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“Se a educação sozinha não pode transformar a 

sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda.” 

Paulo Freire 



RESUMO 

A gestão democrática constitui um desafio para educação. Se, por um lado, para sua 

efetivação é preciso uma articulação entre o governo e a escola, por outro, a importância e o 

significado de seu uso são conferidos pela própria instituição de ensino. Diante disso, a 

presente pesquisa objetiva compreender os principais desafios enfrentados pela direção 

escolar, para a consolidação da gestão nas escolas municipais de Natal/RN.  Para tanto, a 

metodologia utilizada foi de casos múltiplos, abordagem qualitativa que teve como 

entrevistados três componentes do grupo gestor (diretor, vice-diretor e coordenador) de quatro 

escolas municipais e dois representantes da Comissão de Gestão Democrática da Secretaria 

Municipal de Educação, Natal/RN. A análise foi realizada entre partes distintas, sendo uma 

composta pelas escolas que obtiveram nota do IDEB (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica) superior a média estipulada pelo governo federal, e aquelas que alcançaram 

nota inferior, e outra formada por os gestores e representantes da referida secretaria. Foram 

empregadas, também, técnicas de categorização e análise de conteúdo dos discursos dos 

respondentes. Assim, notou-se que os gestores entendem a importância da participação de 

toda comunidade na prática da gestão democrática, embora apenas uma escola tenha 

ressaltado meios possíveis para atrair os pais diante da dificuldade da representação destes. A 

falta de conhecimento sobre a gestão democrática pelos profissionais é evidente, 

principalmente, das escolas com IDEB menor. As escolas possuidoras desse índice aderem a 

essa modalidade de gestão apenas como forma de cumprir regras. De modo unânime, o amplo 

papel do diretor gera impedimentos para conhecimento sobre a legislação. No que se refere à 

relação da secretaria com os gestores, existem algumas contradições no entendimento do 

papel do coordenador, pelos gestores e pelos representantes dessa repartição, sendo 

perceptível a não uniformidade sobre o bom relacionamento entre esses últimos. Por fim, 

foram notáveis características de gestão democrática em todas as unidades escolares 

investigadas, bem como o esforço da secretaria nesse sentido, apesar de ainda serem 

verificadas particularidades não democráticas que merecem estudos futuros.  

  

Palavras-chave: Gestão Democrática. Gestores Escolares. Secretaria Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The democratic management is a challenge for education, on the one hand for its actualization 

needs a link between the government and the educational institution. From that, research aims 

to understand the main challenges faced by the school administration to consolidate the 

management of public schools in Natal/RN. Against this context the methodology used was 

multiple cases, qualitative approach in which respondent were manager (director, deputy 

director and coordinator) of the four municipal schools and two representatives of the 

Democratic Management Commission of a Government departament of Education, Natal/RN. 

The analysis was made by peers, between schools that had grade superior IDEB that average 

stipulated by the federal government and two that had grade lower and between managers and 

representatives of the Secretary. Were used techniques of categorization and content analysis 

of the speeches of respondents. Was note that managers understand the importance of the 

participation about whole community in the democratic management, however only one 

school highlighted means of attracting the parents against to the difficulty of representing 

these. The lack of knowledge about the democratic management is evident mainly in the pair 

of schools with lower IDEB. That schools with a lower IDEB adhere to this management as a 

way to meet rules. So unanimous, the broad role of director hampers knowledge about the 

legislation. About relationship of the Government department with managers, there are some 

contradictions between the understanding of the role of the coordinator by managers and 

representatives of the Government department. It was perceptible the no uniformity about a 

good relationship between managers and Government department. It was notable features of 

democratic management in all school units, well as the efforts of the Government department 

in this scope. However there are also undemocratic features that deserve further study. 

 

Keywords: Democratic Management. School managers. Government department. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A gestão escolar é um tema importante no âmbito das políticas públicas, dentro de um 

contexto nacional em que se discutem possíveis meios de melhorar a educação. Em diversos 

cenários e momentos históricos, os estudos sobre a organização das escolas e a relação destas 

com a comunidade, aliada aos governos a que estão vinculadas, implica diferentes 

entendimentos sobre a organização do espaço público e as responsabilidades do Estado e da 

sociedade com o processo educacional. (MEDEIROS; LUCE, 2013). No Brasil, buscou-se 

estabelecer um planejamento institucional fundamentado em práticas de gestão industrial 

aliada a ideia de descentralização, com intuito de promover maior participação da sociedade, 

através de práticas democráticas (MARQUES, 2006). 

 Nesse sentido, a ideia de democracia no espaço da gestão escolar possibilita um 

entendimento de gestão associada à própria realidade, ao mesmo tempo em que essa tenha 

como base normas e condutas claras, voltadas para os membros que a compõem, de modo que 

todos conheçam esses elementos.  

 Mas, antes de explicar como acontece a gestão democrática nas escolas, cabe destacar 

algumas explicações sobre a democracia. Segundo Medeiros e Luce (2013), existe a 

democracia liberal, na qual o eleitorado é simplificado de modo uniforme e os debates giram 

em torno de normas de processos democráticos, simplificando a gestão democrática para as 

eleições. Há, também, a democracia representativa, cujo entendimento consiste em evidenciar 

tendências dominantes; a democracia participativa que está relacionada a uma forma de 

aperfeiçoamento da convivência humana, capaz de reconhecer e lidar com as diferenças, das 

minorias; e a democracia participativa em que se considera a relação histórica e cultural para 

saber como se posicionar perante as diferenças, incluindo a minoria por intermédio de novas 

determinações. 

 No contexto educacional, tem-se como finalidade compreender a escola como um 

sistema organizacional, capaz de tratar os problemas de administração sob “rubricas da 

racionalização do trabalho” e da “coordenação” considerando os elementos materiais, 

conceituais e o esforço humano coletivo (PARO, 2002). 

 Para pensar sobre o fato mencionado, existe um processo histórico de mudanças que 

precisa ser considerado. Na década de 30, a democratização da educação referia-se, 

especialmente, à garantia de acesso à escola pública para crianças de 7 a 14 anos, 

prevalecendo debates de ingresso na escola, seletividade, repetência e evasão. Já na década de 

80, com o restabelecimento do sistema democrático no país e a realização de eleições para 
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prefeitos e governadores, o assunto democracia foi apresentado como foco de debates e 

demandas na educação, orientados a partir da democratização do sistema educacional e das 

unidades escolares, tendo como pontos centrais, respectivamente, a descentralização/ 

municipalização, a eleição direta para dirigentes escolares e a criação dos Conselhos 

Escolares (MARQUES, 2006). 

 Vale salientar que a gestão democrática da educação possibilitou uma percepção do 

caráter público da administração pública, levando em conta o controle da sociedade civil na 

escola pública e a educação, gerando a liberdade de expressão, pensamento, criação e 

organização coletiva e facilitando a luta por condições materiais para a aquisição e a 

manutenção dos equipamentos escolares, bem como de salários dignos para os profissionais 

da educação (BASTOS, 2002).  

 Diante dessa conjuntura, cabe destacar o papel da gestão democrática nas escolas 

públicas enquanto prática social capaz de contribuir para a consciência democrática e a 

participação popular, um mecanismo de democratização da sociedade (MARQUES, 2006). 

Além disso, a aliança da democracia com a educação permite uma abordagem da educação 

com uma nova maneira de planejar as condições de ensino, ponderando a diversidade do 

cenário social em que a escola está inserida (BARROSO, 2000). 

 Com o intuito de melhor esclarecer questões ligadas à gestão democrática na 

educação, é importante diferenciar dois aspectos: o primeiro diz respeito à definição desse 

modelo de direção no âmbito educacional, o qual trata-se de uma educação associada ao 

estabelecimento de recursos institucionais para a organização de ações que iniciam processos 

de participação social, na criação de políticas educacionais, na determinação de objetivos e 

fins da educação, no planejamento, nas tomadas de decisão, na definição sobre alocação de 

recursos e necessidades de investimento, na execução das deliberações e nos momentos de 

avaliação. Já a democratização da educação está relacionada à democratização do acesso aos 

meios que garantam a continuidade dos estudos direcionados para a universalização do ensino 

e toda a população, como também o debate sobre a universalização da educação 

(MEDEIROS; LUCE, 2013). 

 Nesse caso, na escola é possível se praticar diversas formas de participação, seja por 

uma formação ideológica, filosófica e política, seja pela inserção de indivíduos em espaços 

sociais em ambiente democrático, capaz de lhe dar a liberdade e o conhecimento para 

compartilhar das decisões escolares (MEDEIROS; LUCE, 2013). A condução e a efetivação 

da gestão democrática nas escolas públicas é uma tarefa que depende de amparos legais 

aliadas ao esforço da própria gestão (LIBÂNEO, 2008). É necessário, assim, considerar a 
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natureza pública da organização e o contexto no qual a escola está inserida, como fatores 

sociais, políticos, econômicos, além da própria natureza das gestões, que envolvem relações 

humanas. 

 Uma escola autônoma não espera que soluções sejam advindas de forma vertical dos 

sistemas centrais de educação, mas se preocupa com a construção de uma instituição de 

ensino democrática, possibilitando o envolvimento de todos os seus agentes: professores, 

alunos, pais, funcionários e comunidade do entorno (DIÓGENES; CARNEIRO, 2005A 

autonomia é sempre de um coletivo, nessa ocasião a comunidade escolar, e para ser legítima 

depende de que esse coletivo reconheça sua identidade em um todo mais amplo e diverso, 

(MEDEIROS; LUCE, 2013 

 Outros autores (GRIBOSKI, 2004; PARO, 2007; LIBÂNEO, 2008; ROSA, 2011) 

afirmam existir a contribuição desse padrão de gestão no bom desempenho dos alunos a partir 

da responsabilização de todos (escola, sociedade e alunos) pela busca de melhorias que 

impactam nos resultados, normalmente, vistos em índices divulgados em rede nacional, como 

o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Uma educação comprometida com 

a atualização cultural e a transformação social necessita da participação de todos os pais e 

estudantes, e não só da direção dada pelos funcionários públicos (MEDEIROS; LUCE, 2013).

 Com base na discussão apresentada, nota-se a precisão de se refletir sobre elementos 

que compõem a gestão democrática nas escolas públicas: a eleição de representantes, as 

formas de participação direta da sociedade, os conselhos representativos e os fóruns de 

participação e a escolha do diretor através da eleição. É fundamental, ainda, a instituir 

modalidades que garantam a descentralização de recursos financeiros para a manutenção da 

escola, de projetos políticos pedagógicos e de diversificadas iniciativas de participação direta, 

tais como: conselhos de classe, assembleias, comissões, avaliação institucional, dentre as 

inúmeras experiências inovadoras (MEDEIROS; LUCE, 2013). 

 Esse tipo de direção demanda questões que vão além do próprio ambiente escolar, pois 

considera tanto as relações internas da escola, entre funcionários e alunos, quanto externas, 

entre pais dos alunos e, não menos importante, a relação hierárquica entre as secretarias 

responsáveis pela criação de condutas para as organizações a serem estudadas, a nível 

municipal e federal. O primeiro é permitido pela Lei nº 87 de 22 de fevereiro de 2008, que 

dispõe sobre a democratização da gestão escolar no âmbito da rede municipal, enquanto que o 

segundo é propiciado pelo PDE (Plano Nacional de Educação) 2011 - 2020, que aborda o 

planejamento da educação a nível nacional, considerando diretrizes voltadas para a gestão 

democrática e os outros aspectos da educação.  
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 Essas afirmações possibilitam uma reflexão de como as variantes apontadas 

desencadeiam uma forma de conduzir a gestão democrática nas escolas, assim como no que 

referencia os meios para alcançar esse modelo de gestão, ponderando os aspectos que existem 

na literatura e as leis sobre gestão escolar democrática no Brasil e, ao mesmo tempo as 

influências externas, sejam elas de fácil observação ou não. E, nesses ambientes, o diretor e 

sua equipe de gestão caracterizam-se como os principais atores responsáveis pela gestão 

democrática. 

 Diante do exposto, o trabalho pretende estudar o seguinte problema: Quais os 

principais desafios enfrentados pela direção escolar para a consolidação da gestão escolar 

democrática? 

 Nesse sentido, tem-se como objetivo geral é compreender os principais desafios 

enfrentados pela direção escolar para a consolidação da gestão democrática nas escolas 

municipais de Natal/RN. 

 Para tanto, pretende-se responder aos seguintes objetivos específicos: analisar a 

compreensão que os gestores escolares têm sobre as dimensões da gestão escolar democrática; 

analisar a atuação da Secretaria Municipal de Educação de Natal na relação com as escolas 

para a promoção das práticas de gestão escolar democrática. 

 O primeiro objetivo específico possibilitará um entendimento de como os membros 

participantes da gestão democrática entendem esse tipo de gestão, identificam dificuldades e 

conseguem supera-las, colocando em prática o modelo citado. O segundo objetivo específico, 

por sua vez, partindo do princípio da relação de interdependência das escolas municipais com 

a Secretaria Municipal de Educação, permitirá o estudo do modo como essa relação 

desencadeia a prática da gestão escolar democrática. 

 Para se alcançar tais objetivos, é importante destacar o contexto em que está presente o 

problema, ou seja, ao se pensar em uma escola administrada de forma democrática, deve-se 

considerar que antes foram estabelecidas regras, normas e leis a serem cumpridas por seus 

responsáveis. Por conseguinte, aqueles que fazem parte dessa conjuntura possuem 

conhecimentos teóricos e/ou empíricos, que lhes proporcionam a atuação de maneira 

democrática ou não.  

 Além disso, o desempenho das secretarias municipais educacionais pode ser favorável 

ou não ao processo democrático. Essas podem operar com seu poder de forma mantenedora 

da democracia ou induzir mecanismos de ordem e influência no processo decisório da gestão 

das escolas que beneficiem ações não democráticas. 
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 Por meio de pesquisas de teses e dissertações que estudaram a gestão democrática, 

percebeu-se questões relevantes quanto à maneira de gerir as escolas públicas brasileiras. A 

exemplo, em quase 45% das escolas públicas brasileiras, a direção escolar concentra-se na 

responsabilidade de poucas pessoas que permanecem muitos anos nessa função (SOUZA, 

2006, p.), o que sugere uma falta de mecanismos democráticos na escolha do cargo de diretor, 

por eleições ou concursos. 

 Ao mesmo tempo, em 55% dessas escolas, os diretores afirmaram que não estão 

desempenhando esta função há mais de uma década (SOUZA, 2006), isto é, possivelmente há 

métodos de escolhas de diretor de forma rotativa, portanto mais democráticas. Em um 

contexto nacional, as organizações escolares se estivessem mais orientadas para uma 

perspectiva democrática apresentariam artifícios de seleção mais democráticos também. 

 Além dos dados estatísticos mostrados, após considerar as informações obtidas a partir 

das pesquisas bibliográficas realizadas de forma sistemática e bibliométrica (MEDEIROS M. 

L.; et al, 2011; WALTER S. A. 2011; ROCHA P. T., 2011), observou-se que as publicações 

sobre a gestão democrática, normalmente se encontram de modo prescritivo, expondo 

soluções ou alternativas de melhores procedimentos para serem utilizados pela escola pública, 

ao organizar sua gestão de forma democrática, como também estudos analíticos, descrevendo 

e/ou examinando problemas vinculados a esse tipo de gestão.   

 Outro ponto que merece ser citado, diz respeito ao fato de esses trabalhos estarem 

focados na estruturação de novas bases, como modelos de gestão a serem indicados para 

outras escolas com mesmas características, por meio de experiências de gestão democrática. 

Para tanto, os pesquisadores realizam investigações baseadas em relatos de experiência de 

gestão democrática e no cotidiano de escolas que lhes são adeptas. 

 Verifica-se, portanto, a ausência de pesquisas voltadas para os desafios da gestão 

democrática. Constatou-se uma quantidade considerável de pesquisas acerca de práticas de 

direção escolar, mas estas não abordam a associação com o plano legal e teórico ligado à 

relação de interdependência (relações hierárquicas e plano legal) com a secretaria responsável 

pelas organizações escolares estudadas. Outro fator importante é a existência de poucos 

trabalhos que considerem os elementos externos, sob a perspectiva dos gestores, como os pais 

de alunos e a sociedade em geral. 

 Nesse caso, ao optar por este estudo, há preocupação intrínseca com a busca por 

artifícios diversos para que os recursos investidos na educação sejam usados da melhor forma 

possível, com o intuito de se alcançar um ensino de qualidade e um crescimento econômico e 
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social. Afinal, pesquisas sugerem que a gestão democrática proporciona bons retornos para a 

escola e a sociedade (GRIBOSKI, 2004; PARO, 2007; LIBÂNEO, 2008; ROSA, 2011). 

 Em se tratando do enfoque acadêmico, os estudos encontrados, geralmente são 

desenvolvidos na área da Educação. Sendo assim, a proposta de estudar a gestão democrática, 

sob a ótica da Administração, se apoia no pressuposto de que os conteúdos práticos e teóricos 

desse campo de conhecimento podem ser caracterizados como fatores críticos e diferenciais, 

sendo aplicados nas pesquisas relacionadas ao tema focalizado. 

 Fazendo uma breve apreciação histórica da gestão escolar, percebeu-se que ela foi 

marcada por características intrínsecas à administração geral, ou seja, inicialmente foram 

adotadas medidas administrativas direcionadas para a eficiência econômica, com base na 

hierarquia das funções e nos mecanismos empresariais (LOURENÇO FILHO, 2007; 

RIBEIRO, 1978; SANDER, 2007). 

 Depois desse momento, focou-se na administração para a eficácia pedagógica que 

considerava a motivação humana e, diferente da situação anterior, o processo de tomada de 

decisões engloba todos os níveis hierárquicos, já que, em uma organização complexa como 

uma escola, ocorrem conflitos que demandam diversos tipos de decisões administrativas 

(SANDER, 2007). 

 A complexidade da organização escolar foi constatada ao longo de pesquisas, de modo 

que o simples uso de teorias e ferramentas administrativas, sem o devido cuidado da 

contextualização não respondia as necessidades. Em face do que foi dito, para se conseguir 

estudar essa organização, entendeu-se a escola como um sistema aberto e adaptativo, que, 

além de ponderar a demanda dos alunos, a gestão precisa administrar aspectos vinculados aos 

vizinhos da escola e aos pais dos alunos, constituindo, assim, um modelo de gestão 

democrática para auxiliar na compreensão e na implementação da direção. 

 Como afirma Libâneo (2008), há necessidade de estratégias de ação, como autonomia 

nas escolas, gestão centrada na escola e avaliação institucional, visto que a mudança no 

campo econômico, político, cultural, educacional e geográfico requer alterações nos 

currículos, nas formas de gestão e novos recursos didáticos.  

 Aliada a importância teórica do trabalho, há a relevância empírica, que consiste na 

ênfase em mostrar para as escolas e a sociedade como a gestão democrática influencia na 

organização dessas instituições, levando em conta os pontos positivos e negativos encontrados 

na pesquisa. Para tanto, ressalta-se a o interesse de saber em que medida suas funções são 

exercidas, a partir das atribuições, se são compatíveis com o referencial teórico preconizado 



18 

 

pelas principais teorias de administração relacionadas à gestão escolar democrática e a sua 

relação com a legislação que rege a educação do município de Natal/RN.  

 De maneira analítica, o estudo possibilita um exame minucioso da real situação dos 

gestores, em particular os diretores, quanto suas formas de atuação enquanto administradores, 

afinal o ser humano age tanto mais administrativamente quanto mais ele conjuga seus 

conhecimentos e técnicas, aperfeiçoando-se continuamente, na utilização de seus meios de 

produção (PARO, 2002). 

 Por fim, o presente estudo não pretende esgotar o assunto estudado, limitando-se a 

teorias que mantém o elo entre administração e educação, no que diz respeito aos fatores 

determinantes na gestão democrática escolar. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 Este capítulo tem como finalidade apresentar uma revisão da literatura sobre a gestão 

educacional brasileira. Esta revisão teórica irá abordar aspectos que relacionam a referida 

gestão com a autonomia escolar no processo democrático. 

2.1 GESTÃO EDUCACIONAL BRASILEIRA 

 A partir do século XX, em todo o setor público, é iniciado um modelo de gestão 

descentralizada, com participação dos usuários, possibilitando a formulação de propostas para 

o desenvolvimento da gestão educacional (NETO; CASTRO; FRANÇA; QUEIROZ 2007). 

Nesse momento, a gestão educacional passa a ser organizada aproximando as características 

do modelo de gestão democrática, dada a natureza da autonomia proporcionada pela 

descentralização. 

 A reforma da gestão educacional brasileira dos anos de 1990 ocorreu devido à 

redemocratização política do país, após a ditadura militar que gerou a democratização em 

todos os âmbitos da vida social, bem como mudanças sucedidas na estrutura macroeconômica 

mundial, aliadas a transformações na gestão governamental, à reestruturação do Estado e ao o 

neoliberalismo (LIMA, 2011). 

 Um dos processos de redemocratização foi através da descentralização, com o intuito 

de apresentar uma maior participação da sociedade nos processos educacionais. Isso teve seus 

efeitos na área educacional, dentre outras formas, como consta a Constituição de 1988, pela 

reforma tributária que aumentou a capacidade de gastos em educação dos municípios e 

manteve a vinculação mínima para as três esferas de governo, tendo-se prioridade de gasto 

dos recursos educacionais no ensino fundamental e, ao mesmo tempo, determinando-se que os 

municípios deveriam atuar prioritariamente nesse nível de ensino (SUMIYA, 2005).  

 Essa prática na educação não aconteceu apenas no aspecto tributário. Na América 

Latina, foi implantado um modelo de gestão por meio da descentralização e da autonomia 

escolar. Esse modelo está ancorado na transferência de responsabilidades e atribuições aos 

estados, às províncias e/ou aos municípios; na delegação (para as escolas) de encargos de 

atividades que tradicionalmente seriam desenvolvidas pelo âmbito central; e na inclusão da 

comunidade local na gestão e no financiamento das unidades escolares (NETO; CASTRO; 

FRANÇA; QUEIROZ, 2007).  

 Segundo Draibe (1998 apud SUMYIA, 2005), os tipos e as modalidades de 

descentralização encontradas nos programas federais de educação são os seguintes: 
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1) Estadualização, quando a Secretaria Estadual de Educação recebe e gerencia os 

recursos de diferentes programas, realiza as compras e os distribui às unidades 

escolares; 

2) Municipalização, quando ocorre o mesmo processo descrito acima, mas a 

responsabilidade passa a ser da Prefeitura municipal; 

3) Autonomização da unidade escolar ou escolarização, quando a escola é a última 

unidade do processo de descentralização, e passa a definir as prioridades, receber e 

gerir recursos, além de prestar contas à Prefeitura ou à Secretaria Estadual de 

Educação. 

 

 Ainda na descentralização, sobre a delegação de poderes de autogestão existentes, é 

possível verificar um interesse do governo federal em delimitar funções, ou seja, conferir 

autonomia às esferas de governo para que criem suas próprias leis e delineiem caminhos 

próprios para a educação local. No entanto, alguns pesquisadores acreditam que essa é uma 

forma de propiciar mudanças de responsabilidade, repassar uma ação do governo federal para 

o poder local (estado e municípios) (NETO; CASTRO, 2011; CHAN; NG, 2008). O 

importante é propiciar um regime de colaboração entre os entes federativos, de modo que eles 

tenham autonomia e capacidade para dividir funções e determinações que visem atingir os 

objetivos do PNE, como mostra a citação retirada do PNE: 

 

 
Regime de Colaboração: refere-se à forma cooperativa, colaborativa e não 

competitiva de gestão que se estabelece entre os entes federados (União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios), visando ao equilíbrio do desenvolvimento e do bem-

estar em âmbito nacional, de forma geral, e na educação, de forma particular 

(BRASIL, 2011, p. 56). 

 

 

 Pelo processo de descentralização, caberia aos entes federados a criação de diretrizes 

próprias de valorização dos profissionais e a definição de instrumentos básicos para o 

desenvolvimento da educação. Para a União, competiria a determinação de transferências 

regulares de recursos financeiros às instituições públicas, priorizando os entes federados com 

baixo desenvolvimento socioeconômico, considerando os critérios de indicadores de IDH 

(Índice de Desenvolvimento Humano) (BRASIL, 2011). No âmbito da legislação, métodos e 

diretrizes da política educacional influenciam na gestão do sistema educacional e na estrutura 

da organização escolar, seja na esfera estadual, municipal ou federal. Portanto, a 
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administração escolar não se encontra isolada, e sim em um ambiente de relação de 

interdependência com a gestão educacional no nível macro. 

 É válido citar também o tipo da gestão educacional, sua natureza e suas características 

próprias, com a finalidade ampla de aplicação de métodos, técnicas e princípios da 

administração empresarial, relacionada aos fins a serem alcançados (DOURADO, 2007). Esse 

ponto faz referência à indução de mecanismos e formas de condução da administração 

escolar, acrescida pela reflexão de Werle, Mantay e Andrade (2009) de que as ações voltadas 

para essa prática são de apoio ao processo educacional, muitas vezes voltado para medidas 

burocráticas. Em alguns casos, por exemplo, não há uma definição clara da função dos 

profissionais da área de gestão escolar. Além disso, Dublante (2009) ressalta que a elaboração 

das políticas educacionais fica sob a responsabilidade de uma equipe de técnicos, comumente, 

desconhecedores do cotidiano da escola da educação básica. Esse desconhecimento, certas 

vezes, pode influenciar negativamente no planejamento e nas estratégias de ação para a 

melhoria da qualidade da educação em âmbito nacional. 

 Na opinião desse último autor citado, existem orientações, em forma de relatórios, 

produzidos pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura), pela CEPAL (Comissão Econômica para América Latina) e pelo PREAL (Programa 

de Promoção das Reformas Educacionais na América Latina). Essas orientações direcionam a 

gestão educacional para a adoção de artifícios que induzem a transferência de 

responsabilidade para a escola, na elaboração de ações que diminuem a ação do Estado, no 

provimento das condições para a manutenção das escolas, e ao mesmo tempo, conduzem a 

família e a comunidade nesse processo. 

 A partir das leituras acerca da gestão educacional, é visível uma dinâmica nessa 

gestão, compreendendo discussões em torno da descentralização, da municipalização, da 

democratização, da autonomia e da participação (LIMA, 2011). Isto é, assuntos que envolvem 

questionamentos sobre atribuições de responsabilidade, numa dimensão tanto a nível de 

governo federal, estadual e municipal quanto a nível micro, na própria escola. 

 Podemos considerar, assim, a influência da legislação como um marco importante no 

campo das reformas, tendo em vista que determina o contexto institucional das decisões e as 

ações dos sujeitos nos procedimentos formais. Simultaneamente, pode ser instrumento do 

poder normativo no exercício do poder formal dentro das organizações escolares (LIMA, 

2011). Sendo assim, na conjuntura do Plano Nacional de Educação, consta como conceituação 

que conjugam as proposições para elaboração do PNE: 
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Gestão Democrática: referente aos sistemas de ensino e das instituições educativas, 

constitui uma das dimensões fundamentais que possibilitam o acesso à educação de 

qualidade como direito universal. A gestão democrática como princípio da educação 

nacional, sintoniza-se com a luta pela qualidade da educação e as diversas formas e 

mecanismos de participação encontradas pelas comunidades local e escolar na 

elaboração de planos de desenvolvimento educacional e projetos político-

pedagógicos, ao mesmo tempo em que objetiva contribuir para a formação de 

cidadãos/ãs críticos/as e compromissados/as com a transformação social (BRASIL, 

2011, p. 58). 

 

 

 A nível micro, na esfera das unidades escolares, a legislação educacional proporciona 

progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e financeira, como também o 

eixo da legislação reafirma o caráter de descentralização dos sistemas de ensino brasileiros, 

por intermédio de práticas educativas coletivas, rompendo com a concentração de poder na 

elaboração e na decisão acerca das políticas (LIGEIRO, 2007). Pode-se notar uma 

preocupação em trazer a comunidade escolar para participar efetivamente na gestão 

democrática no plano legal, reafirmando sua importância no plano teórico e sendo coerente ao 

aspecto da autonomia e da descentralização no domínio da escola, conforme apresentado por 

Draibe (1998 apud SUMIYA, 2005). 

 A forma de organização da gestão educacional pode determinar formas de decisões 

como ações agregadas coletivas, aliada a ideia de autonomia intrínseca ao conceito de 

democracia e cidadania, permitindo ao sujeito participar da vida pública através da liberdade e 

da autonomia para exercê-la. (LIMA, 2011; LIGEIRO, 2007). Um exemplo disso está 

relacionado ao envolvimento da comunidade no planejamento financeiro da escola, 

principalmente quando se trata do destino de verbas federais que lhes são destinadas. 

 Desse modo, a democratização do ambiente escolar pode ser compreendida, nos 

aspectos formais, pela participação dos funcionários, dos pais e responsáveis de alunos e de 

representantes de segmentos no interior da escola; pelo Conselho Escolar ou Colegiado; pela 

escolha do diretor(a) escolar por meio de eleições; e pela autonomia na elaboração do PPP 

(Projeto Político-Pedagógico) (LIMA, 2011). É perceptível, então, uma relação coerente entre 

o plano legal e teórico, no que alude ao entendimento sobre gestão democrática e autonomia, 

restando saber apenas se, no plano empírico, essas condutas auxiliam de forma prática a 

gestão escolar. 
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2.2 ABORDAGENS SOBRE A GESTÃO ESCOLAR NO BRASIL 

 Esta seção mostra o contexto da gestão escolar no Brasil, a influência das teorias da 

administração no processo evolutivo da administração nos ambientes de ensino e aspectos 

positivos e negativos, muitas vezes empregados até os dias atuais. 

 Sander (2007) organiza os princípios da administração na conjuntura educacional, com 

base nos critérios de desempenho administrativo: a eficiência, a eficácia, a efetividade e a 

relevância. Esse autor também divide a administração escolar nas seguintes fases: a 

administração para eficiência econômica; a administração para eficácia pedagógica; a 

administração para efetividade política; e a administração para a relevância cultural. Ressalta-

se que, para a explicação de cada fase, será utilizada a contribuição de outros autores. 

