWUROHVRFLDOGDHGXFDomR

IMPORTANTE

JHUDLV SDUD D HGXFDomR QDFLRQDO GD H[LJrQFLD GH SODQRV GH
FDUUHLUD SDUD R PDJLVWpULR S~EOLFR GD YLQFXODomR GH YHUEDV
SDUD D HGXFDomR GD GHPRFUDWL]DomR GDV IRUPDV GH DFHVVR
SHUPDQrQFLDHJHVWmR

&RQVWUXLUXPDQRYDOyJLFDGHJHVWmRTXHFRQWHFRPDSDUWLFLSDomRGDVRFLHGDGHHGRVDWRUHVGLUHWDPHQWHHQYROYLGRVFRP
DSUiWLFDSHGDJyJLFDLPSOLFDUHYHURPRGHORDGRWDGRSHORV
VLVWHPDVS~EOLFRVFXMDHVWUXWXUDomRHIXQFLRQDPHQWRYLYHP
DWpKRMHFDUDFWHUtVWLFDVGHXPPRGHORFHQWUDOL]DGRU
$DXWRQRPLDSHGDJyJLFDHILQDQFHLUDHDLPSOHPHQWDomRGH
XP 3URMHWR 3ROtWLFR3HGDJyJLFR SUySULR GD XQLGDGH HVFRODU
HQFRQWUDPYiULRVOLPLWHVQRSDUDGLJPDGHJHVWmRHVFRODUYLgente, destacando, dentre eles:
D DFHQWUDOL]DomRGDVGHFLV}HV
E HQWUDYHVDRHVWDEHOHFLPHQWRGHSULQFtSLRVGHRUJDQL]DomRFROHJLDGDGDJHVWmRHGRWUDEDOKRSHGDJyJLFR

G IRUPDVGHSURYLPHQWRQRVFDUJRVGLULJHQWHVGLVVRFLDGDV
da comunidade local e escolar.
Analisar esses limites, buscando sua superação, constitui-se
HP HVIRUoR FROHWLYR GH PXGDQoD HP GLUHomR j GHPRFUDWL]Dção da escola.
$ JHVWmR GHPRFUiWLFD LPSOLFD SRUWDQWR D HIHWLYDomR GH QRYRV SURFHVVRV GH RUJDQL]DomR H JHVWmR EDVHDGRV HP XPD
GLQkPLFDTXHIDYRUHoDRVSURFHVVRVFROHWLYRVHSDUWLFLSDWLYRV
de decisão. Nesse sentido, a participação pode ser implemenWDGDHVHUHDOL]DGHGLIHUHQWHVPDQHLUDVHPQtYHLVGLVWLQWRVH
HPGLQkPLFDVSUySULDVQRFRWLGLDQRHVFRODU
A participação, portanto, não se apresenta de maneira padroQL]DGDeXPDSUiWLFDSROLVVrPLFDTXHDSUHVHQWDGLIHUHQoDV
VLJQLILFDWLYDVTXDQWRjQDWXUH]DFDUiWHUILQDOLGDGHVHDOFDQFH
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UNIDADE IV – 'HPRFUDWL]DomRGDJHVWmRHVFRODUPHFDQLVPRV
de participação e autonomia da unidade escolar

F 3URMHWR3ROtWLFR3HGDJyJLFRUHVWULWRDRDWHQGLPHQWRGDV
determinações das secretarias de educação, não acarUHWDQGRPXGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDOyJLFDDXWRULWiULDGD
FXOWXUDHVFRODU

QRV SURFHVVRV GH DSUHQGL]DJHP FLGDGm ,VVR TXHU GL]HU TXH
RVSURFHVVRVGHSDUWLFLSDomRVHFRQVWLWXHPHOHVSUySULRVHP
DWLWXGHVHGLVSRVLomRGHDSUHQGL]DJHPHGHPXGDQoDVFXOWXUDLVDVHUHPFRQVWUXtGRVFRWLGLDQDPHQWH
$SDUWLFLSDomRpXPSURFHVVRFRPSOH[RTXHHQYROYHYiULRV
FHQiULRVHP~OWLSODVSRVVLELOLGDGHVRUJDQL]DWLYDV2XVHMDQmR
H[LVWH DSHQDV XPD IRUPD RX OyJLFD GH SDUWLFLSDomR 9iULDV
GLQkPLFDV VH FDUDFWHUL]DP SRU XP SURFHVVR GH SDUWLFLSDomR
WXWHODGDUHVWULWDHIXQFLRQDORXWUDVSRUHIHWLYDUSURFHVVRVFROHWLYRVHLQRYDGRUHVGHHVFROKDHGHFLVmR
9DPRVGLVFXWLUDVHJXLUDLPSRUWkQFLDGRVFRQVHOKRVHVFRODUHV
FRPRHVSDoRGHRUJDQL]DomRSDUWLFLSDomRHGHFLVmRFROHWLYD
da escola.

Gestão e participação nos conselhos escolares

UNIDADE IV – 'HPRFUDWL]DomRGDJHVWmRHVFRODUPHFDQLVPRV
de participação e autonomia da unidade escolar
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$/'%LQVWLWXLXQDVLQVWLWXLo}HVS~EOLFDVGHHGXFDomREisica os conselhos escolares, com representação da comunidade. Essa forma de participação reforça os interesses
FROHWLYRV GD DomR S~EOLFD H FRQVWLWXL PHFDQLVPR SROtWLFR
GHVXSHUDomRGDFHQWUDOLGDGHGRSRGHULQVWLWXtGRQDV HVcolas. A implementação dos conselhos escolares permite
TXH GLIHUHQWHV VHWRUHV GD VRFLHGDGH SRVVDP FRQWULEXLU H
participar da gestão da escola de forma democrática e insWLWXFLRQDOL]DGD
&RP EDVH QHVVD FRQFHSomR RUJDQL]DWLYD D HVFROD SRGH
FRQFUHWDPHQWHDGRWDUXPQRYRFRQWH~GRHXPDQRYDSUiWLFDGHJHVWmRTXHIXQGDPHQWDOPHQWHSULRUL]HDGLPHQVmR
SDUWLFLSDWLYD$OJXQVH[HPSORVGHFRQFHSo}HVTXHSULRUL]HPDSDUWLFLSDomRVmRDFRJHVWmRDDGPLQLVWUDomRFROHgiada, a democracia participante e a autogestão.
$ FRJHVWmR HVWi OLJDGD DR SULQFtSLR GH FRGHFLVmR 8PD
GHFLVmRVySRGHVHUWRPDGDSRUFRQFRUGkQFLDGDVSDUWHV
$FRJHVWmREXVFDRHTXLOtEULRGHSRGHUHGHSDUWLFLSDomR
GRVYiULRVVHJPHQWRVQRLQWHULRUGDLQVWLWXLomRHVFRODRX
empresa.
A administração colegiada pressupõe a participação da
FRPXQLGDGHQDVGHFLV}HVGRSURFHVVRHGXFDWLYR5HSUHVHQWD XPD LQVWkQFLD FROHWLYD GH WRPDGD GH GHFLVmR H GH
análise dos problemas da escola. A administração colegiaGDEXVFDXPDQRYDSUiWLFDGHH[HUFtFLRGRSRGHU

IMPORTANTE

$ GHPRFUDFLD SDUWLFLSDQWH EDVHLDVH QR SULQFtSLR GH TXH
seus membros elegem delegados para representar seus
LQWHUHVVHV6HXREMHWLYRpTXHRVSUREOHPDVGDVEDVHVVHMDP FRQVLGHUDGRV QDV SROtWLFDV GR JRYHUQR H GR (VWDGR
1HVVHWLSRGHRUJDQL]DomRVyRVGHOHJDGRVOHJLWLPDPHQWH
HVFROKLGRVWrPDXWRULGDGHSDUDYRWDUVREUHRVDVVXQWRVD
serem decididos.
$DXWRJHVWmRSUHVVXS}HTXHWRGRVRVFLGDGmRVVHWRUQHP
DGPLQLVWUDGRUHV GLUHWRV GH VXDV RUJDQL]Do}HV HPSUHVDV
RXLQVWLWXLo}HV6HXVPHPEURVIRUPDPXPJUXSRTXHVH
DXWRJRYHUQD 1XPD RUJDQL]DomR GH DXWRJHVWmR D FROHWLYLGDGH H[HUFH RV SRGHUHV GR JRYHUQR SRU PHLR GD DomR
GLUHWD2SURFHVVRGHJHVWmRGDHVFRODGHYHHVWDUIXQGDPHQWDGR QR VHX 3URMHWR 3ROtWLFR3HGDJyJLFR 2 SURFHVVR
GHPRFUiWLFRYLYHGDDomRFROHWLYDHFRPRWDOLPSOLFDSDUticipação da comunidade escolar no processo de discusVmRHGHILQLomRGHVXDVSROtWLFDVHSURMHWRVHGXFDFLRQDLV