2.2.1 Administração para a eficiência econômica 

 Essa fase é iniciada no início do século XX, quando o pensamento administrativo nas 

instituições educacionais entende as organizações escolares como estabelecimentos fechados, 

portanto, com características comuns da administração científica, típicas das teorias clássicas 

abordando a importância da divisão de tarefas e a departamentalização no sentido de 

especialização de tarefas (LOURENÇO FILHO, 2007; SANDER, 2007).  

 Nessa época, é destacada a importância da eficiência, como meio de alcançar a 

economia e a produtividade. Esse princípio é o critério econômico da capacidade 

administrativa de produzir mais, alcançando o máximo de resultado, com o mínimo de 

recursos, sejam eles de energia ou de tempo (SANDER, 2007). Outro teórico da 

administração científica, tomado como referência para se refletir sobre a administração 

escolar é Fayol, que, Além de compartilhar a ideia da eficiência, com a racionalização do 

trabalho, contribui com as funções capitais da administração, como prever, organizar, 

comandar, coordenar e controlar, ações necessárias no processo administrativo em si 

(LOURENÇO FILHO, 1970; RIBEIRO, 1978). No que diz respeito às escolas, é fundamental 

considerar o fato de serem organizações que oferecem educação e não serviços e produtos 

comuns a empresas. 

 Um ponto relevante acerca da eficiência é o fato de que ela está associada aos 

conceitos de racionalidade econômica e produtividade material, independentemente de seu 

conteúdo humano e político (SANDER, 2013). Drabach e Mousquer (2009) afirmam que a 

estrutura administrativa se compõe numa forma de organização baseada na hierarquia das 

funções, típica das organizações industriais, apresentadas por Fayol. Apesar de a eficiência ser 
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um aspecto importante para qualquer organização, até mesmo uma escola, é necessário 

considerar a produtividade em um contexto escolar de forma diferenciada, já que o produto 

final não é o mesmo das organizações exemplificadas nas obras do teórico citado. 

 Seguindo essa lógica, o diretor da Educação, nos estudos de Carneiro Leão, sob a ótica 

de Drabach e Mousquer (2009), é a imagem central, pois é ele quem dirige o trabalho, ajuda a 

progredir, mental e moralmente a comunidade escolar inteira. É possível notar um aspecto 

hierárquico verticalizado, de modo que as responsabilidades das funções gestionárias situam-

se de forma dependente, isto é, quem está numa posição inferior a do diretor, deveria 

obedecê-lo, através do cumprimento de normas e atividades indicadas por ele. Conforme 

Libâneo (2008, p.), a direção é centralizada numa pessoa e as decisões vêm de cima para 

baixo e os funcionários que estão no posicionamento abaixo do diretor devem cumprir um 

plano previamente elaborado. Nesse aspecto, não há participação direta de professores, 

especialistas e/ou usuários da escola. 

 É verdade que há características da eficiência passíveis de serem aproveitadas nas 

instituições de ensino, por exemplo, como forma de desempenho administrativo, 

considerando a ética e a exigência pedagógica do sistema educacional da sociedade atual 

(SANDER, 2013). É provável, assim, a adoção de mecanismos de eficiência em uma 

organização escolar, desde que exista adequação ao contexto pedagógico, típico das unidades 

públicas. 

2.2.2 Administração para a eficácia pedagógica 

 Após a análise da administração científica na gestão educacional, Lourenço Filho 

(1970) aponta-a como incompleta, pois não considera explicitamente o fato de as decisões 

serem tomadas em todos os níveis hierárquicos por cada trabalhador. Assim, intitula a 

psicologia e as relações humanas como “teorias novas”, com enfoque na motivação do 

comportamento humano. Ao mesmo tempo, Sander (2007) aprecia esse momento como a 

administração para a eficácia, visto que acredita num período em que administradores 

escolares utilizam princípios e práticas sob a ótica psicológica, iniciado na Escola das relações 

Humanas para responder a questões levantadas na direção escolar, a partir de estudos 

relacionados à compreensão do ser humano. 

 Diante disso, pode-se dizer que quanto mais complexa for a organização, como a 

escola, maior será o número de conflitos e decisões administrativas, em um determinado nível 

(LOURENÇO FILHO, 1970). Nota-se que as práticas e mecanismos pensados na 

administração científica não são suficientes para o grau de complexidade observado nos 
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ambientes escolares. Para tanto, a eficácia é o critério institucional que revela a capacidade 

administrativa para alcançar as metas estabelecidas ou os resultados propostos (SANDER, 

2013). Em uma conjuntura de gestão escolar, seria a fixação de metas para a própria escola e, 

por conseguinte, o seu alcance. 

 É preciso deixar claro que o estudo sobre as relações humanas, no campo da direção 

escolar, não anula a estrutura hierárquica apresentada na Administração Científica, já que esta 

ainda prevalecia. O estudo das relações humanas pode ser ponderado, então, como mais um 

elemento para o administrador escolar incorporar ao seu comportamento profissional 

(DRABACH; MOUSQUER, 2009). 

 No espaço escolar, a eficácia está intrínseca no desempenho pedagógico, atenuando 

características dos atos e fatos administrativos, relacionados à consecução dos objetivos da 

educação, sobrepostos aos aspectos utilitários e acima da eficiência econômica (SANDER, 

2007). A administração eficaz admite uma orientação pedagógica para incentivar a eficiência 

e lograr eficazmente os fins específicos das instituições educacionais (SANDER, 2013). 

Desse modo, a administração para a eficácia pedagógica é uma evolução do pensamento 

administrativo na escola, ainda que não se tenha conseguido abordar toda complexidade 

presente nesse tipo de organização e, consequentemente, tenham-se mais aspectos para ser 

estudado na administração sob o ponto de vista da gestão escolar. 

2.2.3 Administração para a efetividade política 

 A ideia da administração para a efetividade está ligada à forma como a organização é 

interpretada, como um sistema aberto e adaptativo e, portanto, a efetividade reflete a 

capacidade administrativa para satisfazer as demandas concretas da comunidade na qual a 

escola está inserida (SANDER, 2007). Nesse sentido, nota-se uma maior aproximação da 

instituição de ensino com as verdadeiras necessidades da comunidade escolar e da sociedade. 

Entretanto, percebeu-se algumas lacunas nas questões relacionadas ao poder e estudadas na 

administração científica, até então não se havia compreensões suficientes para o atendimento 

das demandas da sociedade (LOURENÇO FILHO, 1970, p.). 

 Assim, a efetividade busca acentuar as características presentes nos atos e fatos 

administrativos, com o intuito de atender às exigências políticas e educacionais da 

comunidade, sobrepondo as condições de natureza instrumental e utilitária (SANDER, 2007). 

Essa compreensão da administração na escola possibilitou uma nova abordagem, 

compartilhada por outros autores como Teixeira (1997), capaz de reconhecer a necessidade de 

mudanças na estrutura escolar, de modo que essa instituição considere as necessidades sociais 
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e individuais dos que fazem parte dela, pois a educação já não é mais destinada a uma elite 

minoritária e sim a todos. 

 A preocupação fundamental da administração para a efetividade é promover o 

desenvolvimento sócio-econômico e a melhoria das condições de vida humana, buscando-se 

superar as limitações dos critérios técnicos de eficiência e eficácia (SANDER, 2013). Desse 

modo, Drabach e Mousquer (2009) compreendem a visão de Teixeira (1997) como uma 

preocupação com a qualidade. É importante ressaltar que a qualidade mencionada condiz com 

o aprendizado, tendo em vista que, antes da época de Teixeira, a qualidade era entendida 

como acesso a educação para todos.  

 A partir de 1970, a contribuição de Teixeira (1997) considera apontamentos na 

tentativa de mudanças no campo da administração escolar levando em conta uma ótica oposta 

à visão da administração científica, ponderando aqueles que compõem o sistema escolar e o 

educando como “resultado final” do processo de ensino-aprendiagem, enquanto na empresa 

(organização para qual a administração científica foi criada) o alvo é o produto material. 

Então, se os alvos de estudos são diferentes, são necessárias abordagens distintas para avaliar 

cada tipo de organização. 

 Diante do que foi apresentado, é possível associar a efetividade à consecução de 

objetivos sociais mais amplos, e ao mesmo tempo a uma possibilidade de metodologia 

participativa nas instituições educacionais, capaz de contribuir para uma adaptação da gestão 

às características da comunidade, propiciando a articulação e permitindo o alcance de um 

nível efetivo para as necessidades políticas da comunidade (SANDER, 2013). Essa forma de 

administração se adéqua melhor ao contexto escolar, mas é importante considerar as 

características de outras formas de administração, pois a eficiência e a eficácia também 

podem gerar bons resultados na gestão. 

2.2.4 Administração para a relevância cultural 

 A administração para a relevância cultural pondera uma organização enquanto um 

sistema aberto e multicultural, sendo o valor, a importância e a significância tidos como 

critérios de medição de desempenho. Na literatura, o índice citado sobre qualidade leva em 

conta aspectos mensuráveis para a criação de índices como esse (SANDER, 2007). Aliado a 

isso, a administração relevante preocupa-se com as características culturais e os valores éticos 

que definem o desenvolvimento humano sustentável, bem como a qualidade de vida na 

educação e na sociedade (SANDER, 2013). 
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 Verifica-se, assim, duas formas de medir o desempenho, sendo uma através de meios 

que enfatizem princípios de conscientização, significação, ação humana coletiva e totalidade à 

luz do conceito de relevância, ou seja, um critério cultural capaz de medir o desempenho 

administrativo em termos de importância, significação, pertinência e valor (SANDER, 2013); 

e a outra com padrões e índices de desempenhos. Diante disso, pode-se compreender que uma 

administração educacional relevante avalia-se em termos dos significados e das 

consequências da atuação para o aperfeiçoamento do desenvolvimento humano e da qualidade 

de vida tanto na escola quanto na sociedade. 

 Nesse sentido, o conceito de relevância prioriza as considerações culturais da 

administração da educação, bem como o ideal de qualidade de vida humana, capaz de 

desencadear uma ação política no âmbito escolar e social. Para tanto, a importância da 

administração da educação pode ser entendida como uma forma de avaliar o critério de 

desempenho cultural, de natureza substantiva e intrínseca, em termos de significância, valor e 

pertinência dos atos administrativos para o crescimento humano e a condição de vida dos 

participantes do sistema educacional e da sociedade como um todo (SANDER, 2013).  

 Portanto, compreende-se que o conceito de relevância na gestão da educação procurou 

superar os conceitos de efetividade, eficácia e eficiência. Ao mesmo tempo, é válido destacar 

a seguinte questão: quando se discutem critérios de medição de desempenho, a literatura da 

administração escolar debate sobre conceitos de qualidade. Existem três abordagens adotadas 

na medição da qualidade: a qualidade total, o desempenho de indicador de qualidade e o 

monitoramento externo. A primeira está relacionada a uma abordagem empresarial de modelo 

de excelência; a segunda faz referência aos componentes padrão da linguagem da qualidade 

da educação, do ponto de vista da medição; e a terceira diz respeito a uma mudança de 

indicadores quantitativos para avaliações qualitativas para a melhoria da qualidade (LAW; 

CHANG, 2010; SCHOELLMAN,2011; CHUNG; LAW, 2010). 

 Entretanto, a discussão teórica sobre o conceito de qualidade na educação é bastante 

complexa e vai além das afirmações mostradas no parágrafo anterior. Pensando nisso, será 

apresentado um quadro com algumas considerações acerca da qualidade na educação, com 

base em pesquisas realizadas na Revista Educação e Sociedade. Outro aspecto fundamental é 

o fato de existir uma relação entre o estágio da educação para relevância cultural e a qualidade 

na educação, tendo em vista que ambas consideram o aspecto da qualidade, mesmo que seja 

de forma diferente. Na relevância cultural são ponderados os aspectos intrínsecos da formação 

do alunado, enquanto que na qualidade na educação são levando em conta os aspectos 

relacionados à medição e ao desempenho através de monitoramento: 



28 

 

Quadro 1- Exemplos de conceitos de qualidade em Educação, analisado nas publicações da 

revista Educação e Sociedade 

Autor e ano Definição de qualidade em educação 

Paulo Freire 

(1993) 

“Qualidade da educação; educação para a qualidade; educação e qualidade de 

vida, não importa em que enunciado se encontrem, educação e qualidade são 

sempre uma questão política, fora de cuja reflexão, de cuja compreensão não nos é 

possível entender nem uma nem outra.” (FREIRE, 1993, p. 43) 

Real (2006) “...as diversas concepções de qualidade que vêm sendo construídas a partir da 

política que busca garantir qualidade com quantidade.” (REAL, 2006, p. 171). 

Freitas (2007) “...Chama a atenção que o MEC tenha optado pelo IDEB como referência de 

qualidade. Por que não constituímos uma medição baseada no custo 

aluno/qualidade, na qual se 

levaria em conta uma série de variáveis que são necessárias ao funcionamento 

adequado de uma escola de qualidade?” (FREITAS, 2007) 

Oliveira 

(2007) 

“...É a qualidade “que oprime o cérebro dos vivos” e ocupa o centro da crítica ao 

processo presente de expansão, tornando-se a questão central da política 

educacional referente à educação básica nos próximos anos.” (OLIVEIRA, 2007, 

p. 687). 

Cunha (2007) “Quando se fala da qualidade da educação pública, não em termos do mais ou 

menos, do maior ou do menor rendimento diante de certos testes, mas em termos 

do que se ensina, do que e como se aprende, a questão da laicidade assume o 

primeiro plano.” 

(CUNHA, 2007, p. 826). 

Cavaliere 

(2007) 

“É a construção de uma proposta pedagógica para escolas de tempo integral que 

repense as funções da instituição escolar na sociedade brasileira, que a fortaleça 

através de melhores equipamentos, do enriquecimento de suas atividades e das 

condições adequadas de estudo e trabalho para alunos e professores, o que poderá 

trazer algo de novo e que represente crescimento na qualidade do trabalho 

educativo.” (CAVALIERE, 2007, p. 1032). 

Franco e 

Menezes Filho 

(2008) 

 “...Indicadores confiáveis de desempenho sirvam de parâmetro para as políticas 

de incentivo, quando o objetivo é premiar, punir ou auxiliar aquelas que são ou 

não capazes de atingir o desempenho esperado.” (FRANCO e MENEZES FILHO, 

2008, p. 2). 

FONTE: Adaptado (ROSA, 2011) 
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 A primeira colocação de Freire (1993) transparece uma ideia de complexidade e, ao 

mesmo tempo, de dependência das políticas públicas para garantir a qualidade almejada na 

educação. No entanto, o autor não deixa claro o conceito, apenas sua importância. Já na 

segunda, Real (2006) considera que a política brasileira, no campo educacional, enfatiza a 

quantidade sobre a oferta de educação para todos. O terceiro, Freitas (2007), critica a posição 

do governo na escolha do IDEB como critério para a qualidade na educação e sugere outra 

forma, análise do custo por aluno. Mas, seria necessária uma melhor contextualização para o 

entendimento dessa modalidade. Oliveira (2007) censura a forma imposta da qualidade no 

Brasil e acredita que a política educacional é uma maneira de melhora-la. Esse autor faz, 

ainda, uma apreciação qualitativa, em temos de como é ofertada a educação. Cunha (2007), 

examina a qualidade como algo relacionado à prática de ensino e como o aluno aprende. 

Cavaliere (2007), entre os estudiosos mencionados, foi o que mais se aproximou do conceito 

de qualidade ligada à gestão, pois coloca a educação como “um trabalho educativo”, o que 

possibilita uma compreensão tanto da educação na perspectiva do aluno quanto das ações 

desempenhadas pelos que fazem parte da administração escolar. Por fim, Franco e Menezes 

Filho (2008) entendem o indicador como uma ferramenta de monitoramento nas políticas 

públicas. 

 A partir da leitura das informações sobre qualidade na educação, observadas no 

quadro, percebeu-se a existência de algumas concepções sobre o assunto abordado. Porém, 

como essa pesquisa não objetiva estudar a qualidade na educação, especificamente, não será 

ampliada a discussão sobre esse tópico. Todavia, é pertinente o levantamento dos conceitos 

apresentados, já que parte-se da premissa de que uma boa gestão escolar permite um bom 

desempenho dos alunos e o estágio da administração para a relevância cultural levantou um 

aspecto associado à qualidade. 

 Na perspectiva de Law e Chang (2010), Schoellman (2011) e Chung e Law (2010), em 

um contexto organizacional, a qualidade é tida como desempenho de indicador de qualidade e 

monitoramento externo. Os autores citados estão inseridos no âmbito das pesquisas 

internacionais, sendo boa parte deles estudiosos da qualidade na educação propriamente dita, 

ou seja, a maior preocupação consiste em oferecê-la da melhor forma possível, considerando a 

ação de educar e não os aspectos da gestão.  

 Tomando como base o que foi apresentado sobre a administração para relevância 

cultural e a qualidade na educação, observou-se que o tema focalizado está sempre 

relacionado à gestão escolar, seja no âmbito de ensino ou nas técnicas de gestão diárias da 

escola, sendo relevante para o entendimento dessa prática. 
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2.2.5 Abordagem científico-racional 

 Na visão de Libâneo (2008), a administração escolar possui concepções diferenciadas, 

de acordo com o tempo e o contexto dos fatos, estando dividida em científico-racional e 

concepção sociocrática. No primeiro caso, a escola é apresentada como burocrática e 

tecnicista, uma visão muito próxima ao que era defendido pelos autores Leão (1945), Ribeiro 

(1986) e Lourenço Filho (2007). Já no segundo, a estrutura administrativa da escola deveria 

ser composta através da hierarquia das funções, visto que, como está posto na teoria de Fayol, 

os diretores teriam papel preponderante (LEÃO apud DRABACH; MOUSQUER, 2009, p. 

261). Lourenço (1970) afirma que as teorias clássicas e as teorias novas voltadas para a 

administração escolar, respaldadas em Taylor e Fayol, estão em processo de construção, 

conforme a administração científica, isto é, em ambas as situações, os autores compartilham 

do pensamento tecnicista na gestão escolar.  

 Ainda no enfoque científico-racional, Sander (2007) acrescenta uma forma 

tecnoburocrática, que assume características de um modelo parecido com uma máquina, 

preocupado com a economia, a produtividade e a eficiência. Esse momento de valorização 

técnica e burocrática da administração escolar está vinculado ao período da administração 

pública no Brasil e ao movimento de racionalização do trabalho derivado das contribuições de 

Taylor e Fayol, afinal tinha-se a necessidade da racionalidade, da eficiência, da divisão 

especializada de tarefas e das regras impessoais de conduta, com o intuito de oferecer 

melhores serviços com um menor custo (NAUMANN, 2010).  

 Esse mesmo momento é considerado por Libâneo (2008) como uma concepção 

científico-racional, na qual “prevalece uma visão burocrática e tecnicista da escola”, sendo 

possível notar compreensões convergentes para uma forma objetiva e racional, que buscam a 

eficiência, típica da administração para a eficiência. 

2.2.6 Abordagem Sociocrítica 

 Na acepção sociocrítica, definida por Libâneo (2008) como um sistema que une as 

pessoas, destacando o caráter intencional de suas ações, bem como a importância das 

interações sociais e relações socioculturais e políticas das escolas, verifica-se uma forma de 

administração distinta da científico-racional. Sander (2007) acredita que se trata de uma 

administração na contemporaneidade, na qual os fatores ambientais, de natureza política e 

antropológica, foram somados à eficiência e à eficácia, dando início a criação do conceito de 

efetividade. É possível compreender, assim, a presença de mais fatores envolvidos nessa 
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concepção, que não atenua a abordagem anterior, mas revela outras questões que influenciam 

no dia a dia da gestão escolar. 

 Ribeiro (1986) expõe fundamentos da administração escolar fundamentados em 

atividades da própria escola, de acordo com a filosofia da educação, a política da educação e 

ciências correlatas ao processo educativo, somada a um caráter também burocrático, no 

entanto, com menos referência à administração científica e mais à administração geral. 

 Desse modo, nota-se que não é interessante se prender apenas a valores técnicos em 

uma administração escolar, visto que, como afirma Paro (2002), a administração escolar pode 

ter também um caráter transformador. A seguir, será apresentado um quadro com o resumo 

dos modelos de administração mencionados: 

Quadro 2 - Resumo dos modelos de Administração escolar 

Administração 

para a eficiência 

econômica 

Administração 

para a eficácia 

pedagógica 

Administração 

para a 

efetividade 

política 

Administração 

para relevância 

cultural 

Abordagem 

científico 

racional 

Abordagem 

Sociocrítica 

A eficiência é o 

critério 

econômico da 

capacidade 

administrativa de 

produzir mais, 

alcançando o 

máximo de 

resultado com o 

mínimo de 

recursos, sejam 

eles energia ou 

tempo. 

Na administração 

para a eficácia 

pedagógica é 

destacado a 

psicologia e 

relações humanas 

como “teorias 

novas” com o 

enfoque sobre a 

motivação do 

comportamento 

humano; 

administradores 

escolares utilizam 

princípios e 

práticas sob a 

ótica psicológica, 

iniciado na Escola 

das relações 

Humanas para 

responder a 

questões 

levantadas na 

administração 

escolar. 

A ideia da 

administração 

para a efetividade 

está relacionada à 

forma como a 

organização é 

interpretada, 

como um sistema 

aberto e 

adaptativo e, 

portanto, a 

efetividade reflete 

a capacidade 

administrativa 

para satisfazer as 

demandas 

concretas da 

comunidade ao 

qual a escola está 

inserida. 

Na 

administração 

para a 

relevância 

cultural uma 

organização 

escolar é 

considerada 

como um 

sistema aberto e 

multicultural, o 

valor, a 

importância e 

significância 

como critério de 

medição de 

desempenho. 

Na 

abordagem 

científico 

racional a 

estrutura 

administrativ

a da escola 

deveria ser 

composta 

baseada em 

hierarquia 

das funções, 

com base na 

teoria de 

Fayol, assim 

os diretores 

receberiam o 

papel 

preponderant

e. 

Na 

abordagem 

Sociocrítica 

a 

organização 

escolar é 

notada como 

um sistema 

que une as 

pessoas, 

destacando o 

caráter 

intencional 

de suas 

ações, bem 

como a 

importância 

das 

interações 

sociais e 

relações 

socioculturai

s e políticas 

das escolas. 

FONTE: Elaborado com base em (Sander, 2007; Libâneo, 2008; Sander, 2013) 
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Ao analisar o quadro 2, observa-se fenômenos relacionados com as abordagens da 

administração, bem como alterações ocorridas ao longo das mudanças ocorridas nessas 

abordagens, induzindo a aproximação do aspecto humano com as técnicas de gestão 

mostradas nas proposições iniciais. Além dessas abordagens, alguns autores expõem 

características sobre as concepções de organização e gestão escolar, conforme apresentado no 

quadro a seguir: 

Quadro 3 - Concepções diferentes acerca do processo, da organização e da gestão escolar. 

Tecno-científica Autogestionária Interpretativista 
Democrática - 

participativa 

 - Prescrição 

detalhada de funções 

e tarefas aliada a 

divisão técnica do 

trabalho. 

 - Poder 

centralizado no 

diretor, relações de 

subordinação e 

autoridade com os 

outros funcionários. 

 - Administração 

regulada, ênfase em 

normas, regras e 

procedimentos 

burocráticos. 

 - Formas de 

comunicação 

verticalizadas, 

baseadas em normas 

e regras. 

 - Mais ênfase nas 

tarefas que nas 

interações pessoais 

 - Forma de gestão 

interna com autogestão 

social, promovendo o 

poder coletivo. 

 - Processo de tomada de 

decisão de forma 

coletiva, através de 

assembleias e reuniões. 

 - Ênfase na auto-

organização do grupo de 

pessoas com uso de 

eleições e alternância de 

funções. 

 - Não uso de normas e 

sistemas de controles, 

responsabilidade do 

coletivo. 

 - Crença no poder 

instituinte (prática da 

participação e 

autogestão).  

 - Ênfase nas relações 

pessoais e não nas 

tarefas. 

 - A escola não é uma 

realidade objetiva e 

sim socialmente 

construída de forma 

subjetiva. 

 - Privilegia a ação 

organizadora com 

valores e práticas 

compartilhadas. 

 - É valorizado as 

interpretações, 

valores, percepções e 

significados 

subjetivos 

destacando o caráter 

humano. 

 - Definição explícita 

de objetivos 

sociopolíticos e 

pedagógicos. 

 - Articulação entre a 

atividade de direção 

e iniciativa a 

participação dos que 

fazem parte da escola 

e os que se 

relacionam com ela. 

 - Alto nível de 

competência 

profissional. 

 - Objetividade nas 

questões relacionadas 

a organização e 

gestão, através de 

informações reais. 

 - Avaliação 

sistemática com fins 

pedagógicos. 

 - Ênfase tanto nas 

tarefas quanto nas 

relações 

interpessoais. 

FONTE: Elaborado com base em Libâneo (2008, grifo nosso). 
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 Através do quadro 3, percebe-se que as escolas que atuam de forma tecno-científica 

realizam práticas de gestão mais próximas do modelo empresarial, sendo a versão mais 

conservadora e uma forma clássica de gestão em uma organização escolar (LIBÂNEO, 2008). 

A abordagem interpretativa é oposta à concepção científico-racional e se aproxima da forma 

autogestionária, já que as práticas são socialmente construídas, estando a postura da escola 

pautada no envolvimento e a na participação ativa de todos (DIÓGENES; CARNEIRO, 

2005). A perspectiva democrático-participativa baseia-se em uma forma de relação horizontal 

e participativa entre a direção e os membros da equipe da escola (LIBÂNEO, 2008). 

 Constata-se, assim, que tais concepções possuem uma visão de gestão contrária à 

hierarquia vertical, em que prevalece a dominação e a subordinação das pessoas, expondo 

aspectos sociais, políticos e ideológicos.  

Aliado às pesquisas sobre gestão escolar, foi possível verificar diferentes formas de 

administração. No entanto, no contexto desse modelo de direção pública, é notável a 

importância da adoção da gestão democrática na escola, pois ela considera a complexidade 

desafiadora dos diversos modos de tomar decisões com todos que fazem parte da escola, por 

exemplo, ponderando a conjuntura da sociedade, na qual essa instituição de ensino está 

inserida. 

2.2.7 Práticas administrativas nas organizações escolares públicas 

 A literatura sobre a administração escolar possui vários apontamentos ligados às 

práticas administrativas. Alguns são favoráveis ao uso de mecanismos da Teoria da 

Administração Geral, comumente usada nas empresas, outros a consideram inviável, por 

acreditarem que a organização escolar demanda atitudes diferentes por parte da empresa. 

 Nessa ocasião, serão apresentados pressupostos encontrados na literatura nacional, 

internacional e livros de autores da área de gestão escolar. Inicialmente, será realizada uma 

breve explicação dos termos administração e gestão na organização escolar e, por 

conseguinte, a exposição de aspectos teóricos da área. 

Quadro 4 - Mudança de significado de recursos utilizados em educação 

Administração Gestão 

A disponibilidade de recursos a servirem como 

insumos constituem-se em condição que garante 

a qualidade do ensino. Uma vez garantidos os 

recursos, estes, naturalmente, garantiriam a 

qualidade do ensino. 

Recursos não valem por si mesmos, mas pelo 

uso que deles se faz, a partir do significado a 

eles atribuído pelas pessoas e a forma como são 

utilizados por elas na realização do processo 

educacional. 

FONTE: Adaptado LÜCK, Heloísa. Gestão educacional: uma questão paradigmática 



34 

 

 Apesar da crença na diferença entre a concepção de gestão e administração, fazendo-se 

uma análise do quadro, aliada ao contexto da pesquisa bibliográfica mostrada, fica evidente 

que se trata de uma ressignificação dada pela própria autora, sendo essas práticas adeptas de 

um mesmo propósito. 

 Então, pode-se considerar a administração escolar como uma tarefa de organização e 

coordenação dos trabalhos escolares, a partir de informações coletadas na própria fonte dos 

problemas educacionais (Souza, 2006). 

 Uma dos elementos fundamentais na educação é o planejamento educacional, um 

método da administração para organizar os desafios que demandam a intervenção humana 

(LUCK, 2009). Outro aspecto diz respeito ao fato de que a gestão administrativa está em um 

contexto interativo com outros fatores da gestão escolar de forma mais dinâmica (LUCK, 

2009). Ao mesmo tempo, a escola constitui uma organização, que apresenta características de 

um organismo, tendo necessidades e interesses próprios (SOUZA, 2006). 

 Embora alguns autores acreditem na diferença entre gestão e administração, é evidente 

que a função administrativa está presente em qualquer organização social que admita a 

divisão do trabalho (Souza, 2006). Todavia, como essa função tem base em outras ciências 

que podem sofrer transformações, pois a ciência administrativa pode ter suas concepções 

alteradas, e, consequentemente, gerar mudanças no papel desempenhado pelos sujeitos do 

processo administrativo. 

 Os métodos e técnicas administrativas são utilizados em vários tipos de organização e, 

normalmente, são semelhantes entre si, posto que se fundamentam nos mesmos princípios da 

administração geral (PARO, 2002). Quanto à administração escolar, esta é caracterizada por 

princípios e procedimentos concernentes à ação de planejar o trabalho, racionalizar o uso de 

recursos (materiais, financeiros e intelectuais), coordenar e controlar o trabalho das pessoas 

(LIBÂNEO, 2008). É notável, assim, como a organização escolar contém características 

peculiares a outras organizações e que possibilitam o uso de métodos da ciência 

administrativa, desde que sejam adaptados ao seu contexto. 

 As ações desempenhadas na escola definirão o tipo de gestão que ela exerce, de acordo 

com aquelas classificações vistas no quadro 2, determinando também se ela está orientada 

para a administração para a eficiência econômica e política, a administração para a eficácia 

pedagógica, a administração para a efetividade e a administração para a relevância cultural. 

Com isso, serão expostas as postulações de outros autores sobre a gestão escolar. 

 Segundo Paro (2002), em muitas escolas, se verifica um número excessivo de normas 

e regulamentos com atributos meramente burocratizantes, desvinculados da realidade e 
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inadequados à solução de problemas, pois essas características dificultam o processo 

administrativo. Nesse caso, possivelmente, trata-se de uma utilização inadequada dos métodos 

administrativos, afinal eles devem servir para auxiliar no dia a dia da administração escolar, e 

não criar obstáculos para essa prática. 

 Em se tratando dos métodos e/ou das técnicas específicos da empresa capitalista, na 

realidade, a dimensão conservadora se manifesta não apenas nos mecanismos gerenciais aí 

presentes, mas na ineficiência da obtenção de objetivos particulares na área da educação 

(PARO, 2002). Faz-se necessário, então, evidenciar como a unidade escolar pública difere da 

empresa capitalista. Conforme Ligeiro (2007), ela possui finalidades difíceis de serem 

identificadas e mensuradas, e o seu caráter, como prestadora de serviços, compreende o 

elemento humano como benificiário e participante da elaboração e, tendo em vista a natureza 

do trabalho desenvolvido, a mão de obra é a participação elevada na transmissão e crítica do 

saber.  

 Dessa forma, pode-se considerar a escola enquanto uma organização de unidade que 

reúne pessoas que interagem entre si, operando por meio de estruturas e processos 

organizativos próprios, a fim de alcançar os objetivos da instituição (LIBÂNEO, 2008). São 

notórios vários aspectos relacionados à administração geral, visto que, mesmo sendo um 

contexto organizacional escolar, isso implica compreensões relativas à administração de uma 

organização, o contexto em que está inserida e, consequentemente, suas particularidades. 

 Ao longo do tempo, à medida que a escola se tornou mais complexa, uma quantidade 

considerável de teóricos da administração escolar se inspirou nos estudos gerais da 

administração adotados pelas empresas. No início, o argumento prevalecente, assim como os 

princípios para sua condução, foi o da cientificidade, métodos e técnicas que garantissem a 

eficiência dos sistemas (ZERO, 2006). Dadas as especificidades encontradas na organização 

escolar, ressalta-se que essas diferenciam-se uma das outras, podendo conter certas 

semelhanças, caso estejam em um contexto social e econômico comum, mas apresentam 

aspectos de gestão que as distinguem, e isso dependerá da forma como acontece a gestão, por 

exemplo. 

 Perante a necessidade de se promover a eficiência e a produtividade na escola, esta 

pode pautar-se em técnicas particulares para consecução de seus objetivos, como também 

novos procedimentos e caminhos para isso, superando a repetição/imitação desses artifícios e 

trajetos (PARO, 2002). É preciso, pois, utilizar as ferramentas de administração geral de 

maneira adequada, vislumbrando sempre os verdadeiros fins da escola pública. 
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 A organização da vida escolar configura-se como uma disposição dos meios de 

trabalho empregados na escola, em função de sua especificidade e dos intuitos educacionais, 

propiciando melhores condições para o desenvolvimento do ensino. É essencial, ainda, 

repensar a formação do gestor de forma mais integrada com o ato de educar e tornar as rotinas 

administrativas importantes mecanismos de gestão, bem como a adoção da gestão 

participativa, sem abandonar a exigência de que as escolas funcionem bem (LIBÂNEO, 2008; 

ZERO, 2006). Ou seja, trata-se de refletir sobre o modelo utilizado pelas escolas, e trazer 

padrões de administração para a gestão escolar democrática, considerando os aspectos que 

irão colaborar nessa gestão, concretizando as metas estabelecidas, sem descaracterizar a 

prática da gestão democrática, necessária nas escolas públicas.  

 Em relação ao conteúdo técnico, não há dúvida de que as conquistas teóricas da 

administração capitalista poderiam fornecer uma consciente contribuição para o incremento 

da produtividade na escola, se procedesse à efetiva racionalização das atividades e à 

sistematização dos procedimentos para se alcançar um ensino de melhor qualidade (PARO, 

2002).  

 Nesse sentido, o papel principal do gestor escolar está ligado à prioridade da “função 

estratégica” como articulador de ações e reações daqueles que serão afetados, discentes, 

docentes e comunidade de uma maneira geral (ZERO, 2006). É fato que já existem escolas 

utilizando os mecanismos de gestão adotados pelas empresas capitalistas, restando estudar 

esses mecanismos, para verificar se consideram os princípios da escola pública.  

 É evidente que as escolas precisam usar, de forma adequada, o planejamento para 

garantir o desenvolvimento da organização, tendo-se um plano anual de atividades da escola 

e, simultaneamente, um plano anual com um orçamento incluído (CHAN; NG, 2008). Isto é, 

o planejamento é um aspecto inerente à ciência administrativa e, por conseguinte, importante 

para qualquer tipo de gestão, portanto, também cabível ao contexto escolar. 

 Uma ação advinda da administração geral, que tem considerável importância no 

ambiente escolar, é a estratégia, implementada por meio de uma série de táticas e medidas a 

serem conduzidas de forma adequada. Para que isso seja possível, deve-se levar em conta esse 

espaço como algo complexo e imprevisível, avaliando a necessidade de um entendimento da 

sua própria natureza (BELL, 2002). Como a estratégia está associada a um planejamento 

futuro, é pertinente sua concretização nas organizações escolares, pois isso facilitará a 

compreensão de como uma determinada gestão pretende estar em um determinado tempo. 

 Mesmo que seja aproveitada a ciência administrativa dos estabelecimentos privados, é 

válido ressaltar a aplicação de uma teoria e uma prática de administração escolar proposta 
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como horizonte para a organização da escola em bases democráticas (PARO, 2002). Cabe 

frisar que não se justifica soluções para problemas técnicos, administrativos e pedagógicos 

orientados pelo senso comum (ZERO, 2006). Parece claro afirmar uma compreensão, por 

parte dos gestores e dos que fazem parte da gestão escolar, da necessidade de conhecimento 

de técnicas administrativas para evitar a ação puramente empírica nas rotinas administrativas 

diárias. 

 Em todos os campos, em especial no administrativo, devem ser empregados todos os 

desenvolvimentos da ciência e da técnica que possam somar forças no sentido da mudança e 

da organização da sociedade a ser construída (PARO, 2002). Porém, é importante considerar 

certos aspectos da gestão escolar. Para Libâneo (2008), é imprescindível prover as condições, 

os meios e todos os recursos indispensáveis para um funcionamento adequado da escola e do 

trabalho em sala de aula, assim como promover o envolvimento das pessoas nas atividades 

realizadas, por meio da participação, fazendo o acompanhamento e a avaliação desse 

processo, considerando sempre os objetivos de aprendizagem. Com isso, observa-se o quanto 

as práticas e as teorias administrativas contribuem para os conhecimentos atinentes à 

administração escolar, sendo preciso o entendimento de como funciona a organização escolar, 

a sua função, os seus limites e, principalmente, o respaldo legal. 

2.3 GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 Esta seção apresenta uma discussão teórica sobre a gestão democrática aliada aos 

aspectos legais sobre esse tema, adotada no município de Natal/RN. 

2.3.1 Gestão democrática escolar 

 Segundo Bobbio (2000, p.), a democracia pode ser considerada como um conjunto de 

regras que determinam aqueles que estão autorizados a tomar decisões, o que é realizado por 

um grupo de pessoas, de forma coletiva, com base em normas estabelecidas. 

 Toraine (1996, p. 46-47) propõe três definições de democracia: 

1) Dá importância central à limitação do poder do Estado pela lei e pelo reconhecimento 

dos direitos fundamentais; 

2) Dá maior importância a cidadania, à constituição ou às ideias morais e religiosas que 

garantem a integração da sociedade e fornecem um sólido fundamento para as leis; 
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3) Insiste mais na representatividade social dos governantes e opõe a democracia – que 

defende os interesses das categorias populares à oligarquia quer esteja associada a uma 

monarquia definida pela posse de privilégios, ou então a propriedade do capital. 

 A partir dessas conceituações, notam-se várias concepções sobre a democracia. No 

entanto, a pesquisa irá enfocar aquela que mais se aproxima da gestão democrática escolar, 

com base no amparo legal e na vasta literatura pesquisada sobre o referido assunto.  

 Na educação, a democracia acontece no próprio exercício da prática democrática. 

Exemplo disso é a eleição, que possibilita o estabelecimento de relações com diversos 

cidadãos, tornando-os membros conscientes da comunidade (BOBBIO, 2000). 

 Nesse caso, é importante se pensar em formas de assegurar condições políticas e de 

gestão para o envolvimento e a participação da sociedade civil na formulação e na 

implementação das ações e dos programas de universalização da educação básica. Isso induz 

a melhoria da educação nos diferentes níveis e modalidades, (BARROSO, 2006). Ou seja, 

para se conseguir que a democracia seja efetivada de fato nas escolas, é fundamental a 

atuação do poder público. 

 O aparato legal é amplamente utilizado e, no município de Natal existe a Lei nº 087, 

que trata da democratização da gestão escolar no âmbito da rede municipal de ensino, 

fornecendo outras providências que serão discutidas na seção sobre a legislação. A lei, em 

princípio, impede o governante de exercer seu poder em defesa dos interesses privados e, ao 

mesmo tempo, o seu primado resguarda o cidadão do arbítrio do mal governante e do homem, 

protegendo-o da aplicação indiscriminada da norma geral (BOBBIO, 2000).  

 O código legislativo deve apresentar, assim, uma ação democrática, a fim de 

desmassificar a sociedade, através da multiplicação dos espaços e dos processos de decisão, 

que permitem estabelecer a aproximação entre as exigências impessoais e os projetos e as 

preferências individuais, de forma associada à educação, pois as concepções da sociedade se 

traduzem por ideias a respeito do ato educativo (TORAINE, 1996). 

 O entendimento fixado sobre a lei por Bobbio (2000) e Toraine (1996) faz menção a 

aspectos de governo na sociedade, mas é possível trazer essa leitura para o campo da gestão 

escolar, ao considerar a posição do governante como a dos gestores escolares, levando em 

conta a intenção da aplicação da lei na perspectiva de envolver a sociedade, da qual fazem 

parte a escola, os alunos, os pais, os professores, os funcionários de modo geral e os vizinhos 

da própria instituição de ensino. Ao mesmo tempo, o interesse de apresentar a gestão 

democrática a partir de normas que induzem a um mecanismo de educação e exigência para a 
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ser utilizado pelos gestores escolares que praticarem o modelo de gestão focalizado. A 

educação está ligada à relação existente com a sociedade que está vinculada à gestão 

democrática, sob a forma de atuação dos participantes. A exigência, por sua vez, diz respeito 

às orientações que devem ser seguidas por aqueles compõem a equipe administrativa. 

 Vale lembrar que o plano legal não é suficiente para garantir a prática da gestão 

democrática na sociedade e até mesmo nas escolas, podendo-se considerar a democracia como 

uma forma institucional que favorece a formação e a ação do sujeito, desde que o espírito 

democrático adentre todos os aspectos da vida social organizada, tanto no ambiente de ensino 

quanto em qualquer outra instituição (TOURAINE, 1996). Para auxiliar na compreensão de 

como acontece a democracia propriamente dita, é pertinente entender o seu sentido, 

ponderando o modo como essa funciona no plano legal, é explicada na teoria e é interpretada 

pela pessoas. 

 Na Lei nº 087, há uma definição da maneira como deve ser a gestão democrática nas 

escolas. Afinal, as regras e a constituição de uma democracia precisam está definidas no que 

distingue um sistema democrático de um sistema não democrático, bem como suas normas, 

visto que todo sistema as tem, mais ou menos claras ou complexas (BOBBIO, 2000).  

 Dessa forma, ainda que essas regras estejam bem formuladas e apresentadas, devem 

ser observadas e analisadas para poderem ser compreendidas como realmente democráticas ou 

não. No caso da educação, esta deve está pautada em políticas e ações que promovam a 

educação democrática e de qualidade social, asseguradas em um padrão de acesso e 

permanência na gestão (BARROSO, 2006). 

 A clareza das informações apresentadas no conjunto de regras que asseguram a gestão 

democrática também pode ser entendida pela a forma como ela é apresentada aos 

interessados, observadas e analisadas. Considerar a reflexão dos indivíduos participantes de, 

maneira crítica, sobre aspectos políticos envolvidos na resolução de um dilema possibilita 

avaliar situações que exigem respostas estratégicas ou agressivas, relevantes para um 

ambiente democrático (BEGLEY; ZARETSKY, 2004). Isto é, em um problema ou situação 

que possibilite a participação democrática no ambiente escolar, o modo como essa será 

conduzida e como os integrantes desse sistema influenciaram são condizentes ou não com um 

ambiente democrático. 

 Considerando os procedimentos de condução da gestão, para a participação ou não, 

faz-se necessário compreender outros tipos de gestão, pois nem todos induzem um mecanismo 

de envolvimento, ou pelo menos em um nível mais acentuado ou não, dependendo do modelo 

adotado no ambiente escolar. Portanto, conforme apresentado no quadro 2, sobre concepções 



40 

 

diferentes acerca do processo, da organização e da gestão escolar, percebe-se a existência da 

gestão centralizada, na qual o poder está focado no diretor, existindo a ênfase nas normas, 

regras e procedimentos burocráticos, assim como a autogestionária, na qual prevalece o poder 

coletivo e as decisões são tomadas coletivamente e a interpretativa com valores, percepções e 

significados subjetivos (LIBÂNEO, 2008). 

A administração escolar tem como principal objetivo planejar, organizar, dirigir e 

controlar os serviços necessários à educação (LIBÂNEO, 2008). Para tanto, o meio para se 

alcançar esses elementos nas escolas públicas municipais é através de uma gestão 

democrática, entendida na concepção de Libâneo, Oliveira e Tochi (2012, p-456) a partir dos 

seguintes princípios: 

 

 
São propostos os seguintes princípios da concepção de gestão democrático-

participativa: autonomia da escola e da comunidade educativa; relação orgânica 

entre direção e a participação dos membros da equipe escolar; envolvimento da 

comunidade no processo escolar; planejamento de atividades; formação continuada 

para o desenvolvimento pessoal e profissional dos integrantes da comunidade 

escolar; utilização de informações concretas e análise de cada problema em seus 

múltiplos aspectos, com ampla democratização das informações; avaliação 

compartilhada; relações humanas produtivas, assentadas em uma busca de objetivos 

comuns. 

 

 

 Diante dessa afirmação, constata-se o quanto a gestão democrática não é apenas a 

aplicação de métodos e técnicas de administração empresarial, devido à sua especificidade e 

aos fins a serem alcançados, já que apresenta princípios que a conduzem de forma 

compartilhada. Ela pode ser entendida também, como a negociação política entre grupos que 

reivindicam o direito a alguma coisa, reivindicação de um direito que substitui o poder do 

estado para restringi-lo, como o direito à liberdade de expressão, o direito de culto dentro de 

uma religião de sua escolha e o direito a um estilo de vida (STARRATT, 2004).  

 Com o intuito de alcançar a realização plena desse tipo de gestão, faz-se necessário 

superar práticas autoritárias nos recintos escolares, iniciando um exercício de reflexão das 

relações no âmbito pessoal, por exemplo. Além disso, é pertinente incluir cogitações voltadas 

para o comportamento dos indivíduos entre si e com um grupo, abordando aspectos 

econômicos, sociais, políticos e culturais, para se construir ambientes democráticos. Nesse 

contexto, também se incluem os dirigentes escolares e a criação e a utilização de espaços e 

instâncias que promovam a participação (ZERO, 2006; LIGEIRO, 2007). 

A gestão democrática, também considerada participativa, é caracterizada como um 

exercício democrático da ação de gerir e um direito de cidadania, implicando deveres e 
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responsabilidades. É uma gestão eficaz e coletiva que depende de capacidades e encargos 

individuais, além de uma ação coordenada e controlada que sugere identificar problemas, 

acompanhar ações, controlar, fiscalizar e avaliar resultados.  

 Quando é ponderada a democratização da gestão da escola pública, pressupõe-se a 

ampliação da participação das pessoas nessa prática (SOUZA, 2009; LIBÂNEO, 2008). Para 

se conseguir a democratização e a participação coletiva no espaço escolar público, é preciso 

considerar o contexto atual da escola, propor e implementar novas formas de administração 

que sejam tanto democráticas, quanto mais eficazes na busca de objetivos educacionais 

(PARO, 2002). 

 A gestão da escola pública pode ser compreendida pretensamente como um processo 

democrático, sendo a democracia entendida como princípio, posto que se considere a escola 

financiada por todos e para atender ao interesse de todos, levando-se em conta também ações 

voltadas para a educação política, na medida em que criam e recriam alternativas mais 

democráticas no cotidiano escolar, no que se refere, em especial, às relações de poder ali 

presentes (SOUZA, 2009). 

 Para a gestão democrática ser realizada em qualquer escola pública, é necessário haver 

um entendimento acerca de sua concepção, pondo-a em prática desde níveis mais altos de 

autoridade, através de leis e diretrizes, até os professores. Caso estes vivam em um ambiente 

autoritário, será difícil desenvolver um trabalho de autonomia com seus alunos, ou mesmo 

inviável. Isso só será possível mediante uma gestão democrática na escola, que tenha a 

participação efetiva da comunidade escolar no projeto pedagógico e nas políticas 

administrativas, sendo necessária uma ação direta do diretor em prol da participação dessa 

comunidade (SILVA, 2006). Ou seja, é inviável se pensar em uma atuação democrática na 

gestão escolar, caso a direção da escola esteja orientada para mecanismos contraditórios a 

esse tipo de gestão. Como foi exposto até então, deve-se existir orientações que vão além do 

aspecto micro da gestão escolar. 

 Além disso, é essencial pensar que a escola pública está inserida numa sociedade 

globalizada, e, portanto, uma visão globalizada da educação mobiliza a dinâmica social e 

interfere na definição do papel do gestor educacional enquanto agente participativo, reflexivo 

e democrático que busca uma competência voltada à inter-relação dos agentes educativos 

(diretores, gestores, alunos, pais e mestres). Isso propicia a superação efetiva das dificuldades 

cotidianas, trabalhando para a qualidade e a equidade na escola (GISSONI, 2010). 

 Esse tipo de gestão necessita profundas transformações nos âmbitos pessoal e coletivo 

das instituições, uma vez que requer princípios de responsabilidade compartilhada de 
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decisões, de participação de sentido democrático de organização social (SOUZA, 2009; 

ZERO, 2006). 

 É cabível destacar, ainda, a atenção que se deve ter em relação à participação dos pais 

dos alunos, que, muitas vezes, é prejudicada por fatores que transcendem as possibilidades de 

envolvimento no ambiente escolar, como horário de trabalho, razões econômicas, cansaço 

físico e distância que podem constituir impedimentos ou entraves decisivos na participação de 

momentos políticos decisórios de extrema importância para os rumos da escola (ZERO, 

2006). A implicação dessa ação associa-se ao sentido de participar: ter parte, ser parte e fazer 

parte, como um pressuposto da democracia participativa, no compartilhamento do poder 

(LIGEIRO, 2007). Diante disso, ainda que existam dificuldades de inserir os pais dos alunos 

nas tomadas de decisões da gestão escolar, os gestores precisam procurar estratégias para que 

isso aconteça.  

 Vivendo a prática da participação nos órgãos deliberativos da escola, os pais, os 

professores e os alunos aprendem a sentirem-se responsáveis pelas decisões que os afetam 

num âmbito mais amplo da sociedade, a escola. Aliada a isso, a participação é ingrediente dos 

próprios objetivos da instituição de ensino e da educação (LIBÂNEO, 2008). No entanto, se a 

escola idealizar a participação dos pais apenas como um processo de intromissão, jamais terá 

como objetivo educacional a cultura participativa e, consequentemente, consciente ou não, 

agirá dificultando a representatividade desse segmento nas suas decisões (ZERO, 2006). A 

introdução dos pais dos alunos no processo decisório das escolas vai além da simples 

demonstração de gestão participativa. Para surtir efeitos positivos na educação de seus filhos, 

é imprescindível uma participação efetiva e compromissada com uma educação melhor, em 

que eles possam acompanhar a vida escolar e decidir, através de opiniões e questionamentos, 

sobre aspectos deliberativos da gestão escolar. 

 A constância dessas práticas no cotidiano vai propiciar paulatinamente a 

corresponsabilização e, consequentemente, o estabelecimento do valor qualitativo, permitindo 

que o ambiente escolar seja um verdadeiro laboratório vivo da difícil arte da convivência 

democrática. Ao mesmo tempo, dentro desse marco, existirá uma nova postura de renovação 

frente ao ensino, com base em uma nova concepção de educação, consubstanciada em 

princípios democráticos no reconhecimento às diferenças culturais e sociais dos discentes 

(ZERO, 2006; LIGEIRO, 2007). Refletindo acerca das diversas características dos pais, não 

adianta inseri-los no contexto escolar de qualquer maneira, pois alguns podem contribuir mais 

que outros, o que dependerá de várias particularidades pessoais, como valores, crenças, 

conhecimento e situação sócio econômica. 
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 Outro ponto importante, coerente com a gestão participativa, é a autonomia. A esse 

respeito, Libâneo ( 2008) acrescenta a discussão sobre a gestão democrática, afirmando que a 

autonomia, em princípio, requer vínculos mais estreitos com a comunidade educativa, 

basicamente os pais, as entidades e as organizações paralelas à escola, assegurando, ainda, 

que a presença da comunidade na escola tem várias implicações, como usufruir das práticas 

participativas para integrarem outras instâncias decisórias no âmbito da sociedade civil e 

contribuírem para o aumento da capacidade de fiscalização da sociedade civil sobre a 

execução da política educacional. 

 Para alcançar os resultados almejados, as organizações escolares dependem da 

participação, visto que os objetivos traçados serão aqueles pertencentes à comunidade que faz 

parte da escola e, certamente, serão mais duradouros e contarão com maior compromisso em 

se cumprirem as decisões compartilhadas com o grupo (ZERO, 2006). Nesse sentido, a 

autonomia permite a corresponsabilização dos participantes da gestão escolar, no que alude ao 

cumprimento de acordos de resultados de reuniões e discussões das quais fizeram parte. 

 Diante desse contexto, é imprescindível a autonomia como fundamento da concepção 

democrático-participativa da gestão escolar, razão de ser do projeto pedagógico-curricular, 

capaz de se definir como faculdade das pessoas de autogovernar-se e decidir sobre o seu 

próprio destino (LIBÂNEO, 2008). Esses fatos fazem presumir que a sociedade deve 

participar de suas responsabilidades para cultivar e manter um ambiente rico para educar os 

jovens membros de seu espaço democrático, e eles, gradualmente, também precisam 

participar plenamente da jornada humana da sociedade, com um modelo democrático de 

aprendizagem no envolvimento da comunidade escolar (STARRATT, 2004). 

 Em um contexto micro (em nível de gestão escolar), a gestão democrática e o uso da 

autonomia escolar são questões fundamentais para a organização escolar. No entanto, a 

democratização dos processos de organização e gestão deve considerar as especificidades dos 

sistemas de ensino (a nível federal, estadual ou municipal), bem como os graus progressivos 

de autonomia das unidades escolares a eles vinculados (DOURADO, 2007; SILVA, 2006).  

É importante, então, buscar a participação da sociedade civil, especialmente, a 

inserção de trabalhadores em educação, estudantes e pais. Não obstante, os sistemas 

educacionais também devem assumir sua responsabilidade, investindo na construção de 

contextos escolares democráticos, de diversas formas, seja através de mensagens subliminares 

ou outros meios que passam através das opções governamentais relacionadas às políticas 

públicas (DOURADO, 2007; SILVA, 2006). 
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 Nota-se que a gestão democrática é um fator primordial para administração da escola 

pública no Brasil, que depende não apenas do esforço de quem gerencia a escola, mas também 

da comunidade em seu entorno, consciente de sua relevância, bem como de amparos legais, 

vinculados a políticas públicas, programas e leis. 

 Diante dessa circunstância, vale considerar à maneira como acontece, ou pelo menos 

deve ser, a gestão escolar com base na Lei n° 9.394 (BRASIL, 1996), que define as diretrizes 

básicas da educação: 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 

público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 

seguintes princípios: 

I. participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 

escola; 

II. participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes.  

 Para existir a gestão democrática citada, é necessário ter administradores escolares 

atuantes com características peculiares a organização da escola, conforme aponta Luck (2009, 

ao mostrar que os diretores devem ser conscientes dos complexos desafios da gestão escolar e 

reconhecer a necessidade de desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes das mais 

diversas formas e dimensões, tornando-se capazes de exercer de forma efetiva essa função. 

2.4 GESTOR ESCOLAR 

 Esta seção apresentará aspectos teóricos e legais sobre os gestores escolares, 

destacando o papel do diretor como gestor da unidade escolar. Este trabalho considerará 

gestor e administrador sem distinção, afinal, o registro do uso do termo gestão, em detrimento 

do termo administração, tinha um significado mais claro para os que defendiam a proposta de 

gestão democrática, no contexto da década de 1980 (DRABACH; MOUSQUER, 2009). 

2.4.1 Gestor escolar concepção teórica e legal 

 A escola tem como figura de destaque na administração o seu diretor, o principal 

responsável pelas ações aí realizadas (PARO, 2002; LIBÂNEO, 2008). Considerando a gestão 

democrática explicitada anteriormente, o ideal é que esse agente desenvolva uma gestão 

participativa na escola, exercendo sua função e compartilhando responsabilidades com a 
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equipe escolar e com a comunidade (SILVA, 2006, p.). Para melhorar a qualidade do ensino, 

por meio da gestão escolar, torna-se necessário que esse profissional desenvolva 

competências que lhe permitam assumir, de forma efetiva, um conjunto de responsabilidades 

inerentes às suas funções (LUCK, 2009). 

 O diretor com visão de conjunto articula e integra os vários setores: administrativo, 

pedagógico, secretaria, serviços gerais, relacionamento com a comunidade (LIBÂNEO, 2008, 

p.). Mas, é importante salientar que nem sempre esse administrador desencadeia uma gestão 

democrática, tendo em vista que constatou-se que essa prática não acontece em algumas 

instituições escolares (SILVA, 2010). Sabendo-se que muitos diretores não utilizam-se de 

mecanismos democráticos em suas gestões, é possível questionar que muitos aspectos 

levantados até então, estejam apenas no plano teórico e legal. Todavia, convém pensar sobre 

os motivos que levariam os administradores a não usar esses meios democráticos. 

 Com o intuito de esclarecer essa questão, será definida a diferença entre um diretor 

central e um centralizador, conforme o entendimento de Silva (2006). No primeiro caso, o 

diretor assume a posição principal, com acesso aos vários níveis de decisão e considerando a 

gestão democrática como algo a ser efetivamente implantando. Seu papel de líder central 

favorecerá esta ação, propondo e incentivando ações democráticas. No segundo, o gestor 

exercerá sua função como alguém por quem todas as decisões devem passar, a fim de serem 

aprovadas, trazendo para si as deliberações e os encaminhamentos do trabalho escolar.  

 Em nenhum dos dois casos, o diretor assume características menos importantes, ao 

distribuir responsabilidades ou centralizá-las. Seu papel gerenciador é destacado, o caminho 

que ele irá optar é influenciado pela sua história pessoal, como também pelo contexto, pois a 

bagagem adquirida ao longo de sua prática, como docente e na direção, lhe possibilita um 

olhar mais profundo sobre o universo educacional (SILVA, 2006; LIGEIRO, 2007). 

 Existe a necessidade de o gestor analisar as práticas mais reflexivas, as relações de 

integração no espaço escolar, bem como a busca constante de uma formação voltada para a 

construção de saberes pedagógicos (GISSONI, 2010; LIGEIRO, 2007). Esse administrador 

precisa saber relacionar seus conhecimentos como educadores e gestores, pois, mesmo sendo 

saberes diferentes em um contexto de gestão escolar, são consideravelmente necessários. 

 Além disso, fortalecer o papel dos representantes (de pais e estudantes, coordenadores 

pedagógicos, por exemplo) é apropriado para o envolvimento nos encaminhamentos de cunho 

específico, a deliberação sobre aplicação de recursos, como também a ampliação do 

compartilhamento sobre as decisões relacionadas às questões de ordem pedagógica e 
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administrativa (GISSONI, 2010; LIGEIRO, 2007). Esse compartilhamento demanda os 

conhecimentos necessários, apresentados no parágrafo anterior. 

 Assim, o diretor deve ter um conjunto de atribuições para realizar uma gestão 

democrática, como é apresentado no quadro 5: 

Quadro 5 - Lista de atribuições do diretor de escola 

Atribuições do diretor de escola 

1 Supervisionar e responder por todas as atividades administrativas e pedagógicas da escola, 

como organização social com foco na formação dos alunos. 

2 Assegurar as condições e meios de manutenção de um ambiente de trabalho favorável e de 

condições materiais necessárias à consecução dos objetivos da escola. Isso desencadeará 

qualidade social na formação e aprendizagem dos alunos. 

3 Promover a integração e a articulação entre a escola e a comunidade próxima. 

4 Organizar e coordenar as atividades de planejamento e do projeto pedagógico-curricular. Aliada 

a essa ação, implementar padrões de qualidade para as práticas educacionais escolares. 

5 Conhecer a legislação educacional e do ensino, as normas emitidas pelos órgãos competentes e 

o Regimento Escolar, assegurando o seu cumprimento. 

6 Garantir a aplicação das diretrizes de funcionamento da instituição e das normas disciplinares, 

apurando ou fazendo apurar irregularidades de qualquer natureza. 

7 

 

Conferir e assinar documentos escolares, encaminhar processos ou correspondências e 

expedientes da escola. 

8 Supervisionar a avaliação da produtividade da escola em seu conjunto, incluindo a avaliação do 

projeto pedagógico, da organização escolar, do currículo e dos professores. 

9 Buscar todos os meios e condições que favoreçam a atividade profissional dos pedagogos 

especialistas, dos professores, dos funcionários visando à boa qualidade do ensino.  

10 Supervisionar e responsabilizar-se pela organização financeira e controle das despesas da 

escola, em comum acordo com o Conselho de Escola, pedagogos e professores. 

FONTE: Adaptado, (LIBÂNEO, 2008; LUCK, 2009) 
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 O conjunto de atribuições definidas é de fundamental importância para o 

administrador escolar, pois este é tido como o principal responsável por tudo o que acontece 

na unidade e, não existindo uma demarcação clara de seu papel, uma possível instabilidade 

poderá contribuir para a desvalorização do sua função, favorecendo o aparecimento de 

critérios políticos, capazes de atrapalhar a avaliação da competência desse profissional 

(SILVA, 2006). Ou seja, a ele podem ser exigidas ações que não fazem parte de seu conjunto 

de prerrogativas e, se houver conflitos que envolvam questões de poder e política, também 

pode ser compreendido de forma negativa. 