3RUWDQWRSDUDTXHDSDUWLFLSDomRVHMDXPDUHDOLGDGHVmRQHFHVViULRV RV PHLRV Do}HV H FRQGLo}HV IDYRUiYHLV RX VHMD p
SUHFLVRUHSHQVDUDFXOWXUDHVFRODUHORFDODOpPGRVSURFHVVRV
normalmente autoritários, de distribuição do poder no seu interior.
(QILPDSDUWLFLSDomRpXPSURFHVVRSHUPDQHQWHDVHUFRQVWUXtGRFROHWLYDHGLDULDPHQWH(PDOJXQVFDVRVpQHFHVViULR
UHDSUHQGHU R SURFHVVR GH SDUWLFLSDomR UHLQYHQWiOR 1HVVD
GLUHomRpIXQGDPHQWDOUHVVDOWDUTXHDSDUWLFLSDomRQmRVHGHcreta, não se impõe e, portanto, não pode ser entendida ape-
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UNIDADE IV – 'HPRFUDWL]DomRGDJHVWmRHVFRODUPHFDQLVPRV
de participação e autonomia da unidade escolar

´$FRQVWUXomRGHXPDFXOWXUDGHPRFUiWLFDVypSRVVtYHOD
SDUWLUGHSUiWLFDVGHPRFUiWLFDV2VSULQFtSLRVHUHJUDVTXH
QRUWHLDPHVVDSUiWLFDHPERUDOLJDGRVjQDWXUH]DXQLYHUVDO
GRVYDORUHVGHPRFUiWLFRVWrPXPDHVSHFLILFLGDGHLQWUtQVHFDjQDWXUH]DHDRSURMHWRVRFLDOGHFDGDHVFRODRXVLVWHPD
HVFRODU$HVFRODQmRpGHPRFUiWLFDVySRUVXDSUiWLFDDGPLQLVWUDWLYD 7RUQDVH GHPRFUiWLFD SRU VXDV Do}HV SHGDJyJLFDVHHVVHQFLDOPHQWHHGXFDWLYDVµ )216(&$S 

nas como mecanismo formal, ritual e legal.
$VVLPSDUWLFLSDomRpFRPSUHHQGLGDFRPRDRUJDQL]DomRHJHVWmRFXMRREMHWLYRpFULDUDVFRQGLo}HVHPHFDQLVPRVSDUDTXHRV
GLIHUHQWHVVXMHLWRVVRFLDLVSRVVDPDWXDUHLQWHUIHULUQRVGLIHUHQWHV
HVSDoRVGHGHFLVmRHUHVSRQVDELOL]DomRGDVXQLGDGHVHVFRODUHV
6LJQLILFDUHFRQKHFHUTXHQDHVFRODWRGRVWrPFRQWULEXLo}HVHVDEHUHVSDUDFRPSDUWLOKDUHTXHWRGRVRVSURFHVVRVUHDOL]DGRVQRV
HVSDoRVGDHVFRODVmRYLYrQFLDVIRUPDWLYDVHFLGDGmV

Conselhos escolares
2oGRDUWLJRGD/'%DILUPDDQHFHVVLGDGHGD“participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares
RX HTXLYDOHQWHV”.  9DPRV UHIOHWLU XP SRXFR VREUH R VLJQLILFDGRHROXJDUTXHRFRQVHOKRHVFRODURFXSDQDHVWUXWXUDGD
escola.

UNIDADE IV – 'HPRFUDWL]DomRGDJHVWmRHVFRODUPHFDQLVPRV
de participação e autonomia da unidade escolar
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“Etimologicamente, o termo “conselho” vem
do latim consilium. Por sua vez, consilium provém
do verbo consulo/consulere, significando tanto ouvir
alguém, quanto submeter algo a uma deliberação
de alguém, após uma ponderação refletida, prudente
e de bom senso. Trata-se, pois, de um verbo cujos
significados postulam a via de mão dupla: ouvir e
ser ouvido. Certamente, é do interesse comum ter
conhecimento do que se passa no interior de um órgão
que tenha algum poder decisório sobre a vida social. O
dar a conhecer de atos e decisões que implicam uma
comunidade e são comuns a todos os seus indivíduos
só pode ser produto de uma audição maior”. (CURY,
2001, p. 47).

1RVSURFHVVRVFXOWXUDLVHQDVIRUPDVGHRUJDQL]DomRRVKRPHQVLQYHQWDUDPPDQHLUDVGHWRPDUGHFLV}HVFROHWLYDVHGH
LQWHUHVVHS~EOLFRVYH]HVHPFRQVHOKRVGHDQFLmRVGHQRWiYHLV RXWUDV YH]HV HP UHSUHVHQWDomR SRSXODU SRU PHLR GH
DVVHPEOpLDV TXH UHSUHVHQWDYD DV GLYHUVDV YR]HV H RSLQL}HV
GDTXHOHJUXSRTXHVHGLIHUHQFLDYDHVHPDQWLQKDSRUFRVWXmes, tradições, sentimento de pertencimento ou por rituais
culturais.
2VFRQVHOKRVVXUJHPFRPRXPDPDQHLUDGHRUJDQL]DUGDVFLYLOL]Do}HVGRVSRYRVQXPGHYHQLUKXPDQRHPTXHVHEXVFD

2VFRQVHOKRVHVFRODUHVLQVWLWXtGRVQDVHVFRODVVmRHVSDoRVGH
H[HUFtFLRGDFLGDGDQLDHYDORUL]DomRGRVHQWLPHQWRGHSHUWHQFLPHQWRGHDFROKLPHQWRGDSOXUDOLGDGHGDVYR]HVGDFRPXQLdade, da incorporação e de defesa dos direitos sociais, enfim
XPGRVLQVWUXPHQWRVHIHWLYRVGHSDUWLFLSDomRHGHWRPDGDGH
decisões democráticas.

IMPORTANTE

GLVWLQJXLURPXQGRGDVUHODo}HVHSUiWLFDVSULYDGDVGRPXQGR
GDVUHODo}HVHSUiWLFDVS~EOLFDVRXFROHWLYDV(PRXWUDVSDODYUDV RV FRQVHOKRV QmR FXLGDP GRV LQWHUHVVHV LQGLYLGXDLV H
GRPpVWLFRVPDVVLPGRVLQWHUHVVHVFROHWLYRVHS~EOLFRVSDUD
assegurar o bem comum.

Nesse sentido, o conselho escolar constitui-se um dos mais
LPSRUWDQWHV PHFDQLVPRV GH GHPRFUDWL]DomR GD JHVWmR GH
XPDHVFRODSRLVTXDQWRPDLVDWLYDHDPSODIRUDSDUWLFLSDomR
GRVPHPEURVGRFRQVHOKRHVFRODUQDYLGDGDHVFRODPDLRUHV
serão as possibilidades de fortalecimento dos mecanismos de
SDUWLFLSDomRHGHGHFLVmRFROHWLYRV
3DUDDYDQoDUPRVQDFRQVWUXomRGDHVFRODS~EOLFDHSRSXODU
WRUQDVHQHFHVViULRVDEHUFRQYLYHUFRPRSRGHUUHSDUWLGRH
FRQWULEXLU SRU PHLR GH Do}HV H PHGLGDV FRQFUHWDV SDUD TXH
a comunidade escolar e local possa participar, aconselhar, esFROKHUHH[HFXWDUDVPHOKRUHVDo}HVSURMHWRVVRQKRVHLQYHQWRV

O conselho escolar será a voz e o voto dos
diferentes atores da escola, internos e externos,
desde os diferentes pontos de vista, deliberando
sobre a construção e a gestão de seu Projeto PolíticoPedagógico.
O conselho existe para dizer aos dirigentes o que
a comunidade quer da escola e, no âmbito de sua
competência, o que deve ser feito. Os conselhos –
é bom insistir – não falam pelos dirigentes (governo),
mas aos dirigentes em nome da sociedade.
(BORDIGNON, 2004, p. 34).

&RPRYLPRVRVFRQVHOKRVHVFRODUHVFXPSUHPXPLPSRUWDQWH

61

UNIDADE IV – 'HPRFUDWL]DomRGDJHVWmRHVFRODUPHFDQLVPRV
de participação e autonomia da unidade escolar

2 SURIHVVRU *HQXtQR %RUGLJQRQ PHPEUR GR &RQVHOKR GH
(GXFDomRGR'LVWULWR)HGHUDOQRVDX[LOLDQHVVDUHIOH[mR

SDSHOQDDJHQGDHVFRODU9DPRVVLWXDUDVHJXLUDVIRUPDVGH
HVFROKDGRVGLUHWRUHVHDGHPRFUDWL]DomRGDJHVWmRHVFRODU

A escolha de diretores e a democratização da escola
(P UHODomR j HVFROKD GH GLUHWRUHV DV IRUPDV RX SURSRVWDV
PDLVXVXDLVQDJHVWmRGDVHVFRODVS~EOLFDVWrPVLGR
D GLUHWRUOLYUHPHQWHLQGLFDGRSHORVSRGHUHVS~EOLFRV
E GLUHWRUGHFDUUHLUD
F GLUHWRUDSURYDGRHPFRQFXUVRS~EOLFR
G GLUHWRULQGLFDGRSRUOLVWDVWUtSOLFHVRXVr[WXSODVRXSURFHVVRVPLVWRV
H HOHLomRGLUHWDSDUDGLUHWRU
$RDQDOLVDUDVPRGDOLGDGHVSRGHVHDILUPDUTXHDOLYUHLQGLFDomRGRVGLUHWRUHVSHORVSRGHUHVS~EOLFRVVHLGHQWLILFDYDFRP
DVIRUPDVPDLVXVXDLVGHFOLHQWHOLVPR2FULWpULRGHHVFROKD
HUDRIDYRUHFLPHQWRVHPFRQVLGHUDUDFRPSHWrQFLDRXRUHVSDOGRGDFRPXQLGDGHHVFRODU(VVDOyJLFDHOLPLQDYDTXDOTXHU
FDQGLGDWRTXHVHRSXVHVVHjIRUoDGRSUHIHLWRRXJRYHUQDGRU
Permitia a transformação da escola em espaço instrumentali]DGRU GH SUiWLFDV DXWRULWiULDV HYLGHQFLDQGR IRUWH LQJHUrQFLD
do Estado na gestão escolar.