 No contexto da gestão efetivada nas escolas municipais de Natal/RN, a Lei Orgânica 

nº 087 determina algumas atribuições para os diretores: 

Art. 10 da Lei complementar nº 087/2008 - Compete à Direção: 

I. administrar a Unidade de Ensino, coordenando e responsabilizando-se pelo seu 

funcionamento geral e representando-a oficialmente; 

II. executar as normas disciplinares, de acordo com o Regimento Escolar da 

Unidade de Ensino, atendendo às deliberações do Conselho Escolar; 

III. coordenar, acompanhar e avaliar o Projeto Político Pedagógico da Escola, 

assegurando sua unidade e execução; 

IV. coordenar o processo de elaboração, execução e avaliação do Plano Estratégico 

da Escola; 

V. planejar e executar, juntamente com o Assistente Financeiro e com a Unidade 

Executora, a aplicação dos recursos financeiros disponíveis, submetendo-os ao 

Conselho Escolar para apreciação e aprovação; 

VI. coordenar o processo de avaliação das ações pedagógicas e administrativo 

financeiras desenvolvidas na escola, mantendo a integração e a unidade do 

trabalho escolar em todos os turnos de funcionamento; 

VII. manter atualizado o tombamento dos bens públicos, zelando, em conjunto com 

todos os segmentos da comunidade escolar, pela sua conservação; 

VIII. fazer cumprir a legislação vigente; 

IX. dar publicidade, sistematicamente, a toda e qualquer informação que seja de 

interesse da Comunidade Escolar, em especial ao desempenho acadêmico, 

através de tabelas e gráficos, dos turnos existentes na Unidade de Ensino; 
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X. subsidiar os membros do Conselho Escolar com a legislação pertinente ao 

funcionamento da Unidade de Ensino; 

XI. fazer cumprir as diretrizes curriculares estabelecidas pela Secretaria Municipal 

de Educação e calendário escolar aprovado pelo Conselho Municipal de 

Educação; 

XII. elaborar, em conjunto com os Coordenadores Pedagógicos, Inspetor Escolar e 

Assistente Financeiro, o relatório anual das atividades pedagógico 

administrativo- financeiras, apresentar ao Conselho Escolar e, após aprovação, 

encaminhar à Secretaria Municipal de Educação; 

XIII. articular a integração e participação dos organismos colegiados existentes na 

escola; 

XIV. articular o trabalho pedagógico de todos os turnos em funcionamento na escola.  

 Diante dessas atribuições, é possível perceber que as responsabilidades apresentadas 

no quadro 5 estão organizadas sob a forma de técnicas administrativas, ações que devem ser 

desempenhadas pelos diretores nas instituições de ensino. Poucos aspectos foram associados à 

atividade pedagógica e apenas um foi atribuído à gestão democrática. Já em relação à Lei 

Orgânica nº 087, sobre as competências do diretor, como essa está respaldada no tipo de 

gestão aludido, além de expor ações a serem desenvolvidas no âmbito administrativo, mostra 

a necessidade de o diretor desempenhar tarefas articuladas com as dos outros membros da 

equipe, bem como inserir a comunidade na ação de gerir a unidade escolar. 

 A integração das funções desse profissional (administrador e educador) ressalta a 

dinâmica que é estabelecida no espaço da escola, carecendo de certo acompanhamento para 

que o processo de ensino e aprendizagem seja concretizado de modo eficaz e, 

simultaneamente, a demanda burocrática que exige um tempo grande do gestor e requer todo 

o conhecimento acerca dos conceitos, das informações, das experiências, das concepções e 

dos princípios delineados por esses atores e pelo que é exigido do próprio cargo (GISSONI, 

2010).  

 Então, o diretor deve dirigir e coordenar tarefas que direcionam o esforço coletivo das 

pessoas para os objetivos e as metas estabelecidas (LIBÂNEO, 2008). Esse trabalho visa 

aperfeiçoar a qualidade do ensino através da melhoria da gestão escolar, tornando-se 

imprescindível que esse profissional desenvolva competências que lhe permita assumir, de 

forma efetiva, o acervo de responsabilidades inerentes às suas funções (LUCK, 2009). 
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 Entretanto, existem fatores que dificultam a motivação desse gestor, para se conseguir 

a gestão democrática, afinal, o diretor estaria submetido à dupla pressão: por parte dos 

trabalhadores da escola, dos alunos e dos pais, em suas reivindicações de melhores condições 

de trabalho e de ensino, e por parte do Estado, como o funcionário que deve cumprir 

orientações superiores (SILVA, 2006).  

 Portanto, a maneira como o diretor lida com esse conflito pode implicar em ações 

divergentes para a proposta da gestão democrática, visto que se torna difícil dirigir e 

coordenar tarefas que canalizam o esforço coletivo das pessoas para os objetivos e metas 

estabelecidas (LIBÂNEO, 2008). Esse desafio, na prática da gestão democrática, constitui 

mais um desencadeador da não efetivação dos meios democráticos, sendo complicado para o 

gestor saber encaminhar os fatores que realmente contribuam para sua gestão, permitindo-o 

atingir o fim esperado. 

  O diretor é o grande articulador da escola enquanto cultura, bem como o facilitador de 

processos, sendo mais influente na medida em que toma decisões, considerando sempre seu 

papel de liderança (SILVA, 2006). Assim, posicionando-se como sujeito inovador e 

transformador, participa das atividades realizadas na escola, a fim de potencializar a ação 

pedagógica e administrativa, a partir da integração do grupo em um ambiente cooperativo e 

participativo, estimulando a formação de atores voltados para o ensino de qualidade e as reais 

mudanças que criam uma articulação maior entre educadores e educando, constituindo 

desafios às competências desse gestor (GISSONI, 2010). Verifica-se a necessidade de uma 

conjunção não apenas dentro da escola, mas também em seu entorno, como, por exemplo, 

com os pais dos alunos e os vizinhos da unidade escolar.  

 Nenhuma escola pode ser melhor do que os profissionais que nela atuam e, ao mesmo 

tempo, o ensino não pode ser democrático, de qualidade para todos, caso não se assente 

padrões de qualidade e competências profissionais básicas que sustentam esse padrão (LUCK, 

2009). Também, para se chegar ao modelo de gestão ideal, preconizado pela literatura, a 

escola é concebida como um espaço de disputa política entre diversos interesses, tanto 

pedagógicos como administrativos, e isso desencadeia diversidades de metas, que expressam 

as posições dos atores que operam nesse ambiente, possibilitando conflitos entre a autoridade 

burocrática e a autoridade dos especialistas (LIMA, 2011). Independente do tipo de conflito 

ou dos interesses de poder, a direção da escola não pode esquecer as suas principais 

ocupações.  

 É importante destacar que o diretor deve está atento às relações de poder presentes no 

cotidiano escolar. No que se refere ao aparato legal, no espaço da escola, esse é legitimo 
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enquanto construção articulada entre os diferentes atores, assim, não sendo tratado como um 

mero representante do poder de plantão (SILVA, 2006). Compreende-se que o uso do poder 

resultante do cargo de administrador precisa ser utilizado, satisfatoriamente, nas diferentes 

instâncias, seja como educador, articulador de mudanças perante a sociedade e entidades 

superiores ou funcionário público. 

 A relação de poder que existe na escola vai além do contexto organizacional, pois não 

basta que o gestor seja somente um facilitador, ele tem que participar e conhecer ativamente a 

comunidade em que trabalha e entender as dificuldades encontradas no grupo do qual faz 

parte. Para tanto, necessita de uma visão global da educação, através do conhecimento da 

coordenação pedagógica, além de liderar a equipe para a construção do projeto pedagógico da 

escola e organizar as variadas tarefas administrativas que envolvem a esfera de trabalho desse 

gestor (GISSONI, 2010). 

 Os dirigentes escolares precisam ocupar-se, também, com outros dois aspectos 

presentes nas práticas de gestão: a intermediação entre a escola e as instâncias superiores do 

sistema escolar (autoridades ligadas à supervisão de ensino) e as relações da escola com os 

pais, a comunidade, os sindicatos, as associações civis e os partidos políticos (LIBÂNEO, 

2008).  

 Outro componente externo e influente é o Estado, capaz de conduzir a organização 

educacional e levar o diretor a privilegiar seu papel de legislador dentro da escola, em 

detrimento ao de educador e gerenciador das relações. Vale salientar que assumir essa postura 

pode fazer com que esse agente entre em conflito com os interesses da comunidade escolar, 

caso estes sejam discordantes das determinações do Estado, (SILVA, 2006). É observado 

mais um desafio do administrador escolar para colocar em prática a gestão democrática. 

 A concepção de diretor como defensor da política educacional corresponde à ideia de 

que o dirigente escolar é, antes de tudo, um representante oficial do Estado, tendo em vista 

que, em virtude do seu papel de chefe de uma repartição oficial, a escola pública tem o dever 

de se comprometer com os rumos políticos da administração governamental, para a qual fora 

designado responsável, ao ser indicado para assumir tal cargo (SOUZA, 2006). É possível 

constatar a possibilidade de impasses administrativos, capazes de serem identificados apenas 

no cotidiano, em pesquisas, afinal não existe uma forma única de conduta para os diretores, e 

sim regimentos que os orientam. 

 Nesse sentido, o modelo de gestão democrática pode definir novos caminhos 

organizacionais para as escolas da educação básica, ancorados em estratégias de 

descentralização, participação e autonomia escolar. Quanto ao aspecto participativo, a 
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comunidade deve ser orientada, levando em conta seu direito de atuação, previsto 

constitucionalmente pelo Estado (SILVA, 2010; SILVA, 2006). 

 Além do exposto, é necessário desenvolver conhecimentos a partir de práticas 

administrativas nas organizações escolares, aliadas a contextualização sociocultural de seu 

tempo, país, estado, município e comunidade, em uma sociedade global, tecnológica e 

centrada no conhecimento (LUCK, 2009). Isso pode não resolver todos os conflitos existentes 

entre a sociedade, a escola e as instâncias que desenvolvem os processos legais e as políticas 

públicas, mas contribui para a construção de uma organização escolar mais próxima da 

sociedade na qual a escola está inserida. 

 Outro aspecto relevante na função do diretor é a forma de liderança utilizada para 

conduzir sua gestão. Sendo assim, considerando a base democrática em que a pesquisa está 

ancorada, os diretores precisam ser símbolos de aprendizagem, demonstrando suas 

compreensões acerca de como as organizações aprendem e de como novos conhecimentos e 

novas experiências podem mudar padrões de valor (SOUZA, 2006). 

 Ponderando o fato de a eleição permitir a mudança de diretores e, ao mesmo tempo, a 

necessidade de se manter uma gestão coerente com os princípios de uma boa educação 

pública, os líderes eficazes são capazes de comunicar valores e criar uma cultura comum, ou 

seja, assumir visões para o desenvolvimento escolar, propícias à construção de uma estrutura 

de expectativas que outros também possam entender (SOUZA, 2006).  

 Diante disso, a liderança adotada pelo gestor escolar pode ser um fator preponderante 

para colocar em prática as características de atuações democráticas na direção das instituições 

de ensino, perceptível apenas no desempenho cotidiano desse profissional. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 Segundo os objetivos traçados nesse trabalho, a pesquisa pode ser classificada como 

exploratória e descritiva (GIL, 2010; GIL, 1994). A pesquisa exploratória proporciona maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito (GIL, 2010). Além disso, 

esse tipo de investigação realiza descrições precisas da situação, buscando descobrir as 

relações existentes entre os elementos componentes da pesquisa (FLICK, 2009). 

 A pesquisa descritiva promove o estudo, a análise, o registro e a interpretação dos 

fatos do mundo físico, sem a interferência do pesquisador (FERRÃO, 2008). Ela observa, 

registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos. Procura expor características de 

determinada população ou de determinado fenômeno, estabelecendo correlações entre 

variáveis, (VERGARA, 2007). 

 Desse modo, este trabalho caracteriza-se como um estudo de casos múltiplos. Esse 

tipo de estudo é usado para sustentar uma teoria, sendo comum no campo das inovações feitas 

por uma determinada escola e os casos múltiplos, normalmente, são considerados mais 

convincentes, vistos como algo mais robusto (YIN, 2005). 

 Outro ponto que justifica a escolha de casos múltiplos é o fato de que as críticas que se 

fazem aos estudos de caso único remetem à unicidade e/ou às condições “facilitadas” na 

entrevista (YIN, 2005). Essa situação pode induzir um viés que pode ser evitado nesse tipo de 

estudo. 

 A análise deve seguir um experimento cruzado, pois cada caso deve ser selecionado de 

modo a prever resultados semelhantes ou, inversamente, produzir resultados contrastantes ou 

não, por razões previsíveis (YIN, 2005). Ressalta-se que o estudo de múltiplos casos, para 

manter o caráter de profundidade e detalhamento característico do método estudo de caso, é 

realizado junto a duas ou mais unidades (YIN, 2005) 

 Assim, foi realizada uma análise de abordagem qualitativa, justificada pela natureza da 

investigação, que consiste em entender, de forma abrangente e profunda, os dados obtidos, 

visto que trata-se de uma situação peculiar em um determinado contexto, que precisa ser 

descrita, compreendida e explicada (GASKELL, 2002). 

 Esse tipo de pesquisa possibilita a apreensão interpretativa do texto, pois pode 

aparecer tanto na forma transcrita quanto na forma de outros documentos. Independente do 

que seja, o objetivo consiste em compreender e abranger cada caso (FLICK, 2009). 
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3.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

 Considerando o objetivo geral desta pesquisa, “compreender os principais desafios 

enfrentados pela direção escolar para a consolidação da gestão democrática nas escolas 

municipais de Natal/RN”, uma informação importante que fundamenta a escolha da rede 

municipal de ensino dessa cidade, é o fato de essa ser pioneira no processo de democratização 

da gestão escolar, conforme apresentado na declaração de Marques et al (2013, p. 12): 

 O município de Natal/RN vem construindo, nas suas escolas, uma nova consciência 

com relação a sua finalidade e à gestão de seus serviços. Isso acontece desde 1982, quando foi 

iniciado um trabalho, visando à autonomia da escola e a gestão democrática. Data desse ano a 

primeira experiência, em que foram escolhidos, por meio de uma eleição direta, o Diretor, 

Vice-diretor e Conselho Escolar de uma unidade de ensino da rede municipal (MARQUES et 

al, 2013, p. 12). 

 Além disso, ainda sobre o objeto de pesquisa, foi necessário estudar tanto os gestores 

das escolas, quanto a relação destes com os membros da Secretaria de Educação. Verificou-

se, então, que a referida repartição apresenta leis e diretrizes que seguem a lógica da gestão 

democrática, foco de estudo, uma característica que não é comum em todos os municípios do 

Rio Grande do Norte. 

Levando em conta a existência de fatores predominantes para se conseguir uma 

educação pautada na gestão democrática e autônoma, como uma ação política, não se 

limitando à produção de um conjunto de normas e regras para o sistema de educação e 

garantindo a criação de condições que permitam essa autonomia (LIGEIRO, 2007), optou-se 

por analisar elementos condizentes com a prática da gestão democrática, os quais serão 

elencados no quadro 10 metodológico. 

 Para responder ao objetivo específico deste trabalho, “analisar a compreensão que os 

gestores escolares têm sobre as dimensões da gestão escolar democrática.”, foram escolhidas 

quatro escolas para entrevistar o diretor, o vice-diretor e o coordenador. Mais adiante será 

explicado como aconteceu a seleção das escolas. 

 Inicialmente, foi feito um levantamento das escolas públicas municipais da cidade de 

Natal/RN e chegou-se ao seguinte quadro: 
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Quadro 6 - Resumo de escolas do município de Natal/RN 

FONTE: Prefeitura do Natal, 2012 

 Após o mapeamento das escolas municipais de Natal, foram selecionados alguns 

critérios para a escolha das escolas. O primeiro critério foi escolhido com base em 

informações socioeconômicas, demográficas e de alfabetização (ANUÁRIO NATAL, 2012), 

com o intuito de escolher as escolas que apresentavam um contexto socioeconômico similar, 

para não existir divergência. No momento da análise, foram analisados as seguintes 

características: população jovem de 0 a 14 anos, população economicamente ativa de 15 a 59 

anos, taxa de alfabetização, pessoas de 5 ou mais idade e valor do rendimento nominal médio 

mensal (em salários mínimos).  

 Como foi preciso escolher quatro escolas, no princípio, observou-se que a Zona Norte 

e a Zona Oeste apresentavam a quantidade necessária, com o Ensino Fundamental completo. 

No entanto, era mais pertinente considerar o contexto socioeconômico no qual as escolas 

estavam inseridas. Conforme as informações apresentadas no quadro 6, pode-se verificar que, 

mesmos sendo localizados em uma mesma zona, os bairros possuem características distintas, 

e com a Zona Oeste não é diferente. Nesse caso, a Zona Norte continha um bairro com quatro 

escolas, sendo duas com notas do IDEB superior a média estipulada pelo governo federal e 

duas com a nota do IDEB inferior aquela estabelecida, como pode ser percebido 

posteriormente.   

Quadro 6 - Informações socioeconômicas, demográficas e de alfabetização 

Região 

administrativa 

 

Bairro 

População 

jovem de (0 a 

14 anos) % 

 

População 

economicame

nte ativa (15 a 

59 anos) % 

 

Taxa de 

alfabetização, 

pessoas de 5 ou 

mais idade % 

Valor do 

rendimento 

nominal médio 

mensal (em 

salários mínimos) 

Região de 

Natal 

Anos iniciais 

1ª a 5ª 

Anos finais 

6ª ao 9ª 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

Casos diferentes 
CMEI 

/Creche 

Zona Norte 

 

16 4 6 1 (3ª a 9ª) 

2 ( 1ª a 8ª) 

23 

Zona Sul 

 

5 - 2 1 (1ª a 7ª) 

1 (5ª a 9ª) 

9 

Zona Leste 4 2 2 1 (1ª a 8ª) 6 

Zona Oeste 10 2 5 1 (1ª a 5ª série e 8ª 

a 9ª série) 

1 (1ª a 3ª) 

1 (5ª a 9ª) 

20 

Total 35 8 15 9 58 
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 Lagoa Azul 26,05 66,97 87,36 0,79 

 Igapó 23,51 68,05 86,94 0,95 

NORTE Nossa 

Senhora da 

Apresentação 

27,57 66,46 84,66 0,81 

 Pajuçara 25,87 68,25 89,2 0,92 

 Potengi 19,56 69,02 93,26 1,23 

 Redinha 27,39 65,79 86,18 0,84 

 Salinas 32,12 59,64 75,09 0,46 

FONTE: Anuário Natal (2012) 

 O segundo critério para a seleção das escolas estudadas foi feito com base na nota do 

IDEB, optou-se por escolher dois pares de escolas, uma com desempenho acima do esperado 

e outra com desempenho inferior ao esperado, tendo como referência a meta do governo para 

a rede municipal de ensino de Natal/RN. Esse critério foi fixado através de informações 

presentes em estudos que afirmam que o processo democrático da gestão escolar influencia 

positivamente no desempenho dos alunos (GRIBOSK, 2004; PARO, 2007; LIBÂNEO, 2008; 

ROSA, 2011). 

 Em virtude de a pesquisa ser de casos múltiplos, foram escolhidas quatro escolas de 

um único bairro, tendo em vista que, como foi visto no quadro 6, há diferenças 

socioeconômicas e de nível de alfabetização entre os bairros, mesmo sendo localizados em 

uma única região administrativa. Então, para comparar as escolas selecionadas, seria ideal que 

essas compartilhassem um mesmo contexto social e econômico. De acordo com o segundo 

critério, duas escolas apresentam IDEB superior à meta estipulada pelo governo federal e duas 

apresentam o IDEB inferior à meta citada. Assim sendo, foram escolhidas as seguintes 

escolas: 

Quadro 7 - Escolas municipais de Natal/RN escolhidas para o estudo. 

Escola IDEB – Anos iniciais (2011) IDEB – Anos finais(2011) Bairro 

A 4,5 3,6 Potengi 

B 4,5 3,7 Potengi 

C 3,8 3,0 Potengi 

D _ 3,4 Potengi 

FONTE: Elaboração própria 

 

 Sabe-se que a equipe gestora que compõe as escolas municipais de Natal/RN está 

definida como: “A Equipe Gestora é composta do Diretor e do Vice-Diretor, do Inspetor 

Escolar e do Coordenador ou Coordenadores Pedagógicos, conforme tipologia da escola. 

Diretor(a), vice-diretor(a), coordenador(a) e inspetor(a) escolar.” (Lei 087/ 2008, p. 2). No 

início, pensou-se em entrevistar a equipe gestora composta por diretor, vice-diretor, 



56 

 

coordenador e inspetor, porém, notou-se que a de escolha do inspetor não feita de forma 

democrática, conforme apresentado nos seguintes artigos, presentes na Lei nº 087/2008: 

Art. 7° - Os Coordenadores Pedagógicos serão indicados pela Equipe Gestora e 

Conselho Escolar [...]. 

Art. 8º - O Inspetor Escolar será selecionado pela SME [...]. 

 Diante disso, a princípio, como os coordenadores são escolhidos pela equipe gestora e 

o inspetor pela secretaria, preferiu-se entrevistar o diretor e o vice-diretor, por serem 

nomeados de forma democrática, através da eleição, e o coordenador que é indicado pelo 

diretor, o vice-diretor e o conselho, uma maneira também democrática, já que esse último é 

típico de uma gestão democrática. O inspetor não foi entrevistado, por ser apontado pela 

secretaria. 

 Vale ressaltar que o segundo critério foi pensado, primeiramente, a partir da avaliação 

da gestão das escolas municipais, feita pela Secretaria Municipal de Educação, para definir as 

escolas com base nos diretores melhor avaliados, pois entende-se que, no processo 

democrático escolar a nível municipal, essa repartição não se envolve apenas de forma legal, 

pelo cumprimento de leis municipais, mas também fornecendo subsídios para as escolas por 

meio do apoio e do monitoramento, realizado mediante a avaliação, que possui aspectos 

relacionados à gestão democrática. No entanto, no ano dessa pesquisa a avaliação ainda estava 

em processo de análise interna na secretaria, não sendo possível observá-la, já que se os dados 

e as informações não estavam disponíveis para o público e não poderiam ser revelados, bem 

como a previsão da divulgação era para uma data superior ao prazo estipulado para a 

pesquisa.  

 Por fim, para responder ao objetivo específico “analisar a atuação da Secretaria 

Municipal de Educação de Natal/RN na relação com as escolas para a promoção das práticas 

de gestão escolar democrática”, foi necessário escolher representantes dessa repartição. Para 

tanto, os respondentes foram definidos a partir de seus conhecimentos, em profundidade, 

sobre o assunto focalizado na pesquisa, isto é, a gestão escolar democrática e a relação da 

secretaria com as escolas do município de Natal/RN. Optou-se, então, por dois membros que 

fazem parte da Comissão de Gestão Democrática no setor de Gestão Escolar. 

 

3.3 COLETA DE DADOS  
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 A obtenção dos dados foi possível mediante o contato prévio com os diretores das 

instituições pesquisadas, que foram nomeadas por letras alfabéticas: A, B, C e D. Os 

entrevistados, diretor, vice diretor e coordenador, foram denominados D, V e C para a escola 

A; DI, VI, CI, para a escola B; DII, VII, CII, para a escola C; DIII, VIII, CIII, para a escola D. 

A opção por letras para denominar as escolas, está ligada a questões éticas e, para melhor 

desenvolvimento da pesquisa, os respondentes mantem-se anônimos, assim como as 

instituições de ensino, visto que a denominação dessas permitiria descobrir quem são os 

colaboradores da pesquisa. Para a pesquisa com os representantes do Departamento de Gestão 

Escolar, na Secretaria Municipal de Educação, foi atribuída as letras S1 e S2, não sendo 

informado o seu cargo, com o intuito de não haver o seu reconhecimento, fato justificado com 

base nas suas atribuições e responsabilidades no setor. Também, na análise, não há distinção 

de gênero. 

 Assim, foi realizada uma entrevista semiestruturada com cada participante, para que 

esse deixasse a resposta em aberto e se conseguisse o máximo de informações acerca do 

problema a ser abordado na pesquisa, buscando-se as respostas dos entrevistados da forma 

mais espontânea possível (FLICK, 2009).  

 Em relação à abordagem qualitativa, o instrumento é detalhado no quadro 8 

metodológico. 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 A análise dos resultados foi subsidiada pela teoria apresentada no referencial teórico 

sobre a gestão educacional brasileira, no que diz respeito à relação entre descentralização e 

autonomia das escolas. Para discorrer acerca do contexto educacional brasileiro, utilizou-se os 

conhecimentos atinentes às práticas de gestão escolar realizadas nas unidades escolares, sendo 

verificado o tipo de administração concretizada nesses ambientes. 

 Outro aspecto importante ponderado nas análises faz referência ao tipo de gestão 

adotado, se é realmente democrática, como mostra a literatura sobre a gestão democrática e a 

Lei nº 087 de 2008 do município de Natal/RN, ou ainda se ela apresenta aspectos dos modelos 

tecno-científico, interpretativista ou autogestionário. Nesse caso, avaliou-se o perfil do 

diretor.  

 Em se tratando da relação da secretaria com as escolas, foram verificados fatores de 

interdependência entre ambas, como pode ser visto na literatura referenciada, que trata de 

questões ligadas à secretaria e às escolas. 
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 Para alcançar os objetivos propostos com a pesquisa, as informações obtidas através 

das entrevistas foram gravadas e registradas e serão apresentadas em um quadro de 

categorização dos dados no momento de análise. 

 A investigação dos dados apresentados nas entrevistas semiestruturadas foi feita a 

partir da análise de conteúdo, realizada por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens para permitir a inferência de conhecimentos destas 

mensagens (BARDIN, 2011). Além disso, o material conseguido na pesquisa é parafraseado, 

obtendo-se uma generalização de forma sintetizada em um nível alto de abstração (FLICK, 

2009). 

 Esses dados foram codificados, sendo fragmentados e conceituados com base na teoria 

encontrada no referencial teórico utilizado para subsidiar a pesquisa (FLICK, 2009). Com 

isso, elaborou-se primeiro o recorte, em que foram escolhidas as unidades a serem 

trabalhadas, e, depois, a enumeração, na qual foram definidas as regras de contagem, 

identificando maior ou menor presença de um determinado termo ou conceito, até chegar ao 

ponto de categorização, através da classificação (BARDIN, 2011). 

 Na categorização, os elementos são classificados por diferenciação e critérios 

fundamentados na teoria abordada na pesquisa. Essa fase envolve a formulação de redes de 

conceitos e suas relações (BARDIN, 2011; FLICK, 2009). 

 O processo de análise mencionado foi concretizado mediante a comparação por pares. 

Flick (2009, p. 63) explica que, nesse momento, “são feitas suposições sobre quais casos se 

espera que sejam mais semelhantes e mais diferentes”.  

 Em síntese, a análise foi constituída pelas seguintes etapas, de acordo com a ordem 

cronológica no emprego da técnica de análise de conteúdo: (i) a pré-análise, em que o 

pesquisador avalia as bibliografias consultadas com relevância para o tema da pesquisa; (ii) a 

exploração e a análise do material, na qual os dados dispersos e em estado bruto são validados 

em consonância com o que é proposto pela pesquisa; e (iii) a interpretação dos dados, em que 

o pesquisador deve desempenhar esforços para que a compreensão dos dados seja condizente 

com os objetivos estabelecidos na pesquisa (BARDIN, 2011). 

 

 

 

Quadro 8 - Quadro Metodológico 

Objetivo Categorias de análise 
Técnica de 

coleta 
Amostra 

Análise de 

dados 
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FONTE: Dados da pesquisa, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 GESTÃO DEMOCRÁTICA NA REDE MUNICIPAL DE NATAL/RN 

4.1 GESTÃO DEMOCRÁTICA EM NATAL/RN 

1 - Analisar a 

compreensão que 

os gestores 

escolares tem sobre 

as dimensões da 

gestão escolar 

democrática.  

 

1- Canais de participação nas 

escolas. 

2- Atores que participam nos 

canais de participação. 

3 - Intencionalidade da 

participação nos canais de 

participação. 

4 - Alcance das decisões 

tomadas pelos atores. 

5- Influência dos amparos 

legais (nível federal, estadual 

e municipal) na atuação dos 

gestores escolares. 

6 – A função do diretor 

enquanto gestor. 

8 – Características do diretor. 

1 - Entrevista 

semiestruturada  

 

 

1 e 2 – Membros que 

fazem parte da 

gestão democrática 

das escolas 

escolhidas:Diretor(a)

, vice-

diretor(a),coordenad

or(a).  

 

1 - Análise de 

conteúdo através 

da categorização 

(FLICK, 2009, 

BARDIN, 2011) 

 

 

 

2 - Analisar a 

atuação da 

Secretaria 

Municipal de 

Educação de Natal 

na relação com as 

escolas para a 

promoção das 

práticas de gestão 

escolar 

democrática. 

 

1 - Verificar como a gestão 

democrática é tratada na 

legislação (eleição, conselhos 

etc.). 

2 - Interação do diretor com a 

secretaria municipal. 

3 - Políticas e ações da 

Secretaria Municipal que 

promovem a gestão 

democrática. 

1 - Entrevista 

semiestruturada  

 

 

1 e 2 – Membros que 

fazem parte da 

gestão democrática 

das escolas 

escolhidas:Diretor(a)

, vice-

diretor(a),coordenad

or(a).  

 

1 – Dois 

representantes da 

secretaria de 

educação municipal, 

setor de Gestão 

Escolar que façam  

parte da comissão 

Gestão Escolar 

Democrática. 

1 - Análise de 

conteúdo através 

da categorização 

(FLICK, 2009, 

BARDIN, 2011) 

 

2 - Análises de 

conteúdo/docum

ental através da 

categorização 

(FLICK, 2009, 

BARDIN, 2011) 
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 Nesta seção será apresentada uma análise acerca da legislação municipal que rege a 

gestão democrática que norteia a administração escolar do município de Natal/RN. Para tanto, 

fez-se uma pesquisa da Lei Complementar nº 87 de 22 de fevereiro de 2008, aliada à 

compreensão teórica desenvolvida na investigação e aos diálogos dos entrevistados. 

 Sobre o capítulo um, referente a gestão democrática municipal tem-se a seguinte 

definição no primeiro artigo, presente no “Capítulo I - Da Gestão Democrática do Ensino 

Municipal”: 

Art. 1° - A gestão democrática das escolas da rede pública municipal pressupõe a 

autonomia Político-Pedagógica, Administrativa, Financeira e Patrimonial por meio da 

administração descentralizada e do gerenciamento de recursos financeiros com a 

participação da comunidade escolar. 