UNIDADE IV – 'HPRFUDWL]DomRGDJHVWmRHVFRODUPHFDQLVPRV
de participação e autonomia da unidade escolar

62

-iRGLUHWRUGHFDUUHLUD²PRGDOLGDGHSRXFRXWLOL]DGD²WLQKD
DFHVVRDRFDUJRYLQFXODGRDFULWpULRVFRPRWHPSRGHVHUYLoR
PHUHFLPHQWRHRXGLVWLQomRHVFRODUL]DomRHQWUHRXWURV5HSUHVHQWDXPDWHQWDWLYDGHDSOLFDomRQRVHWRUS~EOLFRGDWHVH
PHULWRFUiWLFDDOLMDQGRWDPEpPDSDUWLFLSDomRGDFRPXQLGDGH
escolar na escolha de seu dirigente.
A modalidade de acesso por concurso público nasce como
FRQWUDSRQWRjLQGLFDomRSROtWLFD9iULRVLQWHUORFXWRUHVWrPGHIHQGLGRHVVDIRUPDGHLQJUHVVRSRUWUDQVSDUHFHUREMHWLYLGDGH
QD HVFROKD SRU PpULWRV LQWHOHFWXDLV 3RU HQWHQGHUPRV TXH D
JHVWmRHVFRODUQmRVHUHGX]jGLPHQVmRWpFQLFDPDVFRQILJXUDVHFRPRDWRSROtWLFRFRQVLGHUDPRVTXHHVVDPRGDOLGDGH
YDORUL]DGHPDLVDVDWLYLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVHEXURFUiWLFDVH
VHFXQGDUL]DRSURFHVVRSROtWLFRSHGDJyJLFRPDLVDEUDQJHQWH $ GHIHVD GR FRQFXUVR S~EOLFR GH SURYDV H WtWXORV p EDQGHLUD D VHU HPSXQKDGD H HIHWLYDGD FRPR IRUPD GH LQJUHVVR
na carreira dos profissionais da educação. Mas, a prática tem
PRVWUDGRTXHQmRpDIRUPDPDLVDSURSULDGDGHHVFROKDGH

IMPORTANTE

GLULJHQWHVHVFRODUHV$OpPGHGHVFRQVLGHUDUDSDUWLFLSDomRGD
comunidade escolar, possui limites, como a transformação de
GLUHWRUHVHP´GRQRVGDHVFRODµTXHILFDFRQGHQDGDDWHUXPD
JHVWmRLGHQWLILFDGDFRPDSHVVRDGRGLULJHQWHDWpVXDDSRVHQtadoria.
$LQGLFDomRSRUPHLRGHOLVWDVWUtSOLFHVVr[WXSODVRXDFRPELQDomRGHSURFHVVRV PRGDOLGDGHPLVWD FRQVLVWHQDFRQVXOWD
jFRPXQLGDGHHVFRODURXDVHWRUHVGHVWDSDUDDLQGLFDomRGH
QRPHV GRV SRVVtYHLV GLULJHQWHV FDEHQGR DR H[HFXWLYR RX D
seu representante nomear o diretor dentre os nomes destaFDGRVHRXVXEPHWrORVDXPDVHJXQGDIDVHTXHFRQVLVWHHP
SURYDVRXDWLYLGDGHVGHDYDOLDomRGHVXDFDSDFLGDGHFRJQLWLYDSDUDDJHVWmRGDHGXFDomR
7DOPRGDOLGDGHWHPGXDVYDQWDJHQVXPPDQGDWRWHPSRUDO
GHILQLGRHDSDUWLFLSDomRGDFRPXQLGDGHHVFRODUQRLQtFLRGR
SURFHVVR (QWUHWDQWR FRPR FDEH DR H[HFXWLYR GHOLEHUDU VRbre a indicação final do diretor, corre-se o risco de ocorrer
XPD LQGLFDomR SRU FULWpULRV QmR SROtWLFRSHGDJyJLFRV FRP
uma suposta legitimação da comunidade escolar, em nome
GRGLVFXUVRGHSDUWLFLSDomRGHPRFUDWL]DomRGDVUHODo}HVHVcolares.
$VHOHLo}HVGLUHWDVSDUDGLUHWRUHVKLVWRULFDPHQWHWrPVLGRD
PRGDOLGDGHFRQVLGHUDGDPDLVGHPRFUiWLFDSHORVPRYLPHQWRV
VRFLDLVLQFOXVLYHGRVWUDEDOKDGRUHVGDHGXFDomRHPVHXVVLQGLFDWRV0DVHODQmRHVWiOLYUHGHXPDJUDQGHSROrPLFD$GHIHVDGHVVDPRGDOLGDGHYLQFXODVHjFUHQoDGHTXHRSURFHVVR
FRQTXLVWDRXUHWRPDRSRGHUVREUHRVGHVWLQRVGDJHVWmR

O voto de cabresto é um
sistema tradicional de
controle de poder político,
por meio do abuso de
autoridade, compra de
votos ou utilização da
máquina pública.

UNIDADE IV – 'HPRFUDWL]DomRGDJHVWmRHVFRODUPHFDQLVPRV
de participação e autonomia da unidade escolar

2SURFHVVRGHHOHLomRGHGLUHWRUHVpPXLWRYDULDGRQRV(VWDGRVH0XQLFtSLRVTXHRDGRWDP2FROpJLRHOHLWRUDOSRGHLQFOXLU
toda a comunidade escolar ou ser restrito a parte dela, com
GLIHUHQWHVSRQGHUDo}HVSDUDRYRWRGRVSURIHVVRUHVIXQFLRnários, estudantes e pais. Em alguns casos, há definição legal
HRSHUDFLRQDOSDUDRDQGDPHQWRHWUDQVSDUrQFLDGRSURFHVVR
como data, local, horário, regras de propaganda e de debates.
Em outros, a comissão eleitoral se incumbe de regulamentar
as diferentes etapas da eleição. É fundamental garantir a parWLFLSDomRGHWRGRVHWHUFRQVFLrQFLDGHTXHDHOHLomRQmRpD
SDQDFpLDSDUDWRGRVRVSUREOHPDVGDHVFROD+iTXHVHFXLGDU
GH QmR WUDQVSRU SDUD D HVFROD RV YtFLRV GDV HOHLo}HV JHUDLV
como o “voto de cabrestoµHDV´WURFDVGHIDYRUHVµ3RUWDQWR
DOpPGDPHOKRULDGRVSURFHVVRVGHHVFROKDGHGLUHWRUHVKi
TXH VH JDUDQWLU D LQVWLWXFLRQDOL]DomR H IRUWDOHFLPHQWR GH RX-
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tros mecanismos de participação colegiada na escola, como
RVFRQVHOKRVHDVVHPEOpLDVHVFRODUHV
(PERUD DV HOHLo}HV VH DSUHVHQWHP FRPR XP OHJtWLPR FDQDO
QDOXWDSHODGHPRFUDWL]DomRGDHVFRODHGDVUHODo}HVVRFLDLV
PDLVDPSODV²QmRVHQGRR~QLFR²pQHFHVViULRFRPSUHHQGHURVYtFLRVHDVOLPLWDo}HVGRVLVWHPDUHSUHVHQWDWLYRQXPD
VRFLHGDGHGHFODVVHVDVVHQWDGDHPLQWHUHVVHVDQWDJ{QLFRVH
LUUHFRQFLOLiYHLV3RULVVRQmRFRQVLGHUDPRVDHOHLomRSRUVL
VyJDUDQWLDGDGHPRFUDWL]DomRGDJHVWmRPDVUHIHUHQGDPRV
HVVDPRGDOLGDGHHQTXDQWRLQVWUXPHQWRSDUDRH[HUFtFLRGHPRFUiWLFR$IRUPDGHSURYLPHQWRQRFDUJRSRGHQmRGHILQLU
o tipo de gestão, mas, certamente, interfere no curso desta.
$VVLPYLVXDOL]DUDHOHLomRFRPRDomRWHUPLQDOpLQFRUUHUQR
HTXtYRFRGHVHQHJDURFDUiWHUKLVWyULFRGRSURFHVVRSRLVD
HOHLomR GHYH VHU XP LQVWUXPHQWR DVVRFLDGR D RXWURV QD OXWD
SHODGHPRFUDWL]DomRSRVVtYHOGDVUHODo}HVHVFRODUHV
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$HOHLomRGLUHWDWHPVLGRDSRQWDGDFRPRXPFDQDOHIHWLYRGH
GHPRFUDWL]DomRGDVUHODo}HVHVFRODUHV7UDWDVHGHXPDPRGDOLGDGHTXHVHSURS}HYDORUL]DUDOHJLWLPLGDGHGRGLULJHQWH
HVFRODUFRPRFRRUGHQDGRUGRSURFHVVRSHGDJyJLFRQRkPELWRHVFRODU(PTXHSHVHPRVOLPLWHVTXHVHLQWHUS}HPQRFXUVRGHVVDPRGDOLGDGHIUXWRGDFXOWXUDDXWRULWiULDTXHSHUPHLD
as relações sociais e escolares, a eleição para dirigentes se
FRQILJXUDHPXPDPRGDOLGDGHDVHUSUREOHPDWL]DGDHDYDOLDGD DUWLFXODGD DR HVWDEHOHFLPHQWR GH SUHPLVVDV H SULQFtSLRV
EiVLFRV YLVDQGR j GHPRFUDWL]DomR GD HVFROD $ SDUWLFLSDomR
GRVVHUYLGRUHVQHVVHSURFHVVRpIXQGDPHQWDOSDUDDHVFRODH
para a constituição de sua identidade.