Art. 2º - A gestão democrática das escolas da rede pública municipal de ensino se regerá 

à luz dos princípios inscritos na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, na Lei Orgânica do Município de Natal, na presente Lei 

Complementar e nas demais leis aplicáveis à espécie, com vistas à observância dos 

seguintes princípios: 

I. autonomia dos estabelecimentos de ensino na gestão administrativa, financeira e 

pedagógica; 

II. igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

III. participação dos segmentos da comunidade escolar nos processos decisórios e em 

órgãos colegiados; 

IV. transparência dos mecanismos administrativos, financeiros e pedagógicos; 

V. valorização dos profissionais da educação (docentes e não docentes); 

VI. pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

VII. eficiência no uso dos recursos; 

VIII. gratuidade do ensino público em estabelecimentos municipais; 

IX. vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; 

X. organização do currículo, enfatizando aspectos da história, da cultura e da economia 

potiguar. (Lei complementar 087/2008). 

 Na proposição de Barroso (2006), é afirmada a importância de se assegurar condições 

políticas e de gestão para o envolvimento e a participação da sociedade civil na formulação e 
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na implementação das ações e dos programas de universalização da educação básica, 

buscando melhorias na educação. É, portanto, uma forma de assegurar essas condições, 

corroboradas nos discursos de alguns entrevistados, quando perguntados sobre as 

características da gestão democrática nas escolas de ensino público. Dois diretores expuseram 

informações condizentes com a legislação e a teoria:  

─ “quando se houve uma reforma na parte do município, na gestão, na Lei Complementar 

nº 087 de 2008, passou-se a ser a gestão democrática.” (D, 2013);  

─ “Ela é democrática na medida do possível. Existe uma lei, a 087 que é uma lei de gestão 

que as escolas da rede municipal devem seguir.” (DII, 2013). 

 É importante mencionar alguns princípios que norteiam a lei apresentada, sendo 

destacados os artigos do I ao X, contidos no “Capítulo I - Da Gestão Democrática do Ensino 

Municipal”. Assim, os princípios da legislação estão coerentes com a literatura pesquisada, 

como pode ser observado nas afirmações de Begley e Zaretsky (2004) sobre a necessidade de 

considerar a participação dos envolvidos em situações típicas de ambientes democráticos, 

bem como as dos autores Libâneo, Oliveira e Tochi, (2012), quando se referem aos aspectos 

da concepção de gestão democrático-participativa, que enfatizam a autonomia da escola e da 

comunidade educativa, o envolvimento dessa comunidade no processo escolar e a formação 

continuada para o desenvolvimento pessoal e profissional dos integrantes da comunidade 

escolar. 

 Abaixo são apresentados os discursos dos entrevistados sobre a gestão democrática: 

Quadro 9 - Discursos dos entrevistados sobre gestão democrática 

A 

D - [...] a participação de toda comunidade escolar, pais, professores, alunos e funcionários. 

[...] Essa participação ela tem que ser efetiva, não pode ser uma participação apenas no dia 

para eleger o diretor 

V - A gente tem que ter essa visão global de aluno e escola, a gente procura ver esse 

aspecto, dos direitos humanos, de respeitar um ao outro que não é fácil. 

C - Temos uma equipe entrosada em prol do bem-estar do aluno, na organização, no 

tratamento, nas relações humanas entre funcionário-aluno, professores-pai. 

B 
DI - Existe a gestão democrática, ouvindo a opinião de todos. A maioria das decisões são 

tomadas em conjunto. 
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VI - Todas as decisões são tomadas na escola, [...] São tomadas em conjunto com os 

integrantes. 

CI - Dentro da democracia, existe todo um trabalho em equipe [...]. 

C 

DII - o gestor dificilmente vai dizer que não é democrática, mas a gente se esforça ao 

máximo pra que a gente consiga realizar uma gestão democrática. 

VII - A dificuldade é você implantar a gestão democrática numa escola em  que o quadro 

funcional não tem conhecimento das normas, muitas vezes não tem nem conhecimento de 

sua própria função. [...] 

CII - Ela funciona de maneira democrática, com total abertura, podemos dar nossa opinião, 

dar sugestões, eu gosto de participar.” 

D 

DIII - Nessa escola, assim como no município de Natal, a gestão escolar é do tipo 

democrática, e o que é uma gestão democrática: é aquela  onde todos os segmentos da 

escola têm voz e têm voto. 

VIII – nós vemos que nada se faz hoje na escola senão a partir do consenso da equipe 

gestora como um todo, e dependendo da situação, da decisão do conselho de escola que está 

presente não apenas nas questões financeiras, mas também nas democráticas e pedagógicas. 

CIII - o que vai configurar uma gestão democrática, é o dia-a-dia, tomada de decisão no 

coletivo, é a reflexão, é a análise, não é chamar só o conselho pra prestar contas, conselho 

não é só pra prestar contas. 

FONTE: Dados da pesquisa (2013). 

 Considerando as respostas dos entrevistados acerca das perguntas relativas ao 

conhecimento dos gestores sobre a gestão democrática e a maneira como essa prática é tratada 

na legislação, notou-se que, em todas as escolas, sabe-se que existe essa legislação, no entanto 

o conhecimento sobre ela ainda e muito incipiente, de modo que em nenhum dos discursos 

foram observadas explicações sobre os princípios que regem a gestão democrática no 

município de Natal/RN. 

 No Capítulo II da legislação, a Seção I explica questões atinentes à gestão escolar, 

abordando os membros que compõem equipe gestora, diretor, vice-diretor, inspetor e 

coordenador, a forma como eles devem ser escolhidos, através da eleição, e a garantia da 

participação do Conselho Escolar e dos segmentos da sociedade na gestão escolar. Já a Seção 

II faz menção à função dos representantes da referida equipe. Um ponto que merece ser 
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destacado nessa seção, diz respeito ao processo de escolha do coordenador, apresentado a 

seguir, segundo a Lei complementar nº 087/2008: 

1) O número de Coordenadores Pedagógicos, por turno, será indicado conforme tipologia 

da escola; 

2) O plano de trabalho dos Coordenadores Pedagógicos, aprovado pelo Conselho 

Escolar, será encaminhado à Secretaria Municipal de Educação que acompanhará a 

referida proposta; 

3) Nas Escolas recém-criadas, os Coordenadores Pedagógicos serão indicados pela 

Secretaria Municipal de Educação - SME. 

 Apesar de a legislação apontar a escolha do coordenador como responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Educação, apenas em caso de escolas novas, todas as unidades 

pesquisadas apresentavam coordenadores escolhidos pelo próprio órgão, ainda que elas não 

fossem novas. Esse aspecto precisa ser realçado, tendo em vista que a maioria das escolas 

expõe certo desacordo entre a relação do diretor com o coordenador, o que não foi observado 

em todos os coordenadores. O vice-diretor da escola D chegou a justificar esse desacordo: 

 

─ “[...] o coordenador da escola, ele não é escolhido dentro do processo eleitoral, isso aí na 

minha concepção é um erro, eu me lembro de uma reunião em que um diretor deu essa 

sugestão, eu concordei plenamente no sentido de dizer que o coordenador faz parte da 

equipe gestora e ele deveria ser escolhido dentro do processo eleitoral.” (VIII, 2013). 

 

 Essa forma de escolha do coordenador o torna diferente dos outros componentes do 

grupo gestor, fazendo-o ser confundido, muitas vezes, apenas com um pedagogo e não como 

um membro da equipe gestora. Isso pode ser observado no discurso do vice-diretor da escola 

D:  

─ “Como foi bem colocado, existe o Estado, mas não existe uma gestão completa, onde eu 

tenho um coordenador da escola e não um coordenador da gestão.” (VIII, 2013) 

 A Seção III aborda as competências da direção, dos coordenadores e do inspetor 

escolar. Sobre as competências dos diretores, primeiro é importante considerar que são as 

mesmas dos vice-diretores. Comparando essas atribuições com aquelas propostas no quadro 

4, percebe-se que, na legislação, elas são apresentadas com características democráticas e, ao 
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mesmo tempo, de forma generalizada, enquanto que no quadro citado, são apresentadas com 

uma natureza mais técnica, sendo direcionadas para uma organização e apenas adaptadas a 

um contexto escolar. 

 No tocante às competências dos coordenadores, tem-se: 

Art. 11 - Compete aos Coordenadores Pedagógicos: 

I. implementar a operacionalização das Diretrizes Curriculares; 

II. coordenar, acompanhar e avaliar o Projeto Político Pedagógico da Escola, garantindo 

a execução das ações; 

III. elaborar um Plano de Trabalho que contemple os turnos e as modalidades de ensino 

da escola, tendo por base o Projeto Político Pedagógico e o Plano de Desenvolvimento 

da Escola, garantindo a unidade pedagógica. 

IV. elaborar, semestralmente, o relatório das atividades pedagógicas; 

V. coordenar a adequação do Calendário Escolar e participar da elaboração do 

Regimento e do Projeto Político Pedagógico da Unidade de Ensino, com base nas 

diretrizes emanadas da Secretaria Municipal de Educação; 

VI. participar das discussões e decisões do Conselho de Classe;  

VII. propiciar um clima de ordem, amizade e cooperação entre os docentes e não 

docentes, pais e alunos; 

VIII. articular e mediar, na própria escola, as demandas e tempos de formação 

continuada dos docentes junto à Secretaria Municipal de Educação;  

IX. subsidiar, quando necessário, os membros do Conselho Escolar com informações 

pertinentes à implementação do Projeto Político Pedagógico; (Lei complementar 

087/2008). 

 A partir da exposição dessas atribuições, é possível notar ações a serem desenvolvidas 

por um pedagogo, como também de um gestor. Levando em conta os discursos dos 

entrevistados, no que diz respeito às respostas sobre as competências dos gestores na gestão 

democrática, é mostrado o seguinte: 

Quadro 10 - Competências dos gestores na visão dos entrevistados 

A 

D - “O participar da gestão não é simplesmente conhecer o que você tem para fazer. É 

você participar de todo processo, da reunião, de você ajudar a resolver problemas que a 

escola tem.” 
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B DI – “Diretor: Gerenciador de conflitos (pedagógicos, financeiros e didático)”. 

C 
DII – “Ela é democrática na medida do possível, existe uma lei, a 087 que é uma lei de 

gestão que as escolas da rede municipal devem seguir” 

D 
DIII – “o gestor não tem poder de fazer nada sozinho, tem a equipe gestora e tem o 

conselho escolar para resolver as coisas junto com a direção da escola” 

FONTE: Dados da pesquisa (2013) 

 Optou-se por expor somente os discursos dos diretores, devido ao fato de os demais 

componentes que fazem parte do grupo gestor apresentarem discursos que seguiam a mesma 

linha de entendimento dos diretores. Nota-se, então, que a compreensão dos diretores sobre a 

gestão democrática é condizente com a teoria, não sendo ressalvadas especificações de 

cargos, o que denota pouco conhecimento sobre a legislação e a teoria. 

 A Seção IV faz esclarecimentos acerca do Conselho Escolar. De modo geral, Lei nº 

087 informa como deve ser estabelecido esse conselho nas escolas municipais de Natal/RN, 

enfatizando a escolha de representantes de cada segmento (professores, pais, alunos e diretor), 

bem como a maneira como esse processo deve ser realizado, por meio da eleição. No artigo 

19, são definidas dezesseis atribuições do Conselho Escolar. Nesse item, pode-se destacar a 

participação dos membros no PPP (Projeto-Político-Pedagógico), na aprovação do calendário 

escolar, na avaliação do desempenho dos professores, no planejamento de metas da escola, no 

planejamento dos recursos financeiros, no acompanhamento dos indicadores educacionais, na 

promoção de compartilhamento e na interação com outros conselhos.  

 Ponderando a teoria referenciada, constata-se que há mais detalhes na legislação e os 

discursos dos entrevistados apontam algum conhecimento sobre seus princípios, como pode 

ser visto no seguinte quadro: 

 

Quadro 11 - Conhecimento sobre a legislação referente à gestão democrática 

C 

VII – “Aqui eu não costumo participar muito das reuniões, quem participa mais é o 

diretor que é membro nato do conselho, porque é o diretor, e eu sendo vice sou tido como 

suplente dele, então como ele praticamente vai a todas as reuniões eu pouco participo das 

reuniões [...]. eu não sei como funciona a gestão democrática de outras escolas, mas aqui 

eu costumo dizer que eu não mando em nada, aqui quem manda é o conselho da escola” 
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D 
DIII – “o gestor não tem poder de fazer nada sozinho, tem a equipe gestora e tem o 

conselho escolar para resolver as coisas junto com a direção da escola.” 

FONTE: Dados da pesquisa (2013). 

 Além do pouco conhecimento, são observados alguns equívocos relacionados ao 

Conselho Escolar, conforme o discurso da representante da secretaria S2, ao falar das ações 

desenvolvidas pela repartição para a concretização da gestão democrática: 

─ “Para quem está na escola, se o conselho delibera então deve ser cumprido, porque o 

conselho é deliberativo. Mas muitas vezes as deliberações vão de encontro à legislação.” 

(S2, 2013)  

 Através dessa fala, verifica-se a falta de conhecimento por parte dos membros do 

conselho sobre a Lei nº 087, o que poderia ser estudado considerando-se tanto os gestores das 

escolas quanto a Secretaria Municipal Educação, pois alguns pontos assinalados não podem 

ser permitidos pela legislação. 

 A Seção V aborda o papel da sociedade na escola, sendo definidos critérios 

específicos: “Será garantida a livre organização dos membros da comunidade escolar na 

forma de associação”; “Parágrafo Único - Serão reconhecidas como associações de 

representação da comunidade escolar, no âmbito da escola, o grêmio estudantil, a associação 

de pais ou responsáveis e a representação de professores e servidores da escola.” (Lei 

Complementar nº 087/2008). 

 No contexto das escolas pesquisadas, foi averiguado que poucas apresentam grêmios 

estudantis. Também, boa parte dos pais dos alunos não tem conhecimentos teóricos sobre 

gestão escolar democrática implicando, muitas vezes, em ações que acabam precisando dos 

direcionamentos dos diretores, para não existir prejuízo para o principal objetivo da escola, a 

educação dos alunos. 

 A Seção V (Seria a Seção VI?) trata das eleições, mostrando como deve ser o 

processo, em que é necessária a elaboração de chapas, não podendo existir atos ilícitos e que, 

no final, o diretor seja nomeado pelo prefeito da cidade. Além disso, é apontada a maneira 

como acontece a eleição para diretor nas escolas municipais de Natal/RN, exceto os CMEIS 

(Colocar o nome por extenso) que atendem a crianças de 4 a 6 anos, sendo ressaltado o 

conhecimento adquirido pelos eleitos (diretor e vice-diretor) acerca da função que irão 

desempenhar. Essas informações possibilitarão explicar um dos aspectos importantes 
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vinculados ao objeto de estudo, a eleição, uma dos fatores essenciais para gestão democrática 

escolar. 

 Para a investidura do cargo de diretor é preciso:  

Art. 28 - Poderá candidatar-se ao cargo de Diretor e ao cargo de Vice-Diretor da 

Unidade de Ensino o professor da Rede Municipal de Ensino e o funcionário que tenha 

formação superior na área de educação e que: 

I. seja do quadro da Secretaria Municipal de Educação e tenha adquirido estabilidade; 

II. esteja em exercício, na Unidade de Ensino, há no mínimo um ano; 

III. comprove habilitação em curso de licenciatura de nível superior; 

IV. apresente um Plano de Trabalho com objetivos e metas, em consonância com o 

Projeto Político Pedagógico da Unidade de Ensino; 

V. comprometa-se mediante assinatura de um termo de compromisso, junto à Secretaria 

Municipal de Educação, se eleito a desempenhar a função com a disponibilidade para 

atuar em todos os turnos de funcionamento da escola, tendo a responsabilidade de 

permanecer diariamente em dois turnos; 

VI. não tenha sido julgado culpado em processos administrativo disciplinar e criminais. 

Parágrafo Único - No caso de reeleição, o candidato deverá ter obtido pelo menos 60% 

na avaliação de desempenho na função de gestor. (LEI MUNICIPAL, N° 87, 2008). 

 É notável que não é necessária a realização de um curso de pós-graduação stricto 

sensu ou lato sensu. No entanto, é imprescindível um curso de capacitação anterior às eleições 

para a investidura do cargo, o qual constitui apenas uma parte, já que a outra terá continuidade 

caso o candidato seja eleito. Na legislação, essa questão é apresentada da seguinte forma: 

Art. 26 - A Secretaria Municipal de Educação convocará, por edital, as eleições das 

direções das Unidades de Ensino, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, 

contados regressivamente do término do mandato das eleições que vão ser sucedidas.  

1) A Secretaria Municipal de Educação promoverá um curso de capacitação em gestão 

escolar, de caráter seletivo, com duração de 40 (quarenta) horas, para os candidatos à 

direção, devidamente inscritos juntos à Comissão Eleitoral Escolar. 

2)  As normas para a realização do curso de capacitação em gestão escolar e seleção dos 

aprovados serão definidas em edital. (LEI MUNICIPAL, N° 87, 2008). 
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 Após eleito o candidato completa o curso que contempla conhecimento nas áreas de 

gestão democrática - princípios e papel da equipe gestora; legislação (LDB - Lei de Diretrizes 

e Bases da Educacional, FUNDEB - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Básica, referenciais curriculares, proposta curricular da SME - Secretaria Municipal de 

Educação; ética e liderança - relações interpessoais, ética profissional na educação; 

planejamento e Projeto-Político-Pedagógico; metodologia de trabalho, currículo, objetivos e 

metas; Programa de Políticas Públicas, Plano Nacional de Educação - PNE, Plano Municipal 

de Educação - PME, documento da Conferência Nacional de Educação; gestão de pessoas - 

liderança, trabalho em equipe, capacitação docente administrativa; avaliação institucional - 

instrumentos para a avaliação institucional, a elaboração e a análise; colegiados escolares e 

gestão de recursos financeiros - Conselho Escolar e Conselho Fiscal; organização setorial - 

direção, secretaria e coordenação administrativo-pedagógica.  

 Como está escrito na mesma legislação: 

Art. 46 - A Secretaria Municipal de Educação oferecerá à Equipe Gestora Curso de 

Formação Continuada em Gestão Pedagógica, Financeira e Administrativa, com 

duração de 80 (oitenta) horas. (LEI MUNICIPAL, N° 87, 2008). 

 Portanto, os diretores eleitos completam sua capacitação provida pela Secretaria 

Municipal de Educação para atuar na função de diretor. 

 Finalizando, as Seções VI e VII, respectivamente, faz menção ao processo de vacância 

e às disposições transitórias, expondo a possibilidade de existir a reeleição, o que deve ser 

feito caso o diretor não assuma o cargo. 

4.2 RELAÇÕES ENTRE AS SECRETARIAS E ESCOLAS PÚBLICAS 

 Diante do referencial teórico apresentado até o momento, verificou-se a existência de 

aspectos inerentes à informação sobre as relações entre as escolas e a Secretaria Municipal de 

Educação. Portanto, será destacada a literatura sobre as formas de articulação entre as escolas 

e essa repartição, no que diz respeito a decisões sobre a gestão escolar. 

4.2.1 Interdependência entre as escolas municipais e a secretaria de educação 

 A situação da educação no Brasil determina a atuação mais efetiva do sistema 

educacional nas suas diferentes instâncias: a federal, a estadual e a municipal, com o intuito 

de promover a adaptação às diversas exigências para a integração de creches e pré-escolas 
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com os sistemas de ensino (NUNES; CORSINO; DIDONET, 2011). Para tanto, as estratégias 

de modernização e de busca de eficácia do sistema educativo fazem referência à 

descentralização do ensino, atribuindo às escolas maior poder de decisão e maior autonomia 

(UNESCO, 2009). Ou seja, é perceptível que a descentralização da educação busca a 

autonomia para a esfera municipal e para a escola.  

 A autonomia de uma instituição significa ter poder de decisão sobre seus objetivos e 

suas formas de organização, manter-se independente, em partes, do poder central e 

administrar livremente recursos financeiros (LIBÂNEO, 2008). Fica evidente que trata-se de 

relações de governança, afinal, são maneiras de moldar tanto a sala de aula quanto as relações 

entre órgãos escolares, governo local e governo central, que definem quem estabelece 

prioridades e toma decisões em áreas fundamentais, que vão desde o currículo até a gestão de 

professores, assim como o monitoramento e a supervisão das escolas (UNESCO, 2009).  

 É importante que haja autonomia para obter ganhos na administração, e 

consequentemente, na educação. Porém, ressalta-se a existência de uma autonomia relativa, 

pois as escolas públicas não são organismos isolados, elas integram um sistema escolar e 

dependem das políticas públicas e da gestão pública (LIBÂNEO, 2008), ou seja, de instâncias 

superiores, a partir de relações hierárquicas. 

 A governança envolve vários atores e todos os níveis de governo, afetando 

praticamente todas as decisões relativas à educação, dentre elas, áreas que envolvem o 

planejamento curricular, a infraestrutura escolar, o recrutamento e a remuneração de 

professores, assim como as finanças e a alocação de recursos (UNESCO, 2009). Desse modo, 

a administração escolar não é completamente independente e, consequentemente, suas 

decisões estão pautadas em aspectos da Secretaria Municipal, por exemplo.  

 Nesse sentido, a direção de uma escola deve ser exercida levando em consideração, de 

um lado, o planejamento, a organização, a orientação e o controle de suas atividades internas, 

conforme suas características particulares e sua realidade, por outro, a adequação e a 

aplicação criadora das diretrizes gerais que recebe dos níveis superiores da administração do 

ensino (LIBÂNEO, 2008), nesse estudo, mais especificamente, a repartição mencionada. 

 Os sistemas de ensino têm autonomia para complementar a legislação nacional por 

meio de normas próprias, específicas e adequadas às características locais. Essas normas 

comumente estão pautadas em critérios e exigências que balizam o funcionamento das 

instituições de educação infantil, tais como: formação dos professores; espaços físicos, 

incluindo parâmetros para assegurar higiene, segurança e conforto; número de crianças por 
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professor; proposta pedagógica; gestão dos estabelecimentos; e documentação exigida 

(NUNES; CORSINO; DIDONET, 2011). 

 Além do que foi exposto, a gestão da escola também deve ser descentralizada, 

mediante a delegação de autoridade para os níveis da escola e da comunidade, com o intuito 

de tornar os provedores de educação mais sensíveis às necessidades locais e mais aptos a 

adequações ao contexto local (UNESCO, 2009). O plano legal de constituição de um sistema 

municipal de ensino está alicerçado na construção da gestão democrática no ensino público, 

em acordo com a universalização de acesso e permanência, em um salto qualitativo mais 

amplo do direito à educação (NUNES; CORSINO; DIDONET, 2011). Isto é, as secretarias 

municipais também possuem autonomia relativa, pois suas leis devem estar em consonância 

com a constituição e as Leis das Diretrizes Básicas, elaboradas a nível federal. 

 As secretarias municipais de educação dispõem, ainda, de orientações específicas em 

relação ao orçamento, às despesas, à escrituração e às formas de avaliação e controle dos 

recursos recebidos e dos gastos efetuados, dentre outras atribuições (LIBÂNEO, 2008). Além 

disso, a gestão democrática do ensino deve está associada às peculiaridades local, respeitando 

os princípios de participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola e das comunidades escolar e local (NUNES; CORSINO; DIDONET, 

2011). 

 Quanto aos dirigentes escolares, estes precisam ocupar-se, também, de fatores 

vinculados às práticas de gestão em um nível externo a organização escolar: a intermediação 

entre a escola e as instâncias superiores do sistema escolar (autoridades ligadas à supervisão 

do ensino), bem como as relações da escola com os pais, a comunidade, os sindicatos, as 

associações civis e os partidos políticos (LIBÂNEO, 2008). Para tanto, faz-se necessário um 

entendimento detalhado da administração escolar interligada com os sistemas federais, 

estaduais e municipais e a comunidade externa e próxima da escola. 

 Todavia, algumas vezes, existem motivos para a rejeição, a resistência e a insegurança, 

devido a conflitos de interesses, capazes de desencadear a perda de privilégios de dirigentes, 

ou mesmo em virtude da passividade diante da possibilidade de envolvimento em assuntos 

educativos (LACERDA, 2011). Há, portanto, contradições na incorporação de novos atores 

no processo decisório e de acompanhamento das políticas sociais que efetivem a 

democratização da gestão pública municipal (GUIMARÃES; ABRANCHES, 2012). É nesse 

aspecto que a gestão de uma escola se torna questionável, no âmbito democrático. 

 Isso dificulta o processo de governança de forma democrática, sendo observados 

outros fatores que servem como entraves, que estão relacionados à ordem administrativa, 
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decorrente do excesso de burocracia dos organismos centrais (Secretarias de Educação), ou 

até mesmo a direção das instituições escolares (LACERDA, 2011). É importante lembrar o 

considerável papel da administração de empresas, incrementando o desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem e utilizando a gestão dos recursos públicos, repassados pelo 

governo central para buscar melhores resultados de maneira legitima, maximizando os 

retornos desses investimentos (RANSON, 2008). 

 Considerando que a governança é apresentada com artifícios de administração, vale 

ressaltar que elementos como transparência, responsabilização e integração fazem parte de 

uma estrutura gerencial, que se concretiza em mecanismos de incremento de relações mais 

democráticas e de controle e avaliação (LACERDA, 2011). Nota-se uma ampla relação entre 

as ferramentas administrativas e os aspectos educacionais, levando em conta fatores 

essenciais, como o caráter público da organização e a própria oferta da educação. Por 

conseguinte, tem-se a relevância do caráter democrático, através da participação efetiva dos 

cidadãos. 

4.3 GESTÃO ESCOLAR E GESTÃO DEMOCRÁTICA EM NATAL/RN 

 Nesta seção, será exposta a análise dos resultados que respondem aos objetivos da 

pesquisa. Para tanto, inicialmente, serão caracterizadas as escolas e depois apresentadas as 

análises de conteúdo dos pares das escolas e dos representantes da Secretaria Municipal de 

Educação. 

4.3.1 Caracterização das escolas pesquisadas  

 Nesta seção serão apresentadas as características que compões as escolas pesquisadas. 

Quadro 12 - Relação da nota do IDEB das escolas A, B, C e D com a meta projetada pelo 

governo federal 

Escola 
IDEB apresentado - 

Anos iniciais (2011) 

IDEB apresentado - 

Anos finais (2011) 

Metas 

projetadas, rede 

municipal de 

Natal (2011) - 

Anos iniciais 

Metas projetadas 

para a rede 

municipal de Natal 

(2011) - 

Anos finais 

A 4,5 3,7 4,1 3,5 

B 4,5 3,7 4,1 3,5 

C 3,8 3,0 4,1 3,5 

D - 3,4 4,1 3,5 

FONTE: INEP (2013) 
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 A escola “A” oferece o Ensino Fundamental completo, do primeiro ao nono ano e a 

modalidade PROJOVEM
1
, como também programas como Escola Aberta

2
 e Mais educação

3
. 

Possui 832 alunos matriculados, 1 diretor, 1 vice-diretor, 50 professores (efetivos e 

contratados), 8 coordenadores, 1 inspetor escolar e 47 funcionários, distribuídos nas seguintes 

funções: auxiliar de secretaria, digitador, servente, auxiliar de merendeira, auxiliar de 

biblioteca, porteiro, auxiliar pessoal e auxiliar de serviços gerais. 

 A escola “B” oferece o Ensino Fundamental completo do primeiro ao nono ano, além 

de programas como Escola Aberta e Mais Educação. Contém 601 alunos matriculados, 42 

professores (efetivos e contratados), 3 coordenadores, 1 inspetor escolar e trinta funcionários, 

distribuídos nas seguintes funções: auxiliar de secretaria, digitador, servente, auxiliar de 

merendeira, auxiliar de biblioteca, porteiro, auxiliar pessoal e auxiliar de serviços gerais. 

 A escola “C” oferece o Ensino Fundamental completo do primeiro ao nono ano e a 

modalidade EJA
4
, assim como o programa Mais educação. Tem 850 alunos matriculados, 32 

professores (efetivos e contratados), 5 coordenadores, 1 inspetor escolar e 30 funcionários, 

distribuídos nas seguintes funções: auxiliar de secretaria, digitador, servente, auxiliar de 

merendeira, auxiliar de biblioteca, porteiro, auxiliar pessoal e auxiliar de serviços gerais. 

 A escola “D” oferece o Ensino Fundamental nos anos finais, do quinto ao nono ano e a 

modalidade EJA. No momento da pesquisa, ainda não havia nenhum programa implantado, 

mas estava-se iniciando o Mais Educação. Abrange 920 alunos matriculados, 60 professores 

(efetivos e contratados), 3 coordenadores, 1 inspetor escolar e 28 funcionários, distribuídos 

nas seguintes funções: auxiliar de secretaria, digitador, servente, auxiliar de merendeira, 

auxiliar de biblioteca, porteiro, auxiliar pessoal e auxiliar de serviços gerais. 

4.4 ANÁLISE DAS ESCOLAS  

 Nesta seção, será apresentada uma análise sobre a gestão democrática em escolas de 

Natal/RN, para responder ao objetivo específico “analisar a compreensão que os gestores 

                                                 
1
 Programa Nacional de Inclusão de Jovens através da formação profissional de jovens de baixa renda 

2
 Programa que incentiva e apoia a abertura, nos finais de semana, de unidades escolares públicas localizadas em 

territórios de vulnerabilidade social 

3
 Programa Mais Educação, criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007, aumenta a oferta educativa nas 

escolas públicas por meio de atividades optativas que foram agrupadas em macrocampos como acompanhamento 

pedagógico 

4
 A Educação de Jovens e Adultos – é uma modalidade da educação básica destinada aos jovens e adultos que 

não tiveram acesso ou não concluíram os estudos no ensino fundamental e no ensino médio 
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escolares têm sobre as dimensões da gestão escolar democrática”. Para tanto, a disposição dos 

dados será realizada de forma sequencial, a partir das categorias de análises referenciadas no 

trabalho, utilizando-se quadros e discursos dos entrevistados, de acordo com a metodologia de 

Bardin (2011), explicitada na parte da metodologia. 