Nessa ótica, as eleições escolares, tanto para os
cargos de dirigentes como para compor os colegiados,
são canais de participação e de aprendizado político da
gestão democrática, compreendida como construção
de cidadania, de luta política, que não se circunscreve
aos limites da prática educativa, mas vislumbra a
transformação das relações sociais autoritárias da
sociedade.

IMPORTANTE

$ LGpLD EiVLFD p D GD JHVWmR FRPR XP SURFHVVR GH LGDV H
YLQGDVFRQVWUXtGRSRUPHLRGDDUWLFXODomRHQWUHRVGLIHUHQWHV
DWRUHVTXHYmRWHFHQGRDIHLomRTXHHVVHSURFHVVRYDLDVVXPLQGR$JHVWmRGHPRFUiWLFDpDH[SUHVVmRGHXPDSUHQGL]DGRGHSDUWLFLSDomRSDXWDGRSHORGLVVHQVRSHODFRQYLYrQFLDH
UHVSHLWRjVGLIHUHQoDVHPSUROGRHVWDEHOHFLPHQWRGHHVSDoRV
GHGLVFXVVmRHGHOLEHUDomRFROHWLYRV
'HVVD IRUPD TXDLVTXHU SROtWLFDV GLUHFLRQDGDV SDUD D GHPRFUDWL]DomRGDVUHODo}HVHVFRODUHVGHYHPFRQVLGHUDURFRQWH[WRHPTXHHODVVHLQVHUHP$VQHFHVVLGDGHVGDtGHFRUUHQWHV
HDVFRQGLo}HVREMHWLYDVHPTXHHODVVHHIHWLYDPVHUmRRGLIHUHQFLDOQRSURFHVVRGHJHVWmRTXHVHTXHUHIHWLYDU4XDQWR
maior a participação, maiores serão as possibilidades de acerWRQDVGHFLV}HVDVHUHPWRPDGDVHHIHWLYDGDVQDHVFROD
2XWURDVSHFWRIXQGDPHQWDOUHIHUHVHjQRomRGHJHVWmRFRPR
UHVXOWDGRGHDo}HVFROHWLYDVeWRWDOPHQWHGLIHUHQWHXPDGHcisão do diretor e uma decisão do colegiado. Estamos acostuPDGRVFRPDOyJLFDGHJHVWmRFHQWUDGDQDILJXUDGRJHVWRUGR
GLUHWRUGHHVFROD$HIHWLYDomRGDJHVWmRGHPRFUiWLFDLPSOLFD
Do}HVFRPSDUWLOKDGDVTXHUHVXOWHPQDSDUWLFLSDomRGHWRGRV
FRQWUDULDQGRDOyJLFDFDUWRULDOHKLHUiUTXLFDYLJHQWHQDJHVWmR
das escolas. Não se muda a cultura escolar sem o trabalho coOHWLYRGLVFXVV}HVFRQMXQWDVHVHPDEXVFDGHUHVROXomRGRV
SUREOHPDVGHPRGRSDUWLFLSDWLYR

Pensar um novo cenário para a escola implica a
articulação de três noções fundamentais: eficiência,
eficácia e efetividade social. De fato, a escola tem
de ser eficiente, mas o que significa ser eficiente?
Eficiente em relação a quê? A mesma questão se coloca
para eficácia. O que é uma escola eficaz? A noção de
efetividade social, ou seja, de garantia de acesso e de
permanência com qualidade social para todos, nos
diferentes níveis e modalidades de ensino, é que vai
indicar as respostas a essas questões.

$VVLPHILFLrQFLDHILFiFLDHHIHWLYLGDGHVRFLDOGDHVFRODUHYHODP
a compreensão e o alcance da função social da educação e da
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HVFRODTXHDFRPXQLGDGHHVFRODUTXHU$GHPRFUDWL]DomRGDHVFRODQmRpXPDYLDGHPmR~QLFD([LVWHPYiULDVSRVVLELOLGDGHV
HDOWHUQDWLYDVSDUDDVXDLPSOHPHQWDomRUHVXOWDQWHVGRVHPEDWHVHGDVYiULDVSRVVLELOLGDGHVSROtWLFDVGHVHQFDGHDGDVFROHWLYDmente pelos diferentes atores em cada unidade escolar.
$VVLPDJHVWmRGDHVFRODFRQILJXUDVHHPDWRSROtWLFRSRLV
UHTXHUVHPSUHXPDWRPDGDGHSRVLomRSROtWLFD([LJHVHXP
SRVLFLRQDUVHGLDQWHGDVDOWHUQDWLYDV$JHVWmRHVFRODUQmRp
QHXWUD SRLV WRGDV DV Do}HV GHVHQYROYLGDV QD HVFROD HQYROYHPDWRUHVHWRPDGDVGHGHFLV}HV1HVVHVHQWLGRDo}HVVLPSOHV FRPR D OLPSH]D H D FRQVHUYDomR GR SUpGLR HVFRODU DWp
Do}HV PDLV FRPSOH[DV FRPR DV GHILQLo}HV SHGDJyJLFDV R
WUDWR FRP VLWXDo}HV GH YLROrQFLD HQWUH RXWUDV LQGLFDP XPD
GHWHUPLQDGDOyJLFDHKRUL]RQWHGHJHVWmRSRLVVmRDo}HVTXH
H[SUHVVDP LQWHUHVVHV SULQFtSLRV H FRPSURPLVVRV TXH SHUmeiam as escolhas e os rumos tomados pela escola.
3DUDVLQWHWL]DUGLULDTXHRSURFHVVRGHGHPRFUDWL]DomRGDHVFROKDGHGLUHWRUHVWHPFRQWULEXtGRSDUDVHUHSHQVDUDJHVWmRHVFRODUHRSDSHOGRGLUHWRUHGRFRQVHOKRHVFRODU$GHPRFUDWL]DomR
da gestão por meio do fortalecimento dos mecanismos de participação na escola, em especial do conselho escolar e da escolha
GHGLUHWRUSRGHVHDSUHVHQWDUFRPRXPDDOWHUQDWLYDFULDWLYDSDUD
HQYROYHURVGLIHUHQWHVVHJPHQWRVGDVFRPXQLGDGHVORFDOHHVFRODUQDVTXHVW}HVHSUREOHPDVYLYHQFLDGRVSHODHVFROD

UNIDADE IV – 'HPRFUDWL]DomRGDJHVWmRHVFRODUPHFDQLVPRV
de participação e autonomia da unidade escolar

66

(VVHSURFHVVRFHUWDPHQWHSRVVLELOLWDXPDSUHQGL]DGRFROHWLYRFXMRUHVXOWDGRSRGHVHURIRUWDOHFLPHQWRGDJHVWmRGHPRFUiWLFD QD HVFROD H GDV GLQkPLFDV IRUPDWLYDV TXH QHOD RFRUrem. Nessa direção, a escola, fortalecendo a sua identidade
LQVWLWXFLRQDO FDPLQKDULD SDUD R HIHWLYR H[HUFtFLR GD YLYrQFLD
GH SURJUHVVLYRV JUDXV GH DXWRQRPLD $ VHJXLU YDPRV FRPpreender melhor os conceitos, as dimensões e as formas de
DXWRQRPLDTXHDVHVFRODVTXHSUHWHQGHPYLYHQFLDUDJHVWmR
GHPRFUiWLFDGHYHPFRQVROLGDU
Autonomia
4XDQGRIDODPRVHPDXWRQRPLDORJRQRVYHPDLGpLDGHLQGHSHQGrQFLD GH OLEHUGDGH ORJR SHQVDPRV QD SRVVLELOLGDGH
GH ID]HUPRV DTXLOR TXH TXHUHPRV H TXH HQWHQGHPRV VHU R
PHOKRU SDUD QyV QXP GHWHUPLQDGR PRPHQWR 1HVVH WH[WR
apresentaremos e discutiremos os conceitos de autonomia,

a) Conceitos de autonomia
´)DFXOGDGHGHVHJRYHUQDUSRUVLPHVPRGLUHLWRRXIDFXOGDGHGHXPSDtVVHUHJHUSRUOHLVSUySULDVHPDQFLSDomRLQGHSHQGrQFLDVLVWHPDpWLFRVHJXQGRRTXDODV
QRUPDVGHFRQGXWDSURYrPGDSUySULDRUJDQL]DomRKXPDQDµ +2//$1'$S 

IMPORTANTE

especialmente da autonomia da unidade escolar, as formas de
DXWRQRPLDHDVVXDVGLPHQV}HVQDLQVWLWXLomRHGXFDWLYD

´$DXWRQRPLDpXPDPDQHLUDGHJHULURULHQWDUDVGLYHUVDVGHSHQGrQFLDVHPTXHRVLQGLYtGXRVHRVJUXSRVVH
HQFRQWUDP QR VHX PHLR ELROyJLFR RX VRFLDO GH DFRUGR
FRPDVVXDVSUySULDVOHLVµ %$5526S 
´$DXWRQRPLDpDSRVVLELOLGDGHHDFDSDFLGDGHGHDHVFRODHODERUDUHLPSOHPHQWDUXP3URMHWR3ROtWLFR3HGDJyJLFRTXHVHMDUHOHYDQWHjFRPXQLGDGHHjVRFLHGDGHDTXH
VHUYHµ 1(9(6S 

b) Dimensões da autonomia
$RGLVFXWLUDDXWRQRPLDGDHVFROD9HLJDGHVWDFDTXDWUR
dimensões consideradas básicas para o bom funcionaPHQWRGHXPDLQVWLWXLomRHGXFDWLYDHTXHVHJXQGRHOD
GHYHPVHUUHODFLRQDGDVHDUWLFXODGDVHQWUHVL
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 $XWRQRPLDMXUtGLFD²GL]UHVSHLWRjSRVVLELOLGDGHGHDHVcola elaborar suas normas e orientações escolares em
FRQVRQkQFLD FRP DV OHJLVODo}HV HGXFDFLRQDLV FRPR
SRUH[HPSORPDWUtFXODWUDQVIHUrQFLDGHDOXQRVDGPLVVmRGHSURIHVVRUHVFRQFHVVmRGHJUDX
 $XWRQRPLD)LQDQFHLUD ²UHIHUHVHjGLVSRQLELOLGDGHGHUHFXUVRVILQDQFHLURVFDSD]HVGHGDUjLQVWLWXLomRHGXFDWLYD
FRQGLo}HVGHIXQFLRQDPHQWRHIHWLYR
 $XWRQRPLD3HGDJyJLFD²FRQVLVWHQDOLEHUGDGHGHSURSRU
PRGDOLGDGHVGHHQVLQRHSHVTXLVD(VWiHVWUHLWDPHQWHOLJDGDjLGHQWLGDGHjIXQomRVRFLDOjFOLHQWHODjRUJDQL]DomRFXUULFXODUjDYDOLDomREHPFRPRDRVUHVXOWDGRVH
SRUWDQWRjHVVrQFLDGRSURMHWRSHGDJyJLFRGDHVFRODµ
9(,*$S 
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´$XWRQRPLDDGPLQLVWUDWLYD²FRQVLVWHQDSRVVLELOLGDGHGH
HODERUDUHJHULUVHXVSODQRVSURJUDPDVHSURMHWRV

Representação das dimensões da autonomia

PEDACÓGICA

ADMINISTATIVA

ESCOLA

JURÍDICA

FINANCEIRA

As dimensões da autonomia
$XWRQRPLDDGPLQLVWUDWLYDGDHVFRODHYLWDTXHHVWDVHMDVXEPHWLGDDXPDDGPLQLVWUDomRQDVTXDLVDVGHFLV}HVDHODUHIHUHQWHVVHMDPWRPDGDVIRUDGHODHSRUSHVVRDVTXHQmRFRQKHFHPDVXDUHDOLGDGHID]HQGRFRPTXHDFRPXQLGDGHHVFRODU
QXP SURFHVVR FHQWUDOL]DGR WRUQHVH H[HFXWRUD GH SURMHWRV
elaborados em gabinetes.
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9DOHUHVVDOWDUTXHDDXWRQRPLDpVLQ{QLPRGHUHVSRQVDELOLGDGHLQGLYLGXDOHFROHWLYD'HVVDIRUPDWHUDXWRQRPLDDGPLQLVWUDWLYDVLJQLILFDWDPEpPQmRHVTXHFHUTXHDHVFRODHVWiLQVHULGDQXPSURFHVVRTXHHQYROYHUHODo}HVLQWHUQDVHH[WHUQDV
R VLVWHPD HGXFDWLYR H D FRPXQLGDGH HVFRODU $ DXWRQRPLD
DGPLQLVWUDWLYDFULDYiULDVSRVVLELOLGDGHVGHQWUHHODVDFRQVWLWXLomRGRVFRQVHOKRVHVFRODUHVHDFRQVWUXomRDSURYDomRH
HIHWLYDomRGRSURMHWRGHJHVWmR
$XWRQRPLD MXUtGLFD SRVVLELOLWDTXH DV QRUPDV GH IXQFLRQDPHQWRGHVWDVHMDPGLVFXWLGDVFROHWLYDPHQWHHIDoDPSDUWHGR
UHJLPHQWRHVFRODUHODERUDGRSHORVVHJPHQWRVHQYROYLGRVQD
escola e não por um regimento único, de todas as instituições
TXHID]HPSDUWHGDUHGHGHHQVLQR
$XWRQRPLDILQDQFHLUDSRGHVHUWRWDORXSDUFLDOeWRWDOTXDQGR
jHVFRODpGDGDDUHVSRQVDELOLGDGHGHDGPLQLVWUDUWRGRVRVUHFXUVRVDHODUHSDVVDGRVSHORSRGHUS~EOLFRHpSDUFLDOTXDQGR
DHVFRODWHPDLQFXPErQFLDGHDGPLQLVWUDUDSHQDVSDUWHGRV
UHFXUVRV ILFDQGR R yUJmR FHQWUDO GR VLVWHPD HGXFDWLYR UHVSRQViYHOSHODJHVWmRGHSHVVRDOHSHODVGHVSHVDVGHFDSLWDO
$ /'% GHWHUPLQD QR LQFLVR ,, GR DUWLJR  TXH RV HVWDEHOH-

IMPORTANTE

FLPHQWRV GH HQVLQR WHUmR D LQFXPErQFLD GH DGPLQLVWUDU VHX
pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Mas, cabe
DFDGDVLVWHPDGHHQVLQRHIHWLYDURXQmRDDXWRQRPLD(VVD
autonomia financeira da escola não significa o não-financiaPHQWRGDHGXFDomRS~EOLFDSRUSDUWHGR(VWDGR$UHVLVWrQFLD
GRVVHJPHQWRVVRFLDLVTXHOXWDPHPGHIHVDGDHVFRODS~EOLFDJUDWXLWDHGHTXDOLGDGHVRFLDOjVSURSRVWDVGHDXWRQRPLD
DSUHVHQWDGDVjVHVFRODVGHYHVHDRWHPRUGHTXHLVVRSRVVD
VLJQLILFDU R UHSDVVH SDUD DV HVFRODV SDUD DV IDPtOLDV H SDUD
DVHPSUHVDVGHREULJDo}HVHUHVSRQVDELOLGDGHVTXHKLVWRULFDPHQWHSHUWHQFHUDPDR(VWDGRFRPRVLQDOL]D3DEOR*HQWLOOL´p
o agente central na alocação de recursos destinados ao finanFLDPHQWRGRVVHUYLoRVHGXFDFLRQDLVµ
1HVVH VHQWLGR D DXWRQRPLD ILQDQFHLUD SRVVLELOLWD j HVFROD
HODERUDUHH[HFXWDUVHXRUoDPHQWRSODQHMDUHH[HFXWDUVXDV
DWLYLGDGHVVHPWHUGHQHFHVVDULDPHQWHUHFRUUHUDRXWUDVIRQWHVGHUHFHLWDDSOLFDUHUHPDQHMDUGLIHUHQWHVUXEULFDVWHQGRR
DFRPSDQKDPHQWRHILVFDOL]DomRGRVyUJmRVLQWHUQRVHH[WHUQRVFRPSHWHQWHV(PVtQWHVHpREULJDomRGRSRGHUS~EOLFR
RILQDQFLDPHQWRGDVDWLYLGDGHVHGXFDFLRQDLVSRUHOHPDQWLGR
8PDUHVSRQVDELOLGDGHFRQVWLWXFLRQDOTXHH[LJHGHQyVWRGRV
DYLJLOkQFLDFRQVWDQWHVREUHRVFDPLQKRVSHUFRUULGRVHDXWLOL]DomRGHVVHVUHFXUVRV

9RFr SRGH SHUFHEHU D LPSRUWkQFLD GH VH FRPSUHHQGHU DV GLPHQV}HVGDDXWRQRPLDHRTXDQWRHODVHVWmRDUWLFXODGDVHQWUH
VL(VVDrQIDVHQDDXWRQRPLDGDXQLGDGHHVFRODUQmRpDOHDWyULDHVWiSDXWDGDQDFUHQoDGHTXHFDGDHVFRODWHPVXDVHVSHFLILFLGDGHVHFRPRWDOUHTXHUSURMHWRVHDo}HVSHQVDGDVH
HODERUDGDVQRVHXLQWHULRUSHORVVHJPHQWRVTXHDFRPS}HP
1HVVDSHUVSHFWLYDFRQKHFHUDVOHLVTXHUHJXODPHQWDPRVLVWHPDGHHQVLQRRXDVXDHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOQmRpVXILFLHQte para uma compreensão clara da realidade escolar, tendo em
YLVWDTXHDHVFRODpXPXQLYHUVRHVSHFtILFRFXMDUHDOLGDGHDVVLPFRPRDDomRGHVHXVDJHQWHVVySRGHVHUFRPSUHHQGLGDD
SDUWLUGRFRQKHFLPHQWRGRTXHpYLYHQFLDGRQRVHXFRWLGLDQR
$RGLVFXWLUDXQLGDGHHVFRODURDXWRU-DLU0LOLWmR6LOYDUHFRPHQGD´GXYLGDUGDVLQWHQo}HVGHFODUDGDVRXDYDOLDo}HVIHL-
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$XWRQRPLD3HGDJyJLFDUHIHUHVHjOLEHUGDGHGHDHVFRODQR
FRQMXQWR GDV VXDV UHODo}HV GHILQLU VREUH R HQVLQR H D SHVTXLVDeFRQGLomRQHFHVViULDSDUDRWUDEDOKRGHHODERUDomR
GHVHQYROYLPHQWR H DYDOLDomR GR 3URMHWR 3ROtWLFR3HGDJyJLFR
da escola.