 O primeiro ponto a ser discutido está ligado ao conhecimento que os gestores 

escolares tem sobre a temática da gestão democrática. Os resultados obtidos estão 

consolidados no quadro 15 - Inicialmente, serão mostradas as expectativas de respostas 

geradas por meio da teoria aliada à categoria de análise. Depois, será exposto o quadro com as 

respostas dos entrevistados. Essa lógica será utilizada para todas as categorias. 

Quadro 13 - Perspectiva de resposta da categoria conhecimento dos gestores sobre gestão 

democrática 

Categoria Perspectiva de Resposta 

Conhecimento dos 

gestores sobre gestão 

democrática 

 

Educação de qualidade social 

Autonomia na gestão no uso de verbas e processo de 

tomada de decisões administrativas 

Participação dos outros profissionais da escola nas 

decisões(professores, coordenadores) 

Participação da comunidade(pais, alunos) nas decisões da 

escola 

Formulação do projeto político pedagógico 

              FONTE: Elaboração da autora (2013) 

Quadro 14 - Conhecimento dos gestores sobre gestão democrática 

Escola A B C D 

Categoria Resposta D V C DI VI CI DII VII CII DIII VIII CIII 

Características 

da gestão 

democrática 

Participação 

de toda 

comunidade 

escolar, pais, 

professores, 

alunos e 

funcionários 

(conselho 

x x x x x x X x x x x x 
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escolar) 

 

Lei 

complementar 

087 

x      X      

Eleição x   x   X  x x  x 

Necessidade 

de 

conhecimento 

sobre 

democracia 

pelos 

envolvidos 

x x     X x   x x 

 

Compromisso 

da 

comunidade 

escolar 

   x x     x   

Necessidade 

de consenso 

 x x  x x  x   x  

    FONTE: Elaboração da autora (2013) 

 O quadro 15 revela que todos os atores entrevistados compreendem que a 

“participação de toda a comunidade escolar, pais, professores, alunos e funcionários, através 

do conselho escolar” faz parte de uma gestão democrática na escola. Essa afirmação é 

justificada pelas declarações dos diretores das escolas A e B respectivamente:  

─ “Essa participação ela tem que ser efetiva, não pode ser uma participação apenas no dia 

para eleger o diretor, [...] Vou votar porque hoje é dia de votar.” (D, 2013) 

─ “Ela é democrática na medida do possível, existe uma lei, a 087 que é uma lei de gestão 

que as escolas da rede municipal devem seguir, e nesse sentido, o conselho escolar 

administra junto com a direção e a coordenação.” (DII,  2013) 

 Essas informações estão apoiadas nas proposições de Souza (2009) e Libâneo (2008), 

que afirmam que democratizar a gestão da escola pública, pressupõe a ampliação da 

participação das pessoas nessa gestão. 

 A diferença maior foi percebida no aspecto da eleição, visto que as escolas que 

apresentaram um IDEB menor mencionaram mais uma preleção que esclarece o uso da gestão 

de maneira democrática, pela necessidade de seguir regras enfatizadas nesse sentido. Essa 

compreensão fica clara no discurso do diretor da escola C:  

─ “Você vai se ver realmente obrigado a ser democrático, por mais que você tenha uma 

postura, uma visão, não concorde, pensa que sabe tudo. Você precisa da participação de 

todos os membros, todos os funcionários e professores, todos os segmentos, dos pais, você 



75 

 

precisa trazer os pais pra escola pra que eles se envolvam, sob pena de você ser julgado 

como incompetente, e não poder no futuro ser um candidato [...].” (DII, 2013). 

 Com base no exposto, é evidente como a gestão democrática está sendo entendida 

como uma regra a ser seguida e não necessariamente como um mecanismo eficaz a ser usado 

pela escola pública. 

 Outro aspecto importante que merece ser esclarecido, diz respeito à necessidade de 

conhecimento sobre a democracia tanto pelos profissionais que compõem as escolas que 

participam indiretamente da gestão, quanto pelos pais dos alunos e a comunidade na qual a 

escola está inserida. Essa situação se destacou mais no par de escolas que apresentaram um 

IDEB menor. Isso aconteceu, provavelmente, devido à dificuldade diária de colocar em 

prática a gestão democrática, perceptível nos discurso dos vice-diretores da escola C e D, 

respectivamente: 

─ “A principal dificuldade que a gente tem no que diz respeito à gestão democrática é que 

parece que tudo gira em torno do conhecimento. A dificuldade é você implantar a gestão 

democrática numa escola em que o quadro funcional não tem conhecimento das normas, 

muitas vezes não tem nem conhecimento de sua própria função. [...] tudo passa pelo 

conhecimento, então a grande dificuldade é essa: implantar a gestão democrática em 

pessoas que não tem conhecimento de suas próprias tarefas [...].” (VII, 2013). 

─ “As dificuldades se fazem justamente pela falta de consciência daqueles que compõem a 

escola, a consciência de responsabilidade, das responsabilidades que todos os segmentos 

da escola têm em relação ao processo de gestão participativa.” (VIII, 2013). 

 Desse modo, as falas apontadas elucidam a necessidade de uma compreensão 

harmoniosa entre os participantes, para existir uma gestão democrática verdadeira e não 

apenas que cumpra regras superiores, mesmo diante de dificuldades que emergem da natureza 

desse modelo de gestão, por exemplo, a própria falta de conhecimento por parte dos membros, 

principalmente, os pais, sobre os fatores que lhes estão associados. 

 Dois aspectos foram identificados nas entrevistas, os quais estão relacionados ao caso 

específico das escolas de Natal/RN, o fato da Lei nº 087 ter sido mencionada e a necessidade 

de consenso. Esta foi lembrada nos dois pares de escolas e denota uma característica própria 

da gesta democrática, consistindo num desafio por parte dos gestores, enquanto que aquela 

mostra que os gestores sabem da sua importância, possivelmente de modo superficial. 
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 Outro ponto a ser estudado é atinente aos canais de participação, que proporcionam a 

prática da gestão escolar democrática nas escolas pesquisadas, através de mecanismos 

adotados no âmbito dessa gestão. Os resultados obtidos estão fixados no quadro 17. 

Primeiramente, serão assinaladas as expectativas de resposta, criadas por intermédio da teoria 

e aliadas a categoria de análise. A seguir, será apresentado o quadro com as respostas dos 

entrevistados. 

      Quadro 15 - Perspectiva de resposta da categoria canais de participação nas escolas 

Categoria Perspectiva de Resposta 

Canais de 

participação nas 

escolas 

Reuniões 

Conselhos 

Festividades e eventos 

Outras estratégias que possibilite o diálogo com a comunidade 

 

              FONTE: Elaboração da autora (2013) 

Quadro 16 - Canais de participação nas escolas 

Escola A B C D 

Categoria Resposta D V C DI VI CI DII VII CII DIII VIII CIII 

Canais de 

participação 

nas escolas 

Convite e/ou 

convocação 

dos pais e 

mestres. 

 

 

 

x 

    

X 

      

Diálogo  x     x      

Reuniões de 

pais mestres 

x x  x x X x x x x x  

Reuniões de 

funcionários 

x x         x  

Conselho 

escolar 

x x x x x  x     x 

Festividades 

da escola 

  x          

FONTE: Elaboração da autora (2013) 

 É possível inferir, a partir das respostas acerca dos canais de participação, que 

“reuniões de pais e mestres” foi a informação mais recorrente nas entrevistas com os gestores 
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pesquisados. Essa questão é relevante, pois, conforme a afirmação de Libâneo (2008), é 

vivendo a experiência na escola que os pais, os professores e os alunos vão aprendendo a se 

sentirem responsáveis pelas decisões, aliada ao envolvimento que faz parte do objetivo da 

escola e da educação. Essa declaração pode ser mais evidente no discurso do vice-diretor da 

escola B: 

─ “Através do conselho escolar, das reuniões bimestrais da escola, reuniões pais e mestres, 

reuniões de funcionários, eventos, na participação da construção do PPP (Projeto-Político-

Pedagógico) onde se programa todas as ações, envolvendo alunos, professores, 

comunidade, funcionário, os projetos que vão ser vistos nas disciplinas.” (VI, 2013) 

 Nota-se que o vice-diretor da escola B apresentou tanto as reuniões quanto outros 

canais, mas as escolas que alcançaram um IDEB menor destacam o papel das reuniões, 

conforme apresentado nos discursos a seguir: 

─ “A gente faz reuniões, as reuniões são a grande chave do tesouro” (VII, 2013). E “Então 

a estratégia de gestão democrática, tudo começa pelas reuniões, sempre são reuniões, não 

tem outro canal” (DIII, 2013). 

  Alguns gestores mencionaram a dificuldade de atrair os pais para participarem da 

gestão através das reuniões, porém apenas a diretora da escola B mostrou-se favorável para 

atraí-los: 

─ “Então é um processo de conscientização [...] mostrar pra o pai, e pra o aluno que ele é 

peça importante nesse processo, que sem ele esse processo ele vai caminhar de forma 

capenga, de forma irregular, e eles precisam participar, e é dessa forma que a gente 

consegue com que um ou outro pai participe, mesmo assim alguns até desistem, começam 

a participar do conselho, mas aí começam a faltar as reuniões e terminam desistindo [...].” 

(DI, 2013.) 

 Observa-se que na escola B a diretora expõe a dificuldade de atrair os pais, destacando 

a importância da sua participação nas reuniões e nos conselhos. 

 É interessante esclarecer que uma escola que apresentou o IDEB maior colocou-se a 

frente no que diz respeito a atrair a comunidade para a envolver-se na gestão, como esxposto 

no discurso a seguir: 
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─ “Nós temos um projeto de tutoria que está iniciando, mas que também conversa e 

diálogo com o aluno em que cada professor é responsável por uma turma e é ele quem 

demanda a organização da escola. Ele é a voz que traz do aluno para a equipe escolar, a 

direção, a coordenação, e até para esse conselho. Então a gente tenta trazer o aluno para 

que ele também possa ter voz e vez e para responder a todas as questões que acontecem na 

escola.” (D, 2013) 

 Na pesquisa, foi observado que apenas essa escola apresentava esse projeto, vale 

salientar que o interesse partiu da diretora, pois essa iniciativa não é para cumprir nenhuma 

regra, ou projeto da Secretaria Municipal ou Federal. 

 Outra característica importante a ser destacada sobre os canais está relacionada às 

respostas sobre o Conselho Escolar, a qual deveria ter sido mais lembrada, já que a literatura a 

apresenta como uma característica indispensável na gestão democrática, assim como a 

legislação do município de Natal/RN e a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional). Apesar disso, as escolas que apresentaram um IDEB maior se sobressaíram em 

informar o conselho como um canal de informação, evidente na fala da coordenadora da 

escola e da vice-diretora da escola B, respectivamente:  

─ “Os conselhos escolares, as festividades escolares (internas) as que abrimos para a 

comunidade. As reuniões bimestrais e a extraordinárias, principalmente quando temos que 

convocar os pais.” (C, 2013) 

─ “Através do conselho escolar, das reuniões bimestrais da escola, reuniões pais e mestres, 

reuniões de funcionários, eventos, na participação da construção do PPP (Projeto político 

pedagógico) onde se programa todas as ações, envolvendo alunos, professores, 

comunidade, funcionário, os projetos que vão ser vistos nas disciplinas.” (VI, 2013) 

 Bobbio (2000) e Toraine (1996) defendem a necessidade dos funcionários estarem 

envolvidos no processo de gestão democrática, aspecto que também está presente na Lei n° 

87. No entanto, apenas a escola A ressaltou isso, pode ser observado na fala da vice-diretora:  

─ “É mais a questão do diálogo, […] O diálogo, a amizade, o respeito. Reuniões 

administrativas, reuniões do conselho escolar e do conselho fiscal, a gente coloca a 

convocação nos murais da escola, avisa e quem desejar participar tem todo direito, seja ele 

quem for, pai, funcionário.” (V, 2013) 
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 Um ponto importante que foi destacado na entrevista é o fato de o vice-diretor da 

escola C não participar das reuniões que acontecem na escola, já que em sua concepção a 

participação do diretor é suficiente e o ele lhe repassa as informações, o que é percebido no 

discurso a seguir: 

─ “Do conselho eu não posso falar tanto, porque como eu disse pra você, eu não costumo 

participar tanto das reuniões, e também não precisaria participar tanto porque o conselho é 

uma reunião e tudo o que é dito no conselho é passado à frente, então basta você ler o livro 

que vai estar tudo lá anotado.” (VII, 2013) 

 O principal canal de participação de todas as escolas são as reuniões de pais e mestres, 

mencionado pela maioria dos gestores escolares. O Conselho Escolar, outro importante canal 

de participação, foi apontado pela grande maioria dos gestores das escolas com melhor IDEB, 

porém, naquelas de menor IDEB, o canal foi mencionado apenas por um Coordenador. As 

escolas que apresentaram um IDEB maior também possuem mecanismos que procuram 

incentivar a participação de pais, alunos e profissionais nas reuniões e conselhos, conforme é 

apresentado no quadro 17. 

 O terceiro ponto a ser analisado faz referência à forma como os integrantes conhecem 

os canais citados anteriormente. Os resultados obtidos estão consolidados no Quadro 19. 

Quadro 17 - Perspectiva de resposta da categoria atores que participam nos canais de 

participação 

Categoria Perspectiva de Resposta 

Atores que 

participam nos 

canais de 

participação 

Participação dos pais 

Participação dos alunos 

Participação dos professores 

Participação dos funcionários 

Participação de outros atores 

             FONTE: Elaboração da autora (2013) 

 

 

Quadro 18 - Atores que participam nos canais de participação 

Escola A B C D 

Categoria Resposta D V C DI VI CI DII VII CII DIII VIII CIII 

Atores que 

participam 

nos canais de 

Boa 

representatividade 

dos pais 

x x x          
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participação Pouca 

representatividade 

dos pais 

     x x x x x x x 

Necessidade de 

participação dos 

alunos 

x  x     x     

Pouco 

conhecimento de 

gestão 

democrática dos 

pais 

x   x x x x x    x 

Os professores e 

funcionários têm 

algum 

esclarecimento 

sobre gestão 

democrática 

x x        x  x 

Os professores 

funcionários têm 

pouco 

esclarecimento 

sobre gestão 

democrática 

       x x  x x 

O membros 

participam quando 

convocado 

   x     x    

 

Participação 

através de 

diálogos, reuniões, 

conselho 

x x x x x x x x  x x x 

  FONTE: Elaboração da autora (2013) 

 Analisando o Quadro 19, pode-se destacar que as escolas que tiveram o IDEB abaixo 

da média estipulada pelo governo, possuem pouca representatividade na participação dos 

canais, ainda que disponham de participação. Isso acontece porque há poucos pais que 

participam considerando o número de alunos e seus respectivos pais na escola, estando a 

maioria centrada na atuação. Esse fato pode ser visto nos diálogos abaixo do vice-diretor da 

escola A e do diretor da escola C, respectivamente: 

─ “Tem uma boa representatividade, eles participam ativamente, colocam seus pontos de 

vista, diz o que gosta, o que não gosta, o que está positivo e o que não está. Nós temos 

pouca participação do todo. Eles não têm esse interesse ainda em participar. Dependendo 

da pauta, do assunto a ser tratado, a gente dar um empurrãozinho para que alguns queiram 

participar, dependendo do assunto, da importância a se tratar.” (V, 2013) 
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─ “Um exemplo disso é que o próprio Conselho Municipal de Educação tá tendo muita 

dificuldade de encontrar pais que participem desse conselho [...], a maioria dos nossos pais 

eles tem pouca formação, a maioria com o ensino fundamental. Então participar de 

reuniões onde se está discutindo questões digamos complicadas, questões bem complexas 

do ponto de vista de administração então os pais ficam de certa forma limitados[...] me 

parece que eles entendem que a sua participação não faz diferença ou que eles não tem 

muito a acrescentar [...].” (DII, 2013). 

 Outro aspecto a ser assinalado, conforme o quadro 19, é inerente à necessidade de 

mais conhecimento para existir a participação propriamente dita, como tem-se o discurso do 

vice-diretor da escola D: 

─ “Deveria se levar em consideração essa autonomia que o conselho tem de deliberar 

determinadas coisas em termos de questão pedagógica [...], no momento em que se fere 

essa questão do que está escrito e o que se faz, então se fere a questão da democracia [...], 

dentro da escola essa questão da democracia ela é sentida pela não participação dos 

diversos segmentos da escola, e muitas vezes as decisões tomadas são decisões de poucos, 

não porque esses poucos querem manipular e mascarar determinadas situações, é porque 

na realidade nas reuniões ordinárias não estão presentes aqueles que deveriam estar 

presentes para tomar as devidas decisões, mas eles não sabem da importância de participar 

nas reuniões, aí as reclamações sempre chegam posteriormente.” (VIII, 2013). 

 Diante disso, conforme postulam Begley e Zaretsky (2004) sobre a importância da 

reflexão dos participantes de forma crítica, os aspectos políticos da gestão democrática, nesse 

contexto, sugerem ações de mobilização e informação acerca do que é democracia e a 

relevância da participação, caso contrário essa rotina permanecerá, comprometendo o 

exercício da reflexão e da análise crítica. 

 Através da resposta dos vice-diretores das escolas C e D, constatou-se a seguinte 

situação, associada à participação dos pais: 

─ “Os pais e os alunos, eu acho que eles ainda não estão muito acostumados com essa 

questão de gestão democrática, tanto é que muitos deles acham que o diretor, e o vice-

diretor, são os senhores da verdade, ainda tem essa cultura dentro deles.” (VII, 2013) 

─ “Em relação aos pais todas as reuniões em que a gente precisa falar com os pais, 

terminamos saindo frustrados. Quando a gente fala de reuniões de pais bimestrais para a 
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entrega do boletim, a gente vê que tem uma participação muito maior do matutino, a gente 

tem a clientela do Nossa Senhora da Apresentação, mas vemos que os alunos do matutino 

são mais tranquilos do que os alunos do vespertino e parece que isso é um reflexo direto 

das famílias.” (DIII, 2013)  

 As questões apresentadas nesses discursos podem ser melhor compreendidas segundo 

a visão de Zero (2006) que explica a existência de fatores que transcendem as formas de 

participação da escola, aspectos ligados ao trabalho dos pais ou situação de moradia. Com 

base nas informações apresentadas, pode-se notar a falta de conhecimento sobre gestão 

democrática, que pode influenciar na participação da gestão. No entanto, a criação de 

mecanismos, como projetos para atrair esse público, é fundamental, caso contrário, as escolas 

continuarão agindo da mesma maneira. 

 O quarto ponto a ser discutido é a intencionalidade da participação a partir de seus 

canais. Para tanto, serão evidenciados os motivos da participação, o que será demonstrado 

pelos dados obtidos nos quadros 20 e 21. 

Quadro 19 - Perspectiva de resposta para a categoria Intencionalidade da participação nos 

canais de participação 

Categoria Perspectiva de Resposta 

Intencionalidade da 

participação nos canais 

de participação  

Existe uma participação real da comunidade (a direção 

escuta e analisa a participação) 

Existe uma participação irreal da comunidade (influencia nas 

decisões do conselho pela direção) 

Conhecimento influencia positivamente na participação 

Falta de conhecimento atrapalha as decisões 

             FONTE: Elaboração da autora (2013) 

Quadro 20 - Intencionalidade da participação nos canais de participação 

Escola A B C D 

Categoria Resposta D V C DI VI CI DII VII CII DIII VIII CIII 

Intencionalidade 

da participação 

nos canais de 

participação 

Há participação 

de todos (pais, 

alunos, 

professores e 

profissionais) 

x  x x      x   

A participação 

dos pais é boa 
x x       x    

A participação 

do professor é 

boa. 

x   x x x       

A prepação dos 

profissionais 
x   x       x  
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terceirizado não 

é boa. 

A direção 

escuta a opinião 

de todos e 

considera a 

opinião da 

maioria  

x x x  x x x  x x x  

Pouca 

participação 

dos pais em 

termo de 

quantidade (os 

que participam 

é boa) 

x   x x  x      

Falta 

conhecimento 

sobre gestão 

pelos 

professores, 

fucionários e 

pais. 

    x  x x  x x x 

Falta uma 

melhor 

participação 

dos alunos. 

       x    x 

Alguns pais não 

participam por 

falta de tempo 

 x x x         

FONTE: Elaboração da autora (2013) 

 A partir da leitura do quadro 21, verificou-se que quase todos entrevistados afirmaram 

escutar a opinião de todos, considerando a opinião da maioria nas reuniões em todas as 

escolas. Os discursos a seguir corroboram essa informação:  

─ “A gente tira sempre pela maioria, aquilo que ela decidirá o que vamos acatar. É claro 

que tem momento em que a decisão não é viável naquele momento, então nós que estamos 

na direção da escola temos que ter discernimento e fazer com que esta comunidade 

entenda.” (D, 2013). 

─ “A direção leva a opinião, possível decisão para o conselho, se tiver discordâncias 

busca-se através do conselho a opinião dele. Como é uma gestão democrática é formativa e 

é aceita as opiniões do conselho.” (VI, 2013). 
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─ “Mas em função aí dessa partida da própria LDB, a partir de 1996, houve um mudança 

muito grande, o processo de gestão democrática passou a ser discutido e exigido realmente 

que acontecesse.” (DII, 2013) 

─ “Eu acho que nós temos aprendido, dia após dia temos aprendido um pouco mais, a 

participação ela vem aumentando cada vez mais, mas infelizmente as pessoas precisam 

amadurecer mais com relação à sua ação no sentido da participação em si.” (VIII, 2013) 

 É importante lembrar que o assunto relacionado ao conhecimento e ao entendimento 

das normas e o que a teoria propõe, estão direcionados também aos professores e aos 

funcionários. As escolas que obtiveram a nota do IDEB menor apresentaram maior destaque 

ao expor a necessidade de maior conhecimento sobre o assunto por esse grupo. Essa 

característica pode ser observada na fala da diretora da escola C: 

─ “E hoje os segmentos que compõem o conselho escolar, os pais, segmentos de 

funcionários, segmento de professores, segmento de alunos, eles são chamados, são 

convidados a participarem desse processo da gestão democrática porque também depende 

deles essa avaliação dessa gestão. Agora muito precisamente ainda não participam, porque 

é um processo de conscientização, de amadurecimento [...].” (DII, 2013) 

 Para conseguir o processo de conscientização e amadurecimento apresentado na fala 

da diretora da escola C, é fundamental ponderar o aspecto citado por Paro (2002) referente à 

necessidade de levar em conta o contexto atual da escola, para que sejam propostas e 

implementadas formas de administração democráticas e eficazes, orientadas pelos objetivos 

educacionais, ou seja, mecanismos para atrair a comunidade interna (professores e 

funcionários) e externa (pais e mestres) para a participação da gestão. 

Um ponto importante que merece ser ressaltado é atinente ao modo como a direção 

conduz as reuniões, conforme é visto no discurso da coordenadora da escola D: 

─ “Eu participei recentemente de uma reunião do conselho aqui e o que eu vi foi o 

direcionamento da gestão, nem o próprio presidente tendo a postura de direcionar as 

questões referentes ao conselho escolar. Não vejo aluno, não vejo interesse em 

participação, mobilização, não vejo nem convocação. As decisões são direcionadas pela 

própria gestão. O conselho geralmente aqui, ele é convocado pela própria direção, pelos 

diretores. Então as decisões geralmente são acatadas porque são eles que convocam as 

reuniões, elas são acatadas, mas não são divulgadas.” (CIII, 2013) 



85 

 

 É possível identificar certo nível de centralização do diretor dessa escola, ao tratar o 

termo gestão como direção. Souza (2006) declara que o diretor pode ser centralizador quando 

exerce sua função de forma que suas decisões devem ser aprovadas, trazendo para si a 

responsabilidade da decisão final. E a disposição de não divulgar as informações pode ser 

compreendida como atípica do modelo democrático. 

 O quinto ponto a ser discutido é o alcance das decisões tomadas pelos atores que 

participam do processo de gestão escolar. Nesse caso, foi feito o seguinte questionamento aos 

gestores para alcançar as repostas relacionada a categoria: “Como é o processo de tomada de 

decisão no dia-a-dia da gestão escolar?” Esse questionamento possibilitou aos entrevistados 

explicações sobre as decisões. Com isso, foram realizadas interpretações para saber se há a 

prática da gestão democrática no processo de tomada de decisão. Os resultados obtidos estão 

consolidados nos quadros 22 e 23. 

Quadro 21 - Perspectiva de resposta para a categoria Alcance das decisões tomadas pelos 

atores 

Categoria Perspectiva de Resposta 

 

Alcance das 

decisões 

tomadas pelos 

atores 

São acatadas as decisões criadas pelos participantes do 

conselho 

São acatadas as decisões criadas pelos participantes do 

conselho  

As decisões já vem prontas da Secretaria Municipal de 

educação 

A decisão final é do diretor 

A maior parte das decisões dependem do diretor 

 
A direção escuta a opinião de todos e considera a 

opinião da maioria. 

                      FONTE: Elaboração da autora (2013). 

Quadro 22 - Alcance das decisões tomadas pelos atores 

Escola A B C D 

Categoria Resposta D V C DI VI CI DII VII CII DIII VIII CIII 

Alcance das 

decisões 

tomadas pelos 

atores 

Há participação 

efetiva do 

conselho 

escolar, 

formado por 

pais, 

professores, 

funcionários e 

alunos. 

x     x x    

x 

 

 

 

 

As decisões são 

tomadas 

pensando no 

aluno. 

x x        x   
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A participação 

da família é 

importante. 

x   x         

A tomada de 

decisão é feita 

em equipe 

    x x       

Decisões 

rápidas são 

tomadas pelo 

diretor e/ou vice 

diretor. 

  x    x x x x x x 

As decisões, 

muitas vezes, 

vem pronta dos 

diretores e os 

coordenadores 

têm que 

executar. 

        x  x x 

FONTE: Elaboração da autora 

 Ao examinar o quadro 23, nota-se a predominância na resposta “decisões rápidas são 

tomadas pelo diretor e/ou vice-diretor”, podendo-se considerar a fala da diretora da escola C 

como a resposta comum aos demais: 

─ “Quando se trata de demandas que digamos assim, não exigem uma decisão mais 

colegiada, a direção responde a essa demanda de atividades, de documentação, de 

prestação de contas. Agora, quando se trata de alguma deliberação mais séria, vamos dizer 

assim, é necessário que o conselho escolar ele se reúna pra deliberar sobre estas questões. 

Por exemplo, a prestação de contas, a direção ela elabora, ela organiza, mas quem aprova é 

o conselho escolar.” (DII, 2013). 

 Contata-se que as escolas que alcançaram uma nota do IDEB menor escolheram essa 

resposta com mais frequência, o que sugere uma participação limitada, já que escolas com o 

IDEB maior, mesmo que venham, em algum momento, a agir dessa forma, responderam de 

maneira diferente, como pode ser observado na fala da diretora da escola A: 

─ “Todas as decisões são tomadas com o corpo docente, com o pessoal do conselho 

escolar que ajuda muito a gente, ele é formado por pais, professores, funcionários e alunos. 

Convoca-se uma reunião extraordinária, abre-se ata, faz eleição, se for um problema muito 

sério, ou recorremos ao regimento da escola que é onde a gente também tem as leis da 

escola e que já foram feitas com toda a comunidade e procede.” (D, 2013) 
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 De acordo com Gissoni (2010) e Ligeiro (2007), é necessário que o gestor analise 

práticas reflexíveis e busquem uma formação voltada à construção de saberes pedagógicos. 

Portanto, essas práticas sugerem um modo de trazer e conduzir os membros do conselho, pais, 

professores, profissionais de um modo geral para a participarem da tomada de decisão, 

reforçando o que já acontece na escola A: 

─ “Espera-se que a importância da família fosse uma resposta de todos, já que a família é 

fundamental no processo de gestão, no que diz respeito a participação. No entanto, apenas 

as diretoras das escolas com boas notas do IDEB consideraram essa importância, como 

conta na fala da diretora da escola B: “Na decisão do calendário escolar, reunimos os 

professores. Na realização de datas comemorativas, ouvimos sugestões, sempre a 

disposição para atender os pais, ouvimos os pais, alunos, professores e funcionários”.(DI, 

2013). Outro aspecto que poderia ser comentados por todos, mas apenas a escola A 

lembrou foi a importância dada ao aluno, conforme a fala da vice diretora da escola B: “A 

questão da nossa gestão, a gente procura visar o aluno, se Fo para a melhoria dele, questão 

do conhecimento, do aprendizado, da ética, de comportamento, a gente prioriza o aluno.” 

(V, 2013) 

 Perante o que foi apresentado, pode-se afirmar que o aspecto que mais influencia nas 

decisões das escolas que obtiveram a nota do IDEB mais baixa é a natureza das decisões que 

irá definir se elas serão tomadas de forma rápida pelo diretor e/ou vice-diretor ou se será 

necessário convocar reunião com o conselho. Além disso, a participação da família poderia 

ser mais destacada, a qual foi pouco mencionada, apenas pelas escolas que tiveram um bom 

IDEB. E, outro aspecto a ser considerado é um nível de centralização das decisões por parte 

dos gestores, encontrados nas escolas C e D. 

 O sexto ponto a ser debatido é a influência dos amparos legais (nível federal, estadual 

e municipal) na atuação dos gestores escolares. Os resultados obtidos estão expostos nos 

quadros 24 e 25. 
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Quadro 23 - Perspectiva de resposta para a categoria Influência dos amparos legais na 

atuação dos gestores 

Categoria Perspectiva de Resposta 

Influência dos amparos 

legais (nível federal, 

estadual e municipal) na 

atuação dos gestores 

escolares 

 

A legislação é compreensível 

A legislação precisa ser divulgada 

Influencia pouco porque não é conhecida 

 

          FONTE: Elaboração da autora (2013). 

Quadro 24 - Influência dos amparos legais (nível federal, estadual e municipal) na atuação 

dos gestores escolares 

Escola A B C D 

Categoria Resposta D V C DI VI CI DII VII CII DIII VIII CIII 

Influência dos 

amparos 

legais (nível 

federal, 

estadual e 

municipal) na 

atuação dos 

gestores 

escolares 

A legislação é 

compreensível, 

mas precisa ser 

divulgada. 

x x  x x   x x  x x 

Não conhecia a 

legilação, mas 

explicou de 

forma 

superficial. 

 x    x  x x    

Pode ser 

aperfeiçoada 
x x  x   x x x x x x 

Falta 

esclarecimento 

do papel dos 

funcionários 

   x         

Sabe que na 

gestão 

democrática 

deve existir a 

participação de 

todos. 

x x x  x x    x x  

Aborda aspectos 

relacionados a 

eleição. 

      x      

Menciona A Lei 

orgânica 087 
x   x   x   x  x 

Menciona a 

LDB 
           x 

Precisa estudar 

mais as leis de 

uma maneira 

geral (em nível 

municipal e 

federal) 

x x x          

 
Reconhece que 

a falta de tempo 
x x       x    
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impede estudar 

mais sobre as 

leis. 