WDVSRUDTXHOHVTXHGLULJHPRVLVWHPDGLVWDQWHVTXHHVWmRGD
realidade da escola, pois, para compreender o seu funcionaPHQWRpHVVHQFLDOTXHVHYHMDRTXHFRQFUHWDPHQWHDFRQWHFHQDXQLGDGHHVFRODU6HQGRDVVLPSDUDTXHKDMDPXGDQoDV
VLJQLILFDWLYDV QR HQVLQR p IXQGDPHQWDO TXH D HVFROD FRQVWLWXDVH¶QROXJDUHVWUDWpJLFRGHPXGDQoDGRVLVWHPDHVFRODU·
QD PHGLGD HP TXH HVWH p R ORFDO RQGH VH FRQFUHWL]D R TXH
pSODQHMDGRJOREDOPHQWHSDUDRHQVLQRDSUHQGL]DJHP1HVVH
VHQWLGRHOHHQIDWL]DTXHDXQLGDGHHVFRODUpROXJDURQGHVH
FRQFUHWL]D R REMHWLYR Pi[LPR GR VLVWHPD HVFRODU RX VHMD R
atendimento direto de seus usuários nas relações de ensinoDSUHQGL]DJHPeQHODTXHDVPHWDVJRYHUQDPHQWDLVVmRDWLQJLGDVRXQmRDVSROtWLFDVHGXFDFLRQDLVVHUHDOL]DPWDOFRPRR
SUHYLVWRRXVRIUHPGLVWRUo}HVµ 6,/9$S 
c) Formas de autonomia
3DUDDOJXQVSHVTXLVDGRUHVH[LVWHPGXDVIRUPDVGHDXWRQRPLDDDXWRQRPLDGHFUHWDGDHDFRQVWUXtGD
 $XWRQRPLD GHFUHWDGD ² FRQVLVWH QD WUDQVIHUrQFLD GH
FRPSHWrQFLDV SRU PHLR GH GHFUHWRV GD DGPLQLVWUDomR
central e regional para as unidades escolares.
 $XWRQRPLDFRQVWUXtGD²UHIHUHVHjFRQVWUXomRFROHWLYD
HGHPRFUiWLFDGHSURMHWRVQDHVFRODTXHDWHQGDPDRV
DQVHLRVGDFRPXQLGDGHDTXHSHUWHQFH
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(VWDPRVYLYHQGRXPPRPHQWRHPTXHDXWRQRPLDID]SDUWH
GDDJHQGDGHGLVFXVVmRGHSURIHVVRUHVJHVWRUHVSHVTXLVDGRUHVJRYHUQRSDUWLGRVSROtWLFRVHQWUHRXWURV'HQWUHHVWHV
ERDSDUWHHQWHQGHTXHDDXWRQRPLDQmRpXPYDORUDEVROXWR
RXVHMDTXHVRPRVDXW{QRPRVHPUHODomRDDOJXQVDVSHFWRV
mas podemos não ser em relação a outros.
Para um melhor entendimento, ao defendermos a autonomia
GDHVFRODHVWDPRVGHIHQGHQGRTXHDFRPXQLGDGHHVFRODUVHMD
LQGHSHQGHQWHHWHQKDOLEHUGDGHSDUDFROHWLYDPHQWHSHQVDUGLVFXWLUSODQHMDUFRQVWUXLUHH[HFXWDUR3URMHWR3ROtWLFR3HGDJyJLFRDOPHMDGRSHODFRPXQLGDGH1RHQWDQWRPHVPRWHQGRHVVD
DXWRQRPLDDHVFRODHVWiVXERUGLQDGDDR6LVWHPD1DFLRQDOGH
(GXFDomRjVQRUPDVJHUDLVGRVLVWHPDGHHQVLQRHjVOHLVTXH
RUHJXODPQmRSRGHQGRSRUWDQWRGHVREHGHFrODV

IMPORTANTE

$HVVHUHVSHLWR1HYHVVLQDOL]DTXH
´>@DVVLPFRPRDOLEHUGDGHQmRGHL[DGHVHUOLEHUGDGHSHODVUHODo}HVLQWHUSHVVRDLVHVRFLDLVTXHDOLPLWDP
DDXWRQRPLDGDHVFRODQmRGHL[DGHVHUDXWRQRPLDSRU
FRQVLGHUDUDH[LVWrQFLDHDLPSRUWkQFLDGDVGLUHWUL]HV
EiVLFDV GH XP VLVWHPD QDFLRQDO GH HGXFDomR 'HVVD
mesma forma, assim como a democracia sustenta-se
HPSULQFtSLRVGHMXVWLoDHGHLJXDOGDGHTXHLQFRUSRram a pluralidade e a participação, a autonomia da esFRODMXVWLILFDVHQRUHVSHLWRjGLYHUVLGDGHHjULTXH]D
das culturas brasileiras, na superação das marcantes
GHVLJXDOGDGHVORFDLVHUHJLRQDLVHQDDEHUWXUDjSDUWLFLSDomRµ 1(9(6S 

Nesse sentido, autonomia da unidade escolar significa a posVLELOLGDGHGHFRQVWUXomRFROHWLYDGHXP3URMHWR3ROtWLFR3HGDJyJLFRTXHHVWHMDGHDFRUGRFRPDUHDOLGDGHGDHVFRODTXH
H[SUHVVHRSURMHWRGHHGXFDomRFRQVWUXtGRSHODFRPXQLGDGH
HP FRQVRQkQFLD FRP DV QRUPDV HVWDEHOHFLGDV SHOD OHJLVODção em curso.

Entendendo o sentido da autonomia, resta-nos
perguntar: a autonomia sempre esteve em pauta ou é
resultado de lutas políticas travadas pelos movimentos
sociais organizados?

No entanto, apesar das discussões feitas, dos embates traYDGRVHGHDOJXQVJRYHUQRVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLVDSUHVHQWDUHP SURMHWRV GH DXWRQRPLD SDUD D HVFROD QD WHQWDWLYD GH

Autogestão é quando um
organismo é administrado
pelos seus participantes
em regime de democracia
direta. Em autogestão,
não há a figura do patrão,
mas todos os empregados
participam das decisões
administrativas em
igualdade de condições.

UNIDADE IV – 'HPRFUDWL]DomRGDJHVWmRHVFRODUPHFDQLVPRV
de participação e autonomia da unidade escolar

3RGHPRV SHUFHEHU TXH D FRQTXLVWD GD DXWRQRPLD GD HVFRODUHVXOWDGDVOXWDVHPSUROGDGHPRFUDWL]DomRGDHGXFDomR
FRPRSDUWHGDVUHLYLQGLFDo}HVGRVHGXFDGRUHVRUJDQL]Do}HV
VLQGLFDLV DVVRFLDo}HVDFDGrPLFDVHGHWRGRVRVTXHGHIHQdem a escola como espaço democrático, por entenderem ser
essa condição necessária para o surgimento de formas “orgaQL]DWLYDVautogestionárias”.
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encontrar soluções para a chamada “LQJRYHUQDELOLGDGHGDFULse” H[LVWHQWHQDDGPLQLVWUDomRGRVLVWHPDHGXFDWLYRDOJXQV
GHVVHVSURMHWRVVHFDUDFWHUL]DPSRUGHOHJDUjVHVFRODVREULJDo}HVHUHVSRQVDELOLGDGHVTXHKLVWRULFDPHQWHSHUWHQFHUDP
DR(VWDGRVHPQHFHVVDULDPHQWHJDUDQWLURUHSDVVHGHYHUEDV
a essas instituições.
1HVVHVHQWLGRRVVHJPHQWRVVRFLDLVRUJDQL]DGRVYrPOXWDQGRSHODXQLYHUVDOL]DomRHGHPRFUDWL]DomRGDHGXFDomRHVFRODU
S~EOLFDHJUDWXLWDSHODFRQVFLHQWL]DomRGDSRSXODomRGHTXH
D HGXFDomR HVFRODU p XP GLUHLWR D VHU FRQTXLVWDGR HPERUD
OHJDOPHQWHFRQVWLWXtGR(VVDOXWDWHPWLGRFRPRFRQVHTrQFLD LQ~PHURV GHEDWHV YLVDQGR D PHOKRULD GD TXDOLGDGH H GR
IXQFLRQDPHQWR GR VLVWHPD HGXFDFLRQDO QR TXH WDQJH j VXD
LPSODQWDomRHILFLrQFLDHILFiFLDHHIHWLYLGDGHVRFLDO
2 DXPHQWR GD GHPDQGD SHOD HVFRODUL]DomR D EXVFD GD LPplantação e/ou unificação dos planos de carreira por partes
dos profissionais da educação, as discussões sobre a gestão
GHPRFUiWLFDDXWRQRPLDGDHVFRODHGHVFHQWUDOL]DomRGDVSROtWLFDVVmRDOJXPDVGDVTXHVW}HVGHVVHSURFHVVRGHOXWD
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6REHVVHSRQWRGHYLVWDDOXWDGHVVHVVHJPHQWRVSHODGHVFHQWUDOL]DomRGDVSROtWLFDVSDUDDHGXFDomRSDXWDVHQDFUHQoD GH TXH RV VLVWHPDV GH HQVLQRRX VHMD DV HVFRODV WrP
DVVXDVHVSHFLILFLGDGHVHVLQJXODULGDGHVRTXHVLJQLILFDTXH
as comunidades, escolar e local, precisam de autonomia para
FRQVWUXLUFROHWLYDPHQWHVHXVSURMHWRVGHHGXFDomRFRPRSDUte de um todo.

IMPORTANTE

1. Reúna os outros funcionários de sua
escola e converse sobre a maneira como a sua
escola está sendo administrada. Aproxima-se
mais de processos autoritários ou democráticos?
Como são tomadas as decisões? Quem participa do
processo de tomada de decisões? De que maneira os
funcionários podem ser pro-ativos, visando contribuir
com processos mais amplos de participação coletiva?
Registre em seu memorial uma experiência em que
você participou de um processo coletivo de tomada de
decisão.
2. Esta atividade pode ser realizada na Prática
Profissional Supervisionada.
Com a sua tutora e outros cursistas, organize um
espaço de discussão sobre a gestão democrática,
ressaltando a importância dos mecanismos de
participação e decisão na escola para a efetivação de
progressivos graus de autonomia da escola. Convide
para essa discussão um representante da direção
da escola, outro do grupo de funcionários, um dos
estudantes, um familiar de aluno e, claro, também
um representantes da equipe de professores.

UNIDADE IV – 'HPRFUDWL]DomRGDJHVWmRHVFRODUPHFDQLVPRV
de participação e autonomia da unidade escolar
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Discutimos, na unidade anterior, os vários mecanismos de participação e decisão da escola (conselho escolar, eleição dos
diretores, etc.) e sua articulação com a construção de graus
progressivos de autonomia da unidade escolar, envolvendo,
ainda, a elaboração, monitoramento e avaliação do Projeto
Político-Pedagógico da escola.
O trabalho que se realiza na escola é fundamentalmente pedagógico. Isso quer dizer que as diferentes atividades realizadas na escola visam à formação integral do estudante. Para
discutirmos o trabalho que se realiza na escola, foi necessário
conhecer a escola e sua estrutura organizacional, bem como
os diferentes atores que nela atuam.
Apresentaremos, agora, a forma como o sistema de ensino e
as escolas se encontram estruturalmente organizadas. Vemos
que seus organogramas apresentam apenas a forma como estão hierarquizadas, a partir de determinadas concepções de
poder, de cima para baixo. Para compreendermos de verdade
a escola como organização, é necessária uma análise mais detida do cotidiano escolar.

UNIDADE V – Gestão democrática e os trabalhadores em educação
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(P VHXV HVWXGRVDSURIHVVRUD ,OPD 9HLJDHVFODUHFHTXH ´D
escola possui dois tipos básicos de estrutura: a administrativa
e a pedagógica. A estrutura administrativa relaciona-se à gesWmRHjDORFDomRGHUHFXUVRVKXPDQRVItVLFRVHÀQDQFHLURV
englobando todos os elementos que tem uma forma material,
como o prédio escolar e sua arquitetura, os equipamentos,
materiais didáticos, mobiliário, distribuição das dependências
escolares e espaços livres, cores, limpeza e saneamento básico. A segunda, a estrutura pedagógica, refere-se às interações políticas, às questões de ensino-aprendizagem e às de
currículo escolar”. (VEIGA,1998).
Para que o estudante possa desenvolver suas atividades formativas na escola, várias questões precisam estar resolvidas,
como, por exemplo:
a) acesso à escola, garantido a todos;
b) matrículas correspondentes às vagas;
c) espaço físico adequado (salas de aula, biblioteca, secretaria, quadra de esportes, área de lazer, horta, cozinha,
banheiros);
d) pessoal docente e não-docente;

f) alimentação escolar;
g) equipamentos tecnológicos e midiáticos.
Como vimos, uma escola traduz um conjunto de condições e
formas de organização e gestão que são históricas e resultam da
ação do poder público e da mobilização da sociedade civil organizada, especialmente do movimento dos trabalhadores em eduFDomR)RFDOL]DUHPRVDQDWXUH]DDHVSHFLÀFLGDGHHDLPSRUWkQFLD
dos trabalhadores em educação e de seu trabalho na escola.

IMPORTANTE

e) material didático;

Trabalho e trabalhadores na escola: natureza e esSHFLÀFLGDGH
Embora a escola, historicamente, tenha nascido para a tarefa de
HQVLQDUQDUHDOLGDGHRWUDEDOKRHPVHXHVSDoRVH´GLYLGHµHPGRcente e não-docente. O trabalho docente envolve diferentes proÀVVLRQDLVWDLVFRPRRVSURIHVVRUHVFRRUGHQDGRUHVHGLUHWRUHV
O trabalho não-docente envolve os servidores técnicos, como
merendeira, zelador, porteiro, auxiliar de limpeza e outros.

Na escola, trabalhadores docentes e não-docentes contribuem com o processo formativo que se desenvolve na escola,
visando à educação.
Um aprendizado importante se faz necessário: estes trabalhadores docentes e não-docentes, juntos, compõem uma
FDWHJRULDFDGDYH]PDLVYLVtYHOHLGHQWLÀFiYHOQDVRFLHGDGH
os trabalhadores em educação. Para que a escola cumpra a
sua função social é necessário contar com todos esses proÀVVLRQDLV$VVLPFDGDWUDEDOKDGRUFRQWULEXLFRPVXDSDUFHOD
para que a escola cumpra o seu papel primordial: a formação
dos estudantes e dos que nela trabalham e constroem o seu
cotidiano.
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É fundamental a compreensão de que o campo pedagógico se
constitui enquanto trabalho não-material, onde trabalho e proGXWRQmRVHVHSDUDPHQmRVHDFXPXODPFRPÀQVGHQHJRFLDção, tal como acontece nas empresas. Por trabalho não-material entende-se aquele que não se separa do ato da produção
HQmRVHVXERUGLQDDRVPHLRVHjVÀQDOLGDGHVFRQVWLWXLQGRVH
HQTXDQWRPHLRHÀPQXPSURFHVVRGHSHUPDQHQWHFRQVWUXomR
HUHVVLJQLÀFDomRGRFRQKHFLPHQWRKLVWRULFDPHQWHSURGX]LGR

3DUDTXHRSURIHVVRUSRVVDGHVHQYROYHUVXDV
DWLYLGDGHVYLVDQGRjIRUPDomRGRVHVWXGDQWHV
GRVGLIHUHQWHVQtYHLVHPRGDOLGDGHVGDHGXFDomR
pQHFHVViULRFRQWDUFRPDSDUWLFLSDomRGHRXWURV
SURÀVVLRQDLV4XHPVmRHVVHVSURÀVVLRQDLV"3RUTXH
a atuação deles é importante para a formação do
HVWXGDQWH"3RGHVHUTXHYRFrMiWHQKDVHIHLWRHVVDV
SHUJXQWDV(VVHVWUDEDOKDGRUHVHQYROYHPDPHUHQGHLUD
RSHVVRDOGHOLPSH]DRYLJLDRVDJHQWHVGDVELEOLRWHFDV
GRVODERUDWyULRVGDVHFUHWDULDHRXWURVLPSRUWDQWHV
atores no dia-a-dia da escola.
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Neste módulo, ao discutir os processos de gestão e a importância
da participação de todos na construção da gestão democrática e
participativa ressaltamos o importante papel dos trabalhadores
não docentes, hoje denominados
´IXQFLRQiULRV GD HGXFDomRµ RX
funcionários de escola. Destacamos ainda a importância de que
HVVHV SURÀVVLRQDLV FRQKHoDP D
legislação, a escola em que trabalham, os processos de trabalho
que se realizam na escola, os mecanismos de participação e
decisão como caminhos fundamentais para a vivência da gestão democrática.
A seguir vamos retomar, de modo sintético, a compreensão
de gestão democrática que construímos ao longo do módulo,
visando reforçar conceitos e concepções e, desse modo, contribuir para efetiva participação da comunidade local e escolar
nos processos de tomada coletiva de decisão na escola.