FONTE: Elaboração da autora (2013). 

 Por meio do quadro 25, é notório que a maioria dos gestores de todas as escolas 

afirmaram que a legislação é compreensível, mas precisa ser mais divulgada. Isso pode ser 

entendido na fala do diretor da escola A: 

─ “O nosso fator primordial na gestão é tempo, enquanto a gente tá cuidando da vida do 

aluno, da do professor, a gente tem toda essa documentação para dar uma olhada. Eu acho 

que ela é clara, só não é divulgada, a lei existe, fala de toda a situação da escola, toda 

gestão, o que é, o que não é, como acontece, como não acontece, mas ela não é divulgada.” 

(D, 2013). 

 Com essa afirmação, a diretora D explica o motivo de não buscar a lei e conhecê-la 

mais, afinal o tempo é curto para tantas atividades. Ela exprime a vontade de que essa lei seja 

mais divulgada. Silva (2006) explica que o conjunto de atribuições do diretor é de 

fundamental importância e isso também deve estar claro, caso contrário poderá existir 

desvalorização do seu papel. O mesmo é válido para as informações contidas na Lei Orgânica 

n° 087, tanto as atribuições dos profissionais, diretor, vice diretor e coordenador quanto as 

explicações sobre como deve ser a gestão democrática nas organizações escolares de 

Natal/RN. 

 O segundo ponto que a ser comentado está ligado ao conhecimento sobre a 

importância do fato de que, na gestão democrática, deve existir a participação de todos. O 

discurso que foi além dessa reposta foi o da coordenadora da escola A:  

─ “Eu peguei a época em que a secretaria era um órgão centralizador, sou dos anos 88 e 

89, tudo era via secretaria. Um papel que precisasse, merenda, material pedagógico, se 

solicitava à secretaria e quando dava. E deixava a desejar, pois as nossas necessidades reais 

atrapalhavam nossas reuniões. Cheguei a fazer campanhas com os alunos por papel. Com 

as mudanças que aconteceram no Governo Federal, o PAPE ( Programa de Adequação dos 

Prédios Escolares) e o PDE ajudaram muito. Sempre houve muita busca por matrícula. A 

legislação veio a ajudar nos investimentos, na descentralização, isso veio a facilitar 

bastante e a aumentar os compromissos do diretor.” (C, 2013) 
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 Nota-se que a coordenadora possui bastante tempo de serviço na instituição em que 

trabalha, tendo conhecimento desde o momento que ainda não existia gestão democrática no 

plano legal, conforme está posto em sua enunciação. Esse conhecimento possibilita afirmar a 

importância da gestão democrática. Ao mesmo tempo, ela demonstra como essa mudança 

ainda que traga benefícios para a escola aumenta a responsabilidade do diretor com o seguinte 

trecho: “e a aumentar os compromissos do diretor”.  

A partir dessa questão, Silva (2006) declara que existem fatores que dificultam a 

motivação do gestor, pois ele está submetido à dupla pressão, tanto por parte dos funcionários 

da escola, alunos e pais quanto em suas reivindicações por melhores condições de trabalho e 

ensino e cumprindo orientações superiores. Pode-se inferir que esse aumento de 

compromisso, dependendo de como a secretaria reage e como o diretor lida com a situação, 

pode de fato desmotiva-lo. Essa situação será melhor tratada na seção que responderá ao 

segundo objetivo específico. 

 Outra situação que merece atenção, com base no quadro 18, é a necessidade de 

aperfeiçoar. Essa declaração foi levantada de forma unânime pelas escolas que alcançaram 

uma nota do IDEB menor, como revelado pelo diretor da escola C: 

─ “Você já tem uma legislação que valoriza a gestão democrática, deixa bem claro o papel 

dos atores envolvidos dentro de todo esse processo, organiza a disciplina, isso é uma coisa 

marcante hoje e que nós não podemos negar. Agora, o que falta nessa legislação ainda é a 

questão de se pensar na autonomia da instituição, dar mais autonomia à instituição[...]. Um 

exemplo disso foi que a secretaria de educação determinou que as escolas pagassem os dias 

devidos da greve, no período das férias do meio do ano, sem permitir que o conselho 

escolar decidisse isso. Então você passa por cima da autonomia da escola, você rasga a 

legislação que você ajudou a criar, é complicado.” (DII, 2013) 

 Diante da afirmação do diretor e da questão da falta de tempo dos gestores para 

conhecer melhor a legislação, ressalta-se a declaração de Gissoni (2010) de que a demanda 

burocrática exige muito tempo e requer conhecimento sobre os conceitos, as informações, as 

experiências, as concepções e os princípios necessários para o cargo. Nesse ponto de vista, é 

notável uma carga que dificulta a atividade diária do administrador escolar, corroborando a 

afirmação da coordenadora.  

 Em relação à precisão de mais autonomia, conforme o trecho: “o que falta nessa 

legislação ainda é a questão de se pensar na autonomia da instituição, dar mais autonomia à 

instituição”, é importante frisar o apontamento de Ligeiro (2007) sobre a necessidade de uma 
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ação política que não se limite a produção de normas e regras para o sistema de educação e 

garanta condições de uma verdadeira autonomia, ou seja, é imprescindível haver um melhor 

diálogo para se conseguir um acordo entre as escolas e a secretaria, a fim de conquistar a 

autonomia almejada. 

 Frente ao que foi exposto, constata-se que o amplo papel do diretor dificulta seu 

conhecimento sobre a legislação, possibilitando um desejo de maior divulgação dessas 

normas, isto é, mesmo que estas não sejam tão conhecidas, existe o interesse de mudar essa 

situação. Além disso, com base nos diálogos mostrados, é possível observar uma sobrecarga 

no trabalho do diretor e que a importância dada à participação de todos melhoraria esse 

aspecto em todas as escolas. Já a necessidade de maior autonomia foi posta pelas escolas de 

menor IDEB, o que possibilita compreender a falta de um melhor relacionamento dessas 

instituições de ensino com a secretaria. 

 O sétimo ponto a ser discutido é a função e as características do diretor. Os resultados 

obtidos estão consolidados no quadro 27. A categoria “A função do diretor como gestor” foi 

unida a categoria “Características do diretor”, para adequar as respostas dos entrevistados. 

Quadro 25 - Perspectiva de resposta para a categoria função do diretor/características do 

diretor 

Categoria Perspectiva de Resposta 

A função do diretor como gestor  

 

Supervisionar e responder por todas as atividades 

administrativas e pedagógicas da escola. 

Assegurar as condições e meios de manutenção de um 

ambiente de trabalho favorável e de condições materiais 

necessárias à consecução dos objetivos da escola. 

Promover a integração e a articulação entre a escola e a 

comunidade próxima. 

Organizar e coordenar as atividades de planejamento e 

do projeto pedagógico-curricular. 

Conhecer a legislação educacional e do ensino, as 

normas emitidas pelos órgãos competentes. 

Garantir a aplicação das diretrizes de funcionamento da 

instituição. 

Conferir e assinar documentos escolares, encaminhar 

processos ou correspondências e expedientes da escola. 

Supervisionar e responder por todas as atividades 

administrativas e pedagógicas da escola. 

Supervisionar a avaliação da produtividade da escola em 

seu conjunto, incluindo a avaliação do projeto 

pedagógico, da organização escolar, do currículo e dos 

professores. 

Buscar todos os meios e condições que favoreçam a 

atividade profissional dos pedagogos especialistas, dos 

professores, dos funcionários visando à boa qualidade do 

ensino. 
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Supervisionar e responsabilizar-se pela organização 

financeira e controle das despesas da escola, em comum 

acordo com o Conselho de Escola, pedagogos e 

professores. 

 

Características do diretor 

 

Bem articulado  

Facilitador nas tomadas de decisões 

Inovador 

Participativo 

Bem relacionado com a secretaria municipal de educação 

       FONTE: Elaboração da autora (2013). 

 A categoria “A função do diretor como gestor” foi unida a categoria “Características 

do diretor”, para adaptar as respostas dos entrevistados.  

Quadro 26 - A função do diretor como gestor / Características do diretor 

Escola A B C D 

Categoria Resposta D V C DI VI CI DII VII CII DIII VIII CIII 

A função do 

diretor como 

gestor / 

Características 

do diretor 

Compartilham 

da mesma 

função 

x            

Busca atrair os 

pais para a 

escola 

x  x       x   

Considera que 

não foi 

preparada para 

ser gestora 

x      x     x 

Vivencia o 

trabalho em 

equipe 

x       x  x x  

Ético e gosta de 

lidar com 

pessoas 

 x x x x x  x x    

Articulador 

pedagógico 
        x    

Gerenciador de 

conflitos 
   x x  x x     

O diretor é um 

líder e justo 
x    x  x x x x x  

Centralizador    x  x      x 

FONTE: Elaboração da autora (2013) 

 Fazendo-se uma análise do quadro 27, verifica-se um aspecto importante no que diz 

respeito à resposta “Compartilham da mesma função” para a pergunta “Qual o papel de cada 

membro que compõe a gestão”, pois ela denota um caráter democrático No entanto, apenas a 

diretora da escola A respondeu dessa forma: 
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─ “Todos nós temos praticamente as mesmas funções, a nossa função é fazer com que haja 

participação. O participar da gestão não é simplesmente conhecer o que você tem para 

fazer. É você participar de todo processo, da reunião, de você ajudar a resolver problemas 

que a escola tem... A participação do vice-diretor, ele é apenas o vice-diretor, não. Ele faz 

parte de uma gestão, ele entrou aqui e viu alguma coisa diferente, ele pode opinar, pode 

ajudar, o funcionário da mesma forma. [...]. Porque a gente começou a conversar e a 

colocar que a escola não é só o diretor que faz todo o trabalho.” (D, 2013). 

 Nessa afirmação, é possível perceber um aspecto de mudança, ou seja, nem sempre a 

escola teve uma direção comprometida com um trabalho em equipe de forma democrática. 

Para que isso acontecesse, foram necessárias ações entre os gestores, como a importância 

atribuída à função do vice-diretor pelo diretor e, também, o fato dele dizer que: “Porque a 

gente começou a conversar e a colocar que a escola não é só o diretor que faz todo o 

trabalho.”. A escola que adquiriu um IDEB maior também conseguiu implementar de forma 

efetiva a gestão democrática. 

 Já no que se refere à característica do diretor, somente em uma escola, D, uma das que 

não obteve uma boa nota do IDEB não considerou o diretor como ético e que gosta de lidar 

com pessoas ainda que tenha considerado ele como líder e justo. Uma afirmação que 

corrobora o senso de justiça é a da vice-diretora da escola B:  

─ “Ela lida de forma muito humana com todas as categorias, ouvindo cada um, tentando 

compreender e resolver na medida do possível. Ela é muito justa, havendo a necessidade 

ela age com firmeza.” (VI, 2013) 

 Como afirma Silva (2006), a postura do diretor pode fazer com que seja gerado um 

conflito com os interesses da comunidade escolar, se forem discordantes, ou seja, 

normalmente, compactuar esse senso de justiça possibilita esse conflito, principalmente, 

quando o nível de conhecimento sobre a gestão democrática é inferior ao necessário, como foi 

apresentado anteriormente. 

 Um aspecto importante observado nesse item, diz respeito à possibilidade de níveis de 

centralização na gestão dos diretores, conforme apresentado a seguir, nos discursos do diretor 

da escola B e na coordenadora da escola D, respectivamente: 

─ “Um aspecto importante da minha gestão é a liderança, auto controle, faz tudo. É bom o 

relacionamento com outros gestores. A gente não tem muito tempo para sentar, conversar, 
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debater as decisões, muitas decisões devem ser tomadas rápidas. É raro o coordenador 

ajudar o diretor. Há sobrecarga no diretor. É complicado o papel do diretor, é trabalho 

demais. Tenho atitude de fazer acontecer, não gosto de esperar e ficar reclamando.” (DI, 

2013) 

─ “Centralizador. Extremamente centralizadora essa gestão. Ela não aceita críticas, não 

aceita bem, acha que tá sempre correto, às vezes tenta ser imparcial mas não é. Então eu 

acho assim, precisaria ser um trabalho mais flexível, no sentido de buscar olhar pra escola 

no sentido mais de forma, de trabalho conjunto.” (CIII, 2013). 

 No primeiro caso referido, pode-se notar uma liderança forte, enquanto que no 

segundo há características de gestão centralizadora, como assegura Libâneo (2008), ao se 

referir à gestão centralizadora como uma prática de relações de subordinação e autoridade 

com os demais funcionários; e Silva (2008), ao abordá-la como uma forma pela qual o diretor 

atrai para si as decisões e os encaminhamentos do trabalho escolar. Percebe-se que tratam-se 

de duas escolas distintas, uma que alcançou um IDEB maior e outro menor e, ao mesmo 

tempo, no segundo caso, como tem-se a opinião de apenas um membro, não há dados 

suficientes para dizer que a gestão é totalmente centralizadora, mas possivelmente existe 

algum nível de centralização. 

 Desse modo, entende-se que mesmo se tratando de uma gestão democrática em todas 

as unidades, somente uma, a que obteve uma boa nota do IDEB, informou sobre a adoção de 

uma gestão compartilhada de maneira efetiva. A noção de justiça possibilita conflitos, tendo 

em vista que, comumente, a comunidade tem dificuldade para compreender o processo 

democrático, o que torna-se mais um desafio para executar uma verdadeira gestão 

democrática, já que a falta de conhecimento implica em discordâncias não justificáveis. 

Simultaneamente, observou-se níveis de centralização na escola D. 

4.5 RELAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NATAL/RN COM 

AS ESCOLAS 

 Nesta seção será apresentada uma análise das entrevistas realizadas com os 

representantes da Secretaria Municipal de Educação de Natal/RN, com o objetivo de 

“relacionar as práticas de gestão escolar democrática adotadas nas organizações escolares 

estudadas com a atuação da Secretaria Municipal de Educação Natal/RN”.  
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 Para tanto, além da análise por pares, também serão incorporadas as entrevistas com 

os representantes da Comissão de Gestão Democrática da secretaria. 

Inicialmente, será discutida uma compreensão dos gestores entrevistados e os 

representantes da referida secretaria sobre a Lei n° 87, que explica a Gestão Escolar 

Democrática, conforme os dados dos quadros 28 e 29. 

Quadro 27 - Perspectiva de resposta para a categoria Interação do diretor com a secretaria 

municipal 

   FONTE: Elaboração da autora (2013) 

 

Quadro 28 - Gestão democrática tratada na legislação 

Secretaria Escola A Escola B Escola C Escola D 

Categoria Resposta S1 S2 D V C DI VI CI DII VII CII DIII VIII CIII 

 

 

Verificar 

como a 

gestão 

democrática 

é tratada na 

legislação 

(eleição, 

conselhos 

etc.). 

 

As leis são 

importantes 

porque 

regulamentam 

o processo de 

gestão 

democrática. 

x x x x x x x x x x x    

A lei põe 

limites. 
 x x x x x x x x x x    

A lei 087 

esclarece sobre 

o processo de 

eleição dos 

gestores. 

           x  x 

É necessário 

ter mais 

conheciemento 

da lei. 

x        x   x x x 

FONTE: Elaboração da autora (2013). 

 Examinando o quadro 29, constata-se que uma grande parte dos entrevistados 

respondeu com base em afirmações coerentes com as respostas dos representantes da 

repartição citada, para a pergunta “Qual a influência das normas e leis no processo de gestão 

Categoria Perspectiva de Resposta 

 

Interação do diretor com a 

secretaria municipal  

 

Forma como se dar a intermediação entre a escola e as instâncias 

superiores do sistema escolar (secretaria municipal de educação). 

O papel do diretor como legislador dentro da escola em detrimento de 

educador e gerenciador das relações. 

Atuação do diretor como defensor da política educacional, 

representante oficial do Estado. 
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escolar?”, no que diz respeito à proposição “As leis são importantes porque regulamentam o 

processo de gestão democrática”. Tem-se, então, o discurso do representante da secretaria, S2: 

─ “É muito importante, porque se não existir, há aquela história na nossa cultura das 

pessoas que democracia pode tudo, pode tudo na escola. Mas a democracia não é burlar a 

lei, então estamos o tempo todo a importância do trabalho da gestão democrática sem ir 

contra a legislação vigente.” (S2, 2013). 

 Os outros diretores apoiam essa afirmação, como visto no discurso do diretor da escola 

DI:  

─ “A lei deixa tudo esclarecido, o que pode e o que não pode, só falta cada um se ajudar e 

fazer acontecer da melhor forma possível.” Mas, há um discurso que contrapõe a afirmação 

anterior, é a do diretor da escola DIII: “Influência termina sendo muito pouca, porque se a 

influência fosse grande as pessoas participariam mais. Quando é que a participação existe 

de fato? No período para eleição de gestores, aí muita gente mostra o  quanto a lei pode ser 

favorável quando a gente quer [...].” (DIII, 2013) 

 A partir dessas informações, é possível deduzir que os gestores das escolas que 

apresentaram uma nota mais baixa do IDEB, provavelmente, tenha um relacionamento mais 

difícil com os representantes da Secretaria Municipal, em comparação com os de outras 

escolas. 

 Considerando a lista de atribuições do diretor, elaborada com base em Libâneo (2008) 

e Luck (2008), na qual mostra-se a necessidade de o diretor conhecer a legislação 

educacional, associada as normas expostas pelos órgãos e o regimento escolar, percebe-se que 

há precisão dos gestores em desconhecerem a lei. 

 Ainda que seja necessário mais engajamento da secretaria para um melhor 

reconhecimento por parte dos gestores sobre a legislação, esses devem buscar, por si, só 

meios de conhecer e usufruir das normas e dos procedimentos, mesmo que suas tarefas diárias 

dificultem essa ação, o que fica claro no discurso do vice-diretor da escola A: 

─ “Eu não vou negar, eu não sou uma pessoas estudiosa... mas também quando a gente tem 

tempo para isso? Porque antes de assumir, a gente era professora, nos formamos 

professora, não nos formamos gestoras. Em relação às leis mesmo, só se você tiver muito 

interesse e for procurar. Quando a gente tem uma necessidade, a gente vai procurar na 
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legislação, por exemplo os funcionários, com relação as faltas, com relação a atestado 

médico, ai a gente procura ver essa questão das leis.” (V, 2013). 

─ “A falta de mais esclarecimento sobre a legislação pode desencadear falta de 

comprometimento dos participantes com a gestão, conforme apresentado no discurso da 

diretora da escola B: “A questão organizacional. E acontece de fato, mas não acontece cem 

por cento, falta algumas pessoas ajudarem mais. A lei deixa tudo esclarecido, o que pode e 

o que não pode, só falta cada um se ajudar e fazer acontecer da melhor forma possível.” 

(DI, 2013) 

 Os diretores não falaram de aspectos abordados na legislação, a Lei Complementar n° 

087, tratando, superficialmente, de questões ligadas à eleição. Os representantes da secretaria 

os expuseram melhor, provavelmente, por fazerem parte da Comissão de Gestão Democrática. 

Ao mesmo tempo, os gestores das escolas que obtiveram uma nota do IDEB menor afirmaram 

a necessidade de conhecer mais as leis, o que confirma os aspectos destacados anteriormente, 

quando a maioria declarou ser fundamental a maior divulgação das leis. 

 Após a discussão sobre a compreensão dos gestores entrevistados e dos representantes 

da Secretaria Municipal de Educação em alusão à Lei n° 087, que explica a Gestão Escolar, 

será estudada a interação do diretor com essa repartição, para tanto os dados das pesquisa 

encontra-se no Quadro 30. 

Quadro 29 - Interação do diretor com a secretaria municipal 

Secretaria 
Escola 

A 
Escola B Escola C Escola D 

Categoria Resposta S1 S2 D V C DI VI CI DII VII CII DIII VIII CIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interação 

do diretor 

com a 

secretaria 

municipal 

de 

O departamento 

de gestão 

escolar é 

importante 

x     x x        

Existe a 

tentativa de um 

bom 

relacionamento 

entre a 

secretaria e os 

gestores. 

x x  x x x x x x x x x x x 

A secretaria 

deveria ter uma 

participação 

melhor 

  x x           

A Secretaria 

existe para 
  x      x x    x 



98 

 

educação cobrar. 

Existe uma 

interferência no 

processo de 

gestão não só da 

secretaria, mas 

também do 

político 

(prefeitura). 

    x  x     x x  

Existem 

reuniões entre o 

pessoal da 

secretaria e os 

gestores. 

       x      x 

FONTE: Elaboração da autora (2013). 

 Considerando o aspecto do relacionamento entre os gestores e membros da secretaria 

mencionada, tem-se as falas da representante da secretaria S1 e do diretor da escola A, 

respectivamente: 

─ “A gestão escolar é um dos departamentos de maior credibilidade, talvez seja o maior, 

dentro da secretaria de educação. Porque a gente está sempre respondendo aos diretores, 

aos gestores. Porque a maioria das escolas não fizeram o plano de ação, [...]. Procuramos 

sempre se reunir com as escolas. No meu entender é muito bom o que é muito bom?, eu 

acho que tem uma grande credibilidade, uma relação e debate muito boa.” (S1, 2013) 

─ “Ela deveria ter uma participação melhor [...]. Não há uma parceria com a gente [...], 

todos nós hoje na escola municipal se tratando da cidade do Natal, somos professores, nós 

não fizemos curso de administração, então o DGE só vem atrás da gente se houver um 

problema e se a gente for culpado, “o gestor é o culpado disso, culpado daquilo”,  e nós 

ficamos a ver navios.” (D, 2013).  

─ “É satisfatória. Tenho uma boa relação com todo mundo. Eu sou ouvida, orientada, 

sempre que preciso.” (DI, 2013) 

─ “Tem muitas leis nessa legislação que não permitem que a gente tenha uma gestão 

plenamente democrática, que seja plenamente autônoma [...]. por exemplo, número de 

alunos, ninguém de fora tem a autoridade de dizer quantos alunos cabem dentro de uma 

sala de aula, então já vem tudo amarrado [...].” (DII, 2013) 

─ “É muito tranquila, sabe? Em relação ao DGE, eu me lembro que no ano passado 

surgiram muitas dificuldades, mas a gente é sempre muito bem recebido, muito bem 
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acolhido, mesmo pra dizer que não podia [...], mas assim, as pessoas na secretaria pelo 

menos em relação a nós gestores, eles sempre recebem muito bem, sempre dão um suporte 

muito bom, claro que existem pessoas e pessoas.” (DIII, 2013). 

 Tomando como referência as falas da representante S1 da secretaria e os diretores das 

escolas A, B, C e D, pode-se inferir sentidos antagônicos, visto que, enquanto a primeira 

garante a existência de uma boa relação entre a secretaria e os gestores, o diretor da escola 

que obteve uma boa nota do IDEB apresentou uma informação muito diferente, evidenciada 

no trecho: “Ela deveria ter uma participação melhor [...]. Não há uma parceria com a [...]”. Já 

o diretor da escola B se pronunciou de forma favorável a secretaria municipal. 

 Em se tratando do diretor da escola C, pode-se destacar o seguinte trecho do seu 

discurso: “ninguém de fora tem a autoridade de dizer quantos alunos cabem dentro de uma 

sala de aula, então já vem tudo amarrado”. O termo “amarrado” faz menção às ações 

designadas pela secretaria, nesse caso, a quantidade de alunos permitida na escola. O diretor 

sente, então, que sua gestão está muito direcionada pelas regras da Secretaria Municipal. E o 

diretor da escola “D” inicia sua fala demonstrando ser favorável ao posicionamento dessa 

repartição, mas expõe certa desconfiança ao declarar: “existem pessoas e pessoas”. 

 Sobre essa situação, Libâneo (2008) explica que os dirigentes escolares, além de se 

ocupar com as formas das práticas de gestão nas escolas, também devem a nível externo, 

concretizar ações através da intermediação entre a escola e as instâncias superiores, como 

autoridades ligadas à supervisão do ensino. Nota-se, assim, um entrave nessa intermediação, 

já que não há consonância entre as falas citadas. 

 Fazendo a apreciação do quadro 3, verifica-se que houve respostas tanto daqueles 

pesquisados em escolas com boas notas no IDEB quanto das escolas com notas menores, 

sobre a implicação direta da gestão do município, ou seja, a mudança de prefeitos. Essa 

questão poderá ser melhor entendida por meio da leitura da fala do diretor da unidade de 

ensino D: 

─ “Dependendo da gestão municipal quando existe uma mudança no processo político, 

algumas coisas caminham mais rápido e outras de forma mais lenta [...] nós temos 

realmente uma interferência direta do político, no processo de política educacional [...] no 

processo de gestão educacional [...].” (DIII, 2013). 

 Nesse sentido, cabe frisar a afirmação de Guimarães (2010), sobre governança 

democrática, isto é, o estabelecimento de relações entre o governo e a sociedade civil na 
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condução, definição, elaboração e implementação das políticas públicas. Considerando a 

sociedade civil, nessa circunstância os gestores, há a necessidade de intermediação e 

participação deles no processo da política educacional, citado na declaração do diretor da 

escola C. 

 Face ao exposto, são percebidas contradições na interação entre a Secretaria Municipal 

de Educação e os gestores. Por vezes, eles declaram um bom intercâmbio e, outras vezes, não. 

É fundamental uma melhor integração entre as partes, existindo uma influencia direta na 

gestão escolar, pois, como foi posto nas falas e evidenciado no quadro 3º, é imprescindível 

um apoio maior nas escolas pela secretaria. Já em relação à mudança de gestão municipal, 

trata-se de um contexto de adaptação em que as escolas, bem como seus gestores, necessitam 

moldar-se. Entretanto, para uma maior profundidade, seriam indispensáveis outros estudos 

sobre esse assunto. 

 Finalizando, serão expostas informações pertinentes à categoria “Políticas e ações da 

Secretaria Municipal que promovem gestão democrática”, conforme os dados da pesquisa no 

quadro 32. 

Quadro 30 - Perspectiva de resposta para a categoria Políticas e ações da Secretaria 

Municipal que promovem a gestão democrática 

Categoria Perspectiva de Resposta 

 

Políticas e ações da Secretaria Municipal 

que promovem a gestão democrática 

 

Criação de diretrizes curriculares para as escolas 

Acompanhar e receber relatório anual das atividades 

pedagógico administrativo-financeiro. 

Indicar coordenadores quando necessário 

articular e mediar as demandas e tempos de formação 

continuada dos docentes com os gestores 

Receber e acompanhar os documentos referentes à 

legislação de ensino atualizados pelas escolas 

    FONTE: Elaboração da autora (2013)  

Quadro 31 - Políticas e ações da Secretaria Municipal que promovem a gestão democrática 

Secretaria Escola A Escola B Escola C Escola D 

Categoria Resposta S1 S2 D V C DI VI CI DII VII CII DIII VIII CIII 

Políticas e 

ações da 

Secretaria 

Municipal 

que 

promovem a 

gestão 

democrática. 

Existe um 

monitoramento 

dos 

representantes 

da secretaria 

nas escolas. 

x x   x   x  x x    

A secretaria 

precisa 

melhorar sua 

atuação 

X  x x  x    x   x  
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A secretaria 

segue a 

legislação e 

atua no 

processo de 

eleição dos 

gestores. 

x x  x  x x  x  x x   

A secretaria 

possibilita uma 

autonomia nas 

escolas 

limitadas. 

 

 

x 

 

 
 

x 
          

A secretaria 

serve para 

cobrar e 

ameaçar. 

  x   x x x  x     

Existe uma 

contribuição 

da secretaria, 

mas ela 

deveria 

orientar mais. 

  x x  x   x x  x x x 

A secretaria 

oferece cursos, 

mas não são 

adequados. 

    x  x      x x 

FONTE: Elaboração da autora (2013) 

 A partir do exame do quadro 32, é certo que a informação sobre o monitoramento da 

das escolas pelos representantes da Secretaria Municipal de Educação é considerada de 

maneira diferente entre esses e os gestores. Vale salientar que essa discordância é mais 

evidente na escola D, em que todos não afirmaram a inexistência desse monitoramento, o que 

é aparente no discurso do diretor. 

─ “A gente tem esse suporte do DGE, nossas dúvidas quando a gente entra na direção de 

escola, mas a gente cai de pára-quedas assim, dois inocentes sem saber de nada, 

geralmente é isso o que acontece, a gente recorre muito à secretaria [...] e vai pegando a 

manha, mas no dia-a-dia a gente não precisa muito da secretaria, a gente precisa muito de 

saber o que está acontecendo, precisa levar a folha de ponto, a gente precisa levar um 

ofício pra isso.” (DIII, 2013). 

 Mediante a fala do diretor da escola D, é possível perceber aspectos relacionados à 

burocracia. Sobre isso, Lacerda (2011) afirma que há um entrave ligado  

à ordem administrativa, que pode existir tanto nas secretarias de educação quanto nas próprias 

escolas. Essa proposição permite assegurar que existe uma necessidade de repensar as ações e 
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as etapas dos trabalhos na secretaria, com o intuito de melhorar os procedimentos relativos à 

gestão das escolas municipais. 

 Em contraponto, a representante S2 da secretaria esclarece: 

─ “A secretaria tem feito seu papel, seguindo a legislação, nós procuramos acompanhar o 

departamento de gestão, o nosso departamento, responsável por esse acompanhamento 

mais próximo, mais direto. Está nas nossas atribuições a coordenação do processo, de três 

em três anos, nós temos as eleições de gestores, a secretaria é responsável. Mas a 

coordenação fica lá, faz parte do processo um curso que é seletivo e é de responsabilidade 

da secretaria.” (S2, 2013). 

 Refletindo sobre os dois discursos, cabe inferir que existe uma maior necessidade de 

acordo e interação entre os gestores e a secretaria. A princípio, são fixados acompanhamentos 

e ações para responder a legislação e não necessariamente compor a gestão democrática, 

conforme mostra a literatura, na afirmação de Lacerda (2011), de que a transparência, a 

responsabilização e a integração fazem parte da estrutura administrativa, concretizando 

mecanismos de incremento nas relações democráticas e como forma de avaliação. 

 No que se refere ao oferecimento de cursos pela secretaria para os gestores, a 

declaração do vice-diretor da escola D corrobora a informação anterior: 

─ “Quando se fizer uma reestruturação nas leis e mudanças no processo legal de gestão 

democrática que está acontecendo agora [...]. Bem como do próprio plano de carreira que 

diz ter interesse por demais na classe docente, então que ela (a secretaria) não faça uma 

mudança sem a presença daqueles que são os verdadeiros interessados. [...] eu gostaria que 

eles fizessem os encaminhamentos necessários, os encaminhamentos coerentes no 

momento de uma construção, seria chamar para a discussão os verdadeiros interessados no 

processo de mudança.” (VIII, 2013) 

 Essa asseveração pode ser compreendia sob a visão de Nunes, Corsino, Didonet 

(2011), quando fazem alusão ao sistema de ensino e sua autonomia para complementar a 

legislação nacional, por meio de normas próprias, específicas e adequadas às características 

locais. A participação na construção e na mudança das leis também é uma forma de atuação 

democrática que, segundo o discurso, está faltando. 

 Diante disso, foi notável a necessidade de uma melhor interação e relação entre os 

gestores das escolas e os membros da Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista que 
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não houve concordância entre os dois grupos acerca da informação e do monitoramento das 

escolas. Outro ponto que merece destaque está associado à existência de excesso de 

burocracia na repartição citada, o que constitui mais um entrave entre essa e os gestores. Por 

fim, é indispensável uma maior participação desses gestores na formulação e na 

implementação das leis voltadas para a gestão democrática. 
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5 CONCLUSÃO 

 O presente trabalho objetivou compreender os principais desafios enfrentados pela 

direção escolar para a consolidação da gestão democrática nas escolas municipais de 

Natal/RN. A análise de pares das escolas (pares com IDEB acima do esperado de acordo com 

a meta do governo federal e pares com notas abaixo da média), aliada ao estudo da atuação 

dos gestores nesses espaços e das relações estabelecidas com os membros da Secretaria 

Municipal de Educação, permitiu a compreensão de vários aspectos vinculados à realidade 

apresentada. 

 O referido estudo, que teve a colaboração de gestores de quatro escolas, através da 

análise por pares, possibilitou uma compreensão, na maioria das vezes, condizente com a 

literatura tomada como base. No entanto, foram detectadas nuances típicas do contexto 

socioeconômico do bairro no qual as escolas estão inseridas,  

 Nesse sentido, foi perceptível uma influência positiva no trabalho dos gestores para 

colocar em prática a gestão democrática, por motivos legais, no uso das atribuições que lhes 

são conferidas pela secretaria mencionada, isto é, pelo próprio entendimento do gestor da 

importância desse tipo dessa gestão, tendo em vista o espaço considerado, a escola pública 

municipal. Cabe frisar, ainda, que apesar de Natal/RN ter sido pioneira no processo de 

inserção da gestão democrática nas unidades de ensino, existem grandes desafios a serem 

abordados, seja em uma perspectiva micro, nas próprias unidades escolares, ou macro, através 

de políticas públicas que emergem o âmbito nacional e chegam ao nível municipal. 

 Os pares de escolas, com a nota do IDEB menor que o esperado, apresentaram, de 

forma mais destacada, o uso do modelo de gestão citado, como meio de seguir regras 

estabelecidas pelos agentes superiores. Certas vezes, esses mostravam-se cientes da 

importância da gestão democrática nas escolas públicas, mas demonstravam angústia e 

dificuldades de acreditar nesse tipo de direção, em virtude das dificuldades próprias desse 

padrão democrático, para aproximar a comunidade escolar das decisões tomadas, saber 

escutá-la e tornar esse processo mais transparente e acessível para todos, por exemplo.  

 Todas as unidades escolares analisadas são adeptas de uma gestão democrática. 

Porém, alguns gestores se articulam mais para desenvolver meios de lidar com as dificuldades 

de implementação dessa prática do que outras. Normalmente, essas escolas fazem parte do 

grupo que obteve o IDEB superior à média estipulada pelo governo federal. Os fatores e as 

características que levam esses gestores a se empenharem mais que outros na superação 

desses desafios merecem estudos futuros. 
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 As escolas que alcançaram notas maiores no IDEB possuem elementos que 

possibilitam inferir o uso das atribuições democráticas que vão além do cumprimento de 

regras, principalmente, pelo diretor da escola, considerado como justo e profissional na visão 

de seus colegas gestores (vice-diretor e coordenador). Esses elementos desencadeiam 

melhorias na concretização da gestão democrática, como promover a participação da família 

do alunado e de representantes dos educandos nas decisões escolares. Influenciam também no 

entendimento dos pais sobre a importância do acompanhamento de seus filhos, que está além 

das notas bimestrais, uma situação difícil perante a realidade que eles se encontram, como ser 

visto nos dados socioeconômicos do bairro onde as escolas pesquisadas estão localizadas. 

 Cabe ressaltar, apesar disso, o nível de centralização do diretor observada em uma das 

escolas que obtiveram uma boa nota no IDEB. Tal fato é explicado pelo estudo de Soares e 

Texeira (2006), sobre a existência de vários perfis de diretor: o perfil predominantemente 

gerencial, o perfil predominantemente conservador, o perfil amplamente democrático e outros 

perfis democráticos identificáveis. Mas, este estudo não se aprofundou nesse aspecto para não 

se desvincular do objetivo proposto. 

 Outro ponto a ser considerado está relacionados aos canais de participação das escolas 

que obtiveram uma nota maior no IDEB, que transpõem as reuniões como meios de 

aproximação entre a comunidade e a gestão escolar, fazendo referência ao conselho escolar e 

aos métodos que estimulem a participação do alunado, como a criação de projetos,  

 Mas um fato importante, comum a todas essas instituições de ensino, diz respeito à 

necessidade de mais conhecimento sobre a legislação que rege a gestão democrática e isso 

ficou mais claro quando alguns gestores citaram a Lei Municipal nº 058 e a Lei nº 087. A 

situação pode ser considerada peculiar, visto que a primeira dispõe do plano de carreira, da 

remuneração e do estatuto do magistério público municipal de Natal/RN, ou seja, não 

necessariamente acerca da gestão escolar democrática, que é amplamente explicada pela 

segunda. É válido lembrar que esse desconhecimento está ligado tanto à falta de tempo dos 

gestores para ler essas leis quanto à falta de maior divulgação por parte da secretaria e às 

poucas formas de capacitação dos gestores que contribuam significativamente para suas 

atuações profissionais. 

 No tocante à relação entre os gestores a os membros da secretaria, são notáveis 

grandes divergências nas dimensões trabalhadas de forma comum por ambos os agentes. 

Portanto, o fato de os representantes dessa repartição terem tentado mostrar um bom 

envolvimento de suas partes, enquanto uma parcela dos gestores não aderia a essa afirmação, 

os fazia acreditar, ainda que por vezes contraditórios, que a secretaria tentava apresentar uma 
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participação satisfatória nas escolas. Essa situação foi comum a ambos os pares de escolas, 

embora as escolas com a nota mais baixa no IDEB tenha mostrado mais argumentos 

desmotivantes para com a secretaria. 

 Destaca-se que os gestores das escolas, de um modo geral, sentem que a secretaria tem 

como função maior fazer exigências do que precisamente ajudar, muitas vezes coibindo suas 

ações, que ameaçam a autonomia que deve existir, conforme sugerem a literatura e a 

legislação. É observada, portanto, a necessidade de reflexões e ações conjuntas entre os 

gestores e os membros da secretaria para que os desafios da implementação da gestão 

democrática sejam amenizados de forma conjugada, afinal não possível apenas um grupo 

(gestores das escolas ou membros da secretaria) lidar com essa situação isoladamente. 

 Finalizando, é perceptível que o trabalho apresentou nuances que foram além dos 

limites do objeto de estudo, tratando de algumas características não democráticas nas gestões 

democráticas das escolas pesquisadas. Outro dado relevante são as relações de poder 

existentes nos conselhos, sendo constatadas formas diferentes de o diretor lidar com as 

informações advindas das suas reuniões, às vezes de modo direcionado ou não. No mais, em 

relação ao papel dos coordenadores, mesmo que a literatura e a legislação aborde-o como 

parte da equipe de gestão, é clara a sua limitação aos aspectos pedagógicos, até mesmo no 

âmbito salarial.  
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APÊNDICE A - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DESTINADO AO ENTREVISTADO DA 

ESCOLA (entregue na ocasião da visita) 

 

O presente trabalho se propõe a estudar os Desafios na implementação da gestão democrática 

em escolas municipais do Natal – RN. Os dados para estudo serão coletados através da realização de 

entrevistas em profundidade com o uso de técnicas de categorização e de visita a escolas municipais 

do município de Natal/RN para observação de sua realidade. O material conseguido, através de 

gravações e anotações será analisado, sendo resguardado o nome dos participantes, bem como a 

identificação do local da coleta de dados, quando necessário. A divulgação do trabalho terá propósito 

acadêmico e social, esperando contribuir para um maior conhecimento sobre o tema estudado, bem 

como colaborar em apontamentos que auxiliem os gestores a refletir sobre a prática da gestão 

democrática das escolas estudadas. 

Os dados adquiridos na pesquisa serão utilizados na dissertação de Mestrado de Elane de 

Oliveira, aluna do Programa de Pós Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. 

Solicitamos ao Sr(a). _______________________________________________, o apoio e 

consentimento para execução deste trabalho dentro do estabelecimento de ensino gerido pelo 

senhor(a), tendo em vista que sua escola foi selecionada por estar delimitada nos seguintes critérios: 

Apresentar uma nota do IDEB representativa para o estudo, estar inserida no mesmo bairro que as 

demais escolas escolhidas e apresentar um mesmo contexto socioeconômico. 

 

Elane de Oliveira (pesquisadora) 

Instituição: PPGA/UFRN 

Telefone para contato: (84) 9411-5103 

 

Prof. Dr, Hironobu Sano (orientador) 

Instituição: PPGA/ UFRN 

Telefone para contato: (84)3215-3536 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (mantido em arquivo) 

 Pelo presente instrumento, o senhor(a)_____________________________________, sujeito de 

pesquisa, após leitura da CARTA DE APRESENTAÇÃO, não restando quaisquer dúvidas a respeito 

do explicado, firma seu CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e concorda em participar do 

estudo alvo da pesquisa e fica ciente que o material obtido será utilizado para fins acadêmicos, sendo 

resguardado o nome dos participantes, bem como a identificação do nome da escola. 

______________________de______________________ de 2013. 

_____________________________________________________ 

Assinatura do entrevistado 
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O presente trabalho se propõe a estudar os Desafios na implementação da gestão democrática 

em escolas municipais do Natal – RN. Os dados para estudo serão coletados através da realização de 

entrevistas em profundidade com o uso de técnicas de categorização e de visita a Secretaria de 

Educação, especificamente o setor de Gestão Escolar do município de Natal/RN para observação de 

sua realidade. O material conseguido, através de gravações e anotações será analisado, garantindo-se 

sigilo absoluto sobre as questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes, bem 

como a identificação do local da coleta de dados, quando necessário. A divulgação do trabalho terá 

propósito acadêmico e social, esperando contribuir para um maior conhecimento sobre o tema 

estudado, bem como colaborar em apontamentos que auxiliem os gestores a refletir sobre a prática da 

gestão democrática das escolas estudadas. 

Os dados adquiridos na pesquisa serão utilizados na dissertação de Mestrado de Elane de Oliveira, 

aluna do Programa de Pós Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. 

Solicitamos ao Sr(a). _______________________________________________, o apoio e 

consentimento para execução deste trabalho com informações da Secretaria Municipal de Educação 

de Natal/RN,  tendo em vista que a secretaria municipal de educação de Natal/RN foi selecionada, 

pela necessidade de responder ao objetivo específico “Relacionar as práticas de gestão escolar 

democrática adotadas nas organizações escolares estudadas com a atuação da Secretaria de Educação 

Municipal de Natal/RN” portanto os participantes da pesquisa estão diretamente relacionados ao 

objeto de estudo da dissertação em questão. 

 

Elane de Oliveira (pesquisadora) 

Instituição: PPGA/UFRN 

Telefone para contato: (84) 9411-5103 

 

Prof. Dr, Hironobu Sano (orientador) 

Instituição: PPGA/ UFRN 

Telefone para contato: (84)3215-3536 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (mantido em arquivo) 

 Pelo presente instrumento, o (a) senhor(a)_____________________________________, 

sujeito de pesquisa, após leitura da CARTA DE APRESENTAÇÃO, não restando quaisquer dúvidas 

a respeito do explicado, firma seu CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e concorda em 

participar do estudo alvo da pesquisa e fica ciente que o material obtido será utilizado para fins 

acadêmicos, sendo resguardado o nome dos participantes. 

______________________de______________________ de 2013. 

APÊNDICE B - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DESTINADO AO ENTREVISTADO DA 

SECRETARIA (entregue na ocasião da visita) 
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_____________________________________________________ 

Assinatura do entrevistado 
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APÊNDICE C - ROTEIRO PARA A ENTREVISTA EMIESTRUTURADA E 

EXPLICAÇÕES 

Quadro 10 - roteiro para a entrevista semiestruturada e explicações 

Objetivo Geral: Analisar os principais desafios na implementação da gestão democrática sob a ótica 

de gestores escolares do município de Natal – RN 

 Categorias Questões Respondentes Explicação das 

questões: 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

específico 1 

Compreender 

como os 

gestores 

escolares 

entendem as 

dimensões da 

gestão 

democrática no 

seu ambiente de 

trabalho 

 

 

1- Canais de 

participação nas 

escolas. 

2- Atores que 

participam nos 

canais de 

participação. 

3 - 

Intencionalidade 

da participação 

nos canais de 

participação. 

4 - Alcance das 

decisões tomadas 

pelos atores. 

5 - Influência dos 

amparos legais 

(nível federal, 

estadual e 

municipal) na 

atuação dos 

gestores escolares. 

6 - A função do 

diretor enquanto 

gestor. 

8 - Características 

do diretor. 

 

1 - Explique 

como é a gestão 

escolar na escola. 

2 - Como é o 

processo de 

tomada de 

decisão no dia-a-

dia da gestão 

escolar? 

3 - Qual a sua 

avaliação sobre a 

gestão 

democrática na 

escola? 

4 - Como você 

avalia a 

participação dos 

cidadãos na 

gestão escolar? 

Como isso ocorre 

nessa escola? 

(Verificar a 

participação dos 

pais, professores, 

alunos, 

funcionários etc.) 

 

5 - Quais os 

canais 

institucionais de 

participação?  

 

6 - Como você 

avalia a 

participação (de 

pais, alunos, 

professores, 

funcionários) nos 

canais 

institucionais 

(conselhos, 

colegiados, 

Associação de 

GESTORES 

ESCOLARES 

 

Questão 1 - Tem por 

objetivo verificar se o 

gestor identifica a 

gestão democrática 

na escola ou a gestão 

é democrática apenas 

no plano legal. 

Questão 2 - Tem por 

objetivo verificar se 

existe a participação 

dos membros 

escolares 

(coordenadores, pais, 

professores e alunos), 

ou seja se a gestão é 

participativa. 

Questão 3 – Tem por 

objetivo Verificar se  

os gestores tem 

conhecimento que os 

possibilitem pensar 

em melhorias para a 

gestão presente, e se 

nessas melhorias há 

aspectos da gestão 

democrática. 

Questão 4– Tem por 

objetivo Verificar se  

os gestores tem 

conhecimento que os 

possibilitem pensar 

em melhorias para a 

gestão presente, e se 

nessas melhorias há 

aspectos da gestão 

democrática, de 

forma mais 

específica, para Daca 

membro da gestão. 

Questão 5 – Tem por 

objetivo identifica se 

há meios de 

incentivar a 
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pais e mestres,)?  

7 - Como as 

decisões tomadas 

nos canais 

institucionais são 

incorporadas pela 

direção escolar? 

8 - Qual a sua 

avaliação sobre o 

conhecimento dos 

professores, 

alunos, pais, 

funcionários e da 

comunidade 

sobre gestão 

escolar? 

9 - Qual o papel 

do diretor, 

coordenador, 

supervisor, 

professor, 

funcionários, pais 

e alunos no 

processo de 

democratização 

da gestão escolar? 

10 - Quais 

características são 

mais marcantes 

no diretor? Como 

ele lida com os 

outros gestores? 

Como ele lida 

com a 

comunidade 

externa (pais e 

mestres)? 

11- Qual sua 

percepção sobre a 

legislação 

existente, 

considerando a 

gestão 

democrática 

escolar? 

12 - Quais 

aspectos são 

abordados na 

legislação 

municipal sobre 

gestão 

democrática? 

13 - Na sua 

opinião, os 

aspectos 

participação da 

comunidade e se há 

conselhos, aspecto 

importante da gestão 

democrática. 

Questão 6– Tem por 

objetivo identificar se 

a comunidade 

participa , se a gestão 

democrática da 

escola vai além do 

processo eleitoral. 

Questão 7 – Tem por 

objetivo verificar se 

na prática, os 

gestores escolares 

utilizam as 

informações das 

reuniões ou se as 

reuniões existem 

apenas para cumprir 

regimentos e normas. 

Questão 8 – Tem por 

objetivo verificar se a 

comunidade sabe o 

que é gestão 

democrática e se esse 

conhecimento ou sua 

falta influencia na 

forma como acontece 

a gestão na escola. 

Questão 9 – Tem por 

objetivo verificar se 

está claro a função de 

cada  gestor na 

escola. 

Questão 10 – Tem 

por objetivo verificar 

qual o tipo de gestor 

é o diretor e o tipo de 

direção existente na 

escola. 

Questão 11 – Tem 

por objetivo Tem por 

objetivo verificar 

qual o tipo de gestor 

é o diretor e o tipo de 

direção existente na 

escola. 

Questão 12 – Tem 

por objetivo 

identificar o 

conhecimento 

existente sobre o 

regimento e 
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abordados são 

satisfatórios ou há 

algo que possa 

ser acrescentado? 

Comente. 

14 - Quais as 

principais 

dificuldades para 

se implementar a 

gestão 

democrática? 

 

 

consequentemente a 

influencia na gestão 

que existe na escola 

Questão 13 – Tem 

por objetivo 

identificar o 

conhecimento 

existente sobre o 

regimento e 

consequentemente a 

influencia na gestão 

que existe na escola 

Questão 14 - Tem por 

objetivo compreender 

o conhecimento dos 

gestores sobre a 

gestão democrática e 

se há interesse em 

melhorá-la. 

Objetivo 

específico 2 

Relacionar as 

práticas de 

gestão escolar 

democrática 

adotadas nas 

organizações 

escolares 

estudadas com 

a atuação da 

Secretaria de 

Educação 

Municipal de 

Natal/RN. 

1 - Verificar como 

a gestão 

democrática é 

tratada na 

legislação (eleição, 

conselhos etc.). 

2 - Interação do 

diretor com a 

secretaria 

municipal. 

3 - Políticas e 

ações da Secretaria 

Municipal que 

promovem a 

gestão 

democrática. 

 

1 - Qual a 

influência das 

normas e leis no 

processo de 

gestão escolar? 

2 - Qual a sua 

percepção sobre a 

legislação  

existente, quanto 

ao tema gestão 

escolar 

democrática? 

3 - Quais 

aspectos são 

abordados na 

legislação 

municipal sobe 

gestão 

democrática? 

4 - Na sua 

opinião, os 

aspectos 

abordados são 

satisfatórios ou há 

algo que possa 

ser acrescentado? 

Comente. 

5 - Qual o papel 

da secretaria no 

processo de 

democratização 

da gestão escolar? 

6 - Como é a 

relação entre a 

Secretaria e as 

escolas na 

SECRETARIA/ 

GESTORES 

ESCOLARES 

 

1 - Qual a 

influência das 

normas e leis no 

processo de 

gestão escolar? 

2 - Qual o papel 

da secretaria no 

processo de 

democratização 

da gestão 

escolar? 

3 - Como é a 

relação entre a 

Secretaria e as 

escolas na 

questão da 

gestão escolar? 

4 - Como você 

avalia a interação 

e intermediação 

entre a secretaria 

e a direção 

escolar? 

5 - Que 

condições a 

Secretaria de 

Educação 

oferece para a 

prática da gestão 

escolar 

democrática? 

 

SECRETARIA 

 

Questão 1 – Tem por 

objetivo verificar a 

atuação da secretaria 

sob uma perspectiva 

legal, na perspectiva 

da secretaria. 

Questão 2 – Tem por 

objetivo verificar o 

conhecimento legal 

dos profissionais da 

secretaria sobre 

gestão escolar 

democrática,  

Questão 3 – Tem por 

objetivo 

Tem por objetivo 

verificar o 

conhecimento legal 

dos profissionais da 

secretaria sobre  

gestão escolar 

democrática 

Questão 4 - Tem por 

objetivo analisar a 

relação da secretaria 

com as escolas, no 

aspecto da gestão 

democrática, na 

perspectiva da 

secretaria. 

Questão 5 - Tem por 

objetivo analisar a 

relação da secretaria 

com as escolas, no 
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questão da gestão 

escolar? 

7 - Qual sua 

avaliação sobre a 

atuação dos 

diretores na 

questão da gestão 

democrática? 

8 - Como você 

avalia a interação 

e intermediação 

entre o diretor e a 

secretaria? 

9 - Que condições 

a Secretaria de 

Educação oferece 

para a prática da 

gestão escolar 

democrática? 

10 - Qual a sua 

avaliação sobre a 

atuação das 

escolas no que 

diz respeito à 

gestão 

democrática? 

11 - Na sua visão, 

qual o papel do 

diretor na função 

de administrador? 

12 - Na sua visão, 

qual o papel do 

diretor na função 

de educador? 

 

 

Observação: 

 

Essas questões 

foram feitas 

tanto para os 

gestores quanto 

para os membros 

da secretaria da 

comissão da 

gestão 

democrática, 

com o intuito de 

verificar se há 

coerência nas 

respostas em 

duas 

perspectivas: as 

dos gestores e a 

da secretaria. 

aspecto da gestão 

democrática, na 

perspectiva da 

secretaria. 

Questão 6 - Tem por 

objetivo  analisar o 

perfil do gestor, se 

democrático ou não, 

sob a perspectiva da 

secretaria. 

Questão 7 - Tem por 

objetivo verificar se 

há contribuição da 

secretaria para com 

as escolas, no aspecto 

da gestão 

democrática, na 

perspectiva da 

secretaria. 

Questão 8 - Tem por 

objetivo Tem por 

objetivo verificar se 

há contribuição da 

secretaria para com 

as escolas, no aspecto 

da gestão 

democrática, na 

perspectiva da 

secretaria. 

Questão 9 - Tem por 

objetivo verificar a 

relação da secretaria 

com as escolas, no 

aspecto da gestão 

escolar democrática 

Questão 10 - Tem por 

objetivo compreender 

o papel do diretor 

como gestor, 

democrático ou não, 

sob a perspectiva da 

secretaria 

Questão 11- Tem por 

objetivo verificar se 

os membros da 

secretaria 

entrevistado, 

distingue a função do 

diretor, como gestor e 

como educador e se 

isso influencia na 

gestão democrática 
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GESTORES 

ESCOLARES 

 

Questão 1 – Tem por 

objetivo Tem por 

objetivo analisar a 

relação da secretaria 

com as escolas, no 

aspecto da gestão 

democrática, na 

perspectiva dos 

gestores. 

Questão 2 – Tem por 

objetivo Tem por 

objetivo analisar a 

relação da secretaria 

com as escolas, no 

aspecto da gestão 

democrática, na 

perspectiva dos 

gestores. 

Questão 3 – Tem por 

objetivo Tem por 

objetivo analisar a 

relação da secretaria 

com as escolas, no 

aspecto da gestão 

democrática, na 

perspectiva dos 

gestores. 

Questão 4 – Tem por 

objetivo Tem por 

objetivo verificar se 

há contribuição da 

secretaria para com 

as escolas, no aspecto 

da gestão 

democrática dos 

gestores 

Questão 5 – Tem por 

objetivo Tem por 

objetivo Tem por 

objetivo verificar se 

há contribuição da 

secretaria para com 

as escolas, no aspecto 

da gestão 

democrática, dos 

gestores.  

FONTE:  
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APÊNDICE D - RELAÇÃO DAS QUESTÕES ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

COM AS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Objetivo 1: Compreender como os gestores escolares entendem as dimensões da gestão democrática no 

seu ambiente de trabalho 

1. Características da gestão democrática Explique como é a gestão escolar na escola. 

Qual a sua avaliação sobre a gestão democrática 

na escola? 

Quais as principais dificuldades para se 

implementar a gestão democrática? 

2. Canais de participação nas escolas Quais os canais institucionais de participação. 

3. Atores que participam nos canais de 

participação 

Como você avalia a participação dos cidadãos na 

gestão escolar? Como isso ocorre nessa escola? 

(Verificar a participação dos pais, professores, 

alunos, funcionários etc.) 

Qual a sua avaliação sobre o conhecimento dos 

professores, alunos, pais, funcionários e da 

comunidade sobre gestão escolar? 

4. Intencionalidade da participação nos canais de 

participação 

Como você avalia a participação (de pais, alunos, 

professores, funcionários) nos canais 

institucionais (conselhos, colegiados, Associação 

de pais e mestres,)? 

Como as decisões tomadas nos canais 

institucionais são incorporadas pela direção 

escolar? 

5. Alcance das decisões tomadas pelos atores Como é o processo de tomada de decisão no dia-

a-dia da gestão escolar? 

6. Influência dos amparos legais (nível federal, 

estadual e municipal) na atuação dos gestores 

escolares. 

Qual sua percepção sobre a legislação existente, 

considerando a gestão democrática escolar? 

Quais aspectos são abordados na legislação 

municipal sobre gestão democrática? 

Na sua opinião, os aspectos abordados são 

satisfatórios ou há algo que possa ser 

acrescentado? Comente. 

7. A função do diretor como gestor? 

8. Características do diretor 

 

Qual o papel do diretor, coordenador, supervisor, 

professor, funcionários, pais e alunos no processo 

de democratização da gestão escolar? 

Quais características são mais marcantes no 

diretor? Como ele lida com os outros gestores? 

Como ele lida com a comunidade externa (pais e 

mestres)? 
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APÊNDICE E – ESCOLAS DA ZONA NORTE DE NATAL E SUAS RESPECTIVAS 

NOTAS DO IDEB 2010 

Quadro 11 - Notas do IDEB das escolas da Zona Norte Natal/RN 

ESCOLA 
OFERTA DE 

ENSINO 

IDEB - 

ANOS 

INICIAIS 

(2011) 

Meta: 4,1 

IDEB - ANOS 

FINAIS (2011) 

Meta: 3,5 

Bairro 

E. M. Profª 

Iapissara Aguiar de 

Souza 

Anos finais  3,7 Potengi 

E. M. Vereador 

José Sotero 
Anos finais  2,4 Igapó 

E. M. Profª 

Terezinha Paulino 
Anos finais  3,7 

Nossa Sra. 

Apresentação 

E. M. Prof. 

Waldson José 

Bastos Pinheiro 

Anos finais  2,4 
Nossa Sra. 

Apresentação 

E. M. Jornalista 

Erivan França 
Anos iniciais 4,5 

 
Igapó 

E. M. Prof. Eudo 

José Alves 
Anos iniciais 4,7 

 Nossa Sra. 

Apresentação 

E. M. Profª 

Francisca de 

Oliveira 

Anos iniciais 3,7 

 

Pajuçara 

E. M. Prof. Herly 

Parente 
Anos iniciais 4,1 

 
Igapó 

E. M. João Paulo II Anos iniciais 4,1  Lagoa Azul 

E. M. José de 

Andrade Frazão 
Anos iniciais 4,1 

 Nossa Sra. 

Apresentação 

E. M. Prof. Laércio 

Fernandes 

Monteiro 

Anos iniciais 3,6 

 
Nossa Sra. 

Apresentação 

E. M. Profª 

Lourdes Godeiro 
Anos iniciais 3,6 

 
Lagoa Azul 

E. M. Malvina 

Cosme 
Anos iniciais 3,6 

 
Potengi 

E. M. Profª Maria 

Dalva Gomes 

Bezerra 

Anos iniciais 4,3 

 

Lagoa Azul 

E. M. Nossa Srª da 

Apresentação 
Anos iniciais 4,3 

 Nossa Sra. 

Apresentação 

E. M. Nossa Srª 

dos Navegantes 
Anos iniciais 4,1 

 
Redinha 

E. M. Prof. 

Reginaldo Ferreira 

Neto 

Anos iniciais 3,8 

 
Nossa Sra. 

Apresentação 

E. M. Santa 

Catarina 
Anos iniciais 3,8 

 
Potengi 

E. M. Profª Vera 

Lúcia Soares 
Anos iniciais 4,1 

 
Pajuçara 
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Barros 

E. M. Profª Zuleide 

Fernandes de 

Macedo Silva 

Anos iniciais 4,4 

 

Pajuçara 

E. M. Profª 

Adelina Fernandes 

Anos iniciais e 

finais 
4,5 

3,6 Potengi 

E. M. Prof. 

Amadeu Araújo 

Anos iniciais e 

finais 
2,8 não identificado Lagoa Azul 

E. M. Profª Dalva 

de Oliveira 

Anos iniciais e 

finais 
3,9 não identificado 

Nossa Sra. 

Apresentação 

E. M. Irmã 

Arcângela 

Anos iniciais e 

finais 
2,8 2,9 Igapó 

E. M. Monsenhor 

José Alves Landim 

Anos iniciais e 

finais 
4,5 3,7 Potengi 

E. M. Prof. José do 

Patrocínio Pereira 

Pinto. 

Anos iniciais e 

finais 
3,8 3 Potengi 

E. M. Profª Maria 

Alexandrina 

Sampaio 

Diferente - da 3ª 

ao 9° 
não informado 3,7 Pajuçara 

E. M. Profª Maria 

Madalena Xavier 

de Andrade 

Diferente - 1ª a 

8ª 
3,3 3 Potengi 

E. M. Profª Palmira 

de Souza 

Diferente - 1ª a 

8ª 
4,2 3,9 Potengi 

FONTE: INEP (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