Gestão democrática na escola
A gestão democrática é entendida como a participação efetiva
dos vários segmentos da comunidade escolar, pais, professores, estudantes e funcionários, na organização, na construção
e avaliação dos projetos pedagógicos, na administração dos
UHFXUVRV GD HVFROD HQÀP QRV SURFHVVRV GHFLVyULRV GD HVcola. Portanto, tendo mostrado as semelhanças e diferenças

Nesse sentido, está posto na proposta de Plano Nacional de
(GXFDomR GD 6RFLHGDGH %UDVLOHLUD TXH ´D JHVWmR GHYH HVWDU
inserida no processo de relação da instituição educacional
com a sociedade, de tal forma a possibilitar aos seus agentes
a utilização de mecanismos de construção e de conquista da
qualidade social na educação”.

IMPORTANTE

da organização do trabalho pedagógico em relação a outras
instituições sociais, enfocamos os mecanismos pelos quais se
pode construir e consolidar um projeto de gestão democrática na escola.

A democratização da gestão é defendida enquanto possibilidade de melhoria na qualidade pedagógica do processo educacional das escolas, na construção de um currículo pautado na
realidade local, na maior integração entre os agentes envolvidos na escola - diretor, professores, estudantes, coordenadores,
técnico-administrativos, vigias, auxiliares de serviços - no apoio
efetivo da comunidade às escolas, como participante ativa e
sujeito do processo de desenvolvimento do trabalho escolar.

Neste sentido, para a efetivação da gestão democrática na
escola, faz-se necessário a observação dos seguintes pontos
básicos: os mecanismos de participação da comunidade esFRODU H D JDUDQWLD GH ÀQDQFLDPHQWR GDV HVFRODV SHOR SRGHU
público.
Estes dois pontos, porém, se desdobram em outros, como:
 DHVFROKDGRVGLULJHQWHVHVFRODUHV
 DFULDomRGHyUJmRVFROHJLDGRV
 DFRQVWUXomRGR3URMHWR3ROtWLFR3HGDJyJLFR
 DDXWRQRPLDGDHVFROD
Portanto, para que haja a participação efetiva dos membros da comunidade escolar, é necessário que o gestor,
em parceria com o conselho escolar crie um ambiente
propício, que estimule trabalhos conjuntos, que considere igualmente todos os setores, coordenando os esforços

79

UNIDADE V – Gestão democrática e os trabalhadores em educação

A gestão democrática implica um processo de participação
coletiva; sua efetivação na escola pressupõe instâncias colegiadas de caráter deliberativo, bem como a implementação do
processo de escolha de dirigentes escolares, a participação de
todos os segmentos da comunidade escolar na construção do
3URMHWR3ROtWLFR3HGDJyJLFRHQDGHÀQLomRGDDSOLFDomRGRV
recursos recebidos pela escola.

de funcionários, professores, pessoal técnico-pedagógico,
alunos e pais envolvidos no processo educacional.
A gestão escolar participativa não se refere apenas à democratização interna dos processos decisórios na e/ou da
escola, mas também ao fortalecimento da escola enquanto tal.
Considerando essas discussões, faça um levantamento na
escola em que você atua e observe como acontece a participação dos funcionários no processo de gestão nesta
Instituição. Registre no seu Memorial os mecanismos que
dificultam a participação dos trabalhadores não-docentes
nos processos decisórios desta escola.

$WLYLGDGHVSDUDD3UiWLFD3URÀVVLRQDO6XSHUYLVLRQDGD

&RQYHUVHFRPRVRXWURVIXQFLRQiULRVGDVXD
escola e pergunte o que eles precisam para melhorar
a sua atuação nas decisões da escola. Junto com a sua
WXWRUD DSURYHLWH RV HQFRQWURV TXLQ]HQDLV H FRQYLGH D
GLUHWRUDHRXWUDVGLULJHQWHVSDUDRXYLUHGLVFXWLUFRPRV
cursistas as suas demandas.
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Visando apresentar alternativas para a efetivação de processos participativos na escola, que resultam em aprendizado democrático, vamos a seguir relatar um caso de construção de
processos de participação em uma escola pública.
No dia-a-dia da escola, é perceptível que o trabalhador em educação não se reconheça como partícipe do processo da educação, não se veja como sujeito da mesma. Para ilustrar, relatarei
um caso ocorrido em uma escola pública de Goiânia.

O trabalhador não-docente em questão defendeu-se dizendo
que não tinha noção da importância de seu trabalho para o
ensino dos alunos e que procedera daquela forma porque, se
FRORFDVVHDiJXDQRORFDOFHUWRHVWDQmRVHULDÀOWUDGDDWHPSR
de ser consumida pelos estudantes.

IMPORTANTE
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Em uma aula de
FLrQFLDVRQGH
a professora
HQVLQDYDVREUH
higiene e bons
KiELWRVHODH[SOLFRX
TXHDiJXDQHFHVVLWDYD
VHUÀOWUDGDRX
IHUYLGDDQWHVGHVHU
consumida. Um trabalhador
QmRGRFHQWHHQWURXQDVDODHFRORFRXiJXDQDSDUWH
GHEDL[RGRÀOWURVHPTXHHVWDWLYHVVHVLGRÀOWUDGD
RXIHUYLGD2GLUHWRUGDHVFRODSUHVHQFLDQGRRIDWR
FRQYRFRXWRGRVRVIXQFLRQiULRVSDUDXPDUHXQLmR
([SOLFRXHQWmRTXHDVFULDQoDVDSUHQGHPPXLWRPDLV
FRPRTXHYrHPGRTXHFRPRTXHpPHUDPHQWH
YHUEDOL]DGRHLOXVWURXVXDIDODFRPRHSLVyGLRRFRUULGR
QDTXHODVDODGHDXODH[SOLFDQGRTXHQDTXHOHFDVR
RDWRGRVHUYLGRUQmRFRQWULEXLXFRPRSURFHVVRGH
IRUPDomRHQFDPLQKDGRSHODSURIHVVRUDGHFLrQFLDV
5HVVDOWRXDLQGDDLPSRUWkQFLDGDVDo}HVGHWRGRVQRV
SURFHVVRVIRUPDWLYRVGRVHVWXGDQWHVGDTXHODHVFROD
HGHVWDFRXTXHDDomRGHFRORFDUiJXDQDSDUWHGH
EDL[RGRÀOWURQmRSUHMXGLFDULDDVFULDQoDVDSHQDV
SRUTXHHVWDVGHL[DULDPGHEHEHUiJXDÀOWUDGDPDV
também porque aprenderiam erroneamente a fazer
RPHVPR2GLUHWRUGLVVHTXHRHQYROYLPHQWR
GHWRGRVFDGDXPHPVXDUHVSHFWLYDIXQomR
HUDIXQGDPHQWDOSDUDDJDUDQWLDGDLQWHUDomR
construção e qualidade da escola local.

Para resolver o problema, discutiram o processo de trabalho
HGHFLGLUDPTXHDiJXDGHYHULDVHUFRORFDGDQRÀOWURQRORFDO
adequado, em todos os intervalos, possibilitando, assim, que
DiJXDHVWLYHVVHÀOWUDGDSDUDRFRQVXPRGDVFULDQoDVDTXDOquer hora.
Nessa reunião, o diretor aproveitou o episódio
para ampliar a discussão, levando em pauta a importância de cada um no processo
chamado educação. Após a reunião, a
merendeira que estava presente saiu e foi
conversar com as suas companheiras de
cozinha sobre a importância do seu trabalho para a educação e para a escola. Ela explicou
para a sua amiga que a merenda tem um papel importante
no processo formativo, pois esta possibilita o aluno estar
bem alimentado e preparado fisiologicamente para aprender o conteúdo ministrado em sala de aula. Assim como as
merendeiras, o pessoal da limpeza também discutiu o seu
papel educativo e perceberam que suas ações contribuem
com o processo pedagógico, pois eles ensinam as crianças lições de higiene e organização por meio do exercício
de sua função, temas importantes para uma vida social. A
feira de ciências realizada nesta escola contou com a participação dos estudantes, professores e funcionários que
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também colaboraram com o enriquecimento cultural da
amostra. O diretor em questão investiu em educação continuada para todos os trabalhadores, aproveitando também para que estes tivessem noção da importância de sua
participação no conselho escolar, que reúne professores,
funcionários, comunidade local, pais e alunos, que juntos
definem os rumos da escola, tendo todos os representantes, inclusive, direito a voto. Os resultados dessa interação
foram perceptíveis no dia-a-dia da escola, bem como na
participação ativa de todos, no conselho escolar.
Entendendo que são sujeitos na gestão da escola, todos
começaram a participar e contribuir, interagindo no processo da educação garantindo a qualidade da escola pública que todos desejamos e juntos podemos construir.
Essa história evidencia que a construção coletiva é possível
e que somente com a participação de todos na escola vamos
construir, de fato, vivências e aprendizados que contribuem
para a construção e efetivação da gestão democrática.
Espero que as reflexões, desenvolvidas neste caderno,
contribuam com a formação continuada de cada um dos
cursistas e, sobretudo, com o engajamento destes na construção de uma escola pública, popular e democrática!
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