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“Educar é formar o homem para a democracia.” 

(Anísio Teixeira) 



RESUMO 

 

Analisa a política de formação a distância de gestores de escolas públicas 

de educação básica do Rio Grande do Norte, no Curso de Especialização em 

Gestão Escolar do Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica, a 

partir da possibilidade de contribuição para a perspectiva teórica e metodológica da 

gestão democrática nos processos de organização escolar, no período de 2010 a 

2012. Optou-se por uma abordagem metodológica dialética, a partir da compreensão 

de uma determinada realidade concreta, considerando as convicções políticas e 

ideológicas do investigador e da própria matriz do objeto de investigação, a fim de, 

mais especificamente: a) identificar a concepção de gestão escolar contemplada nas 

diretrizes do curso lato sensu de formação continuada de gestores, em face à 

perspectiva de gestão escolar democrática; b) analisar na compreensão dos 

cursistas a perspectiva de contribuição da formação continuada de gestores 

escolares para fortalecer o princípio da gestão escolar democrática; e, c) analisar as 

estratégias de intervenção propostas pelos cursistas de formação continuada de 

gestores em suas relações com a perspectiva teórica e metodológica de gestão 

democrática. O campo empírico do estudo foi a plataforma Moodle, que hospeda 

tecnicamente o curso. Foram considerados sujeitos do estudo todos os cursistas que 

participaram do Fórum de discussão, das 10 turmas em formação, bem como 

aqueles que apresentaram trabalhos de conclusão de curso sobre a temática da 

democratização da gestão. Foram analisadas 252 mensagens de Fórum e 45 

trabalhos, cujos resultados apontam para posições que divergem/convergem para o 

foco da formação, quais sejam: 1) os cursistas apontaram fragilidades no trabalho 

nas escolas com vistas a mobilizar o coletivo escolar para a realização de práticas 

de gestão democrática; 2) indicam haver contradições entre a metodologia 

inovadora proposta para a formação, o conteúdo organizado para o curso e as 

estratégias didáticas e metodológicas aplicadas nas atividades, já que os 

encaminhamentos conduzem às práticas gerencialistas que vão de encontro ao 

princípio norteador da formação; 3) nas concepções de gestão que permeiam o 

trabalho do gestor escolar, os cursistas fazem referências à ênfase em práticas 

burocráticas e ao embate entre as concepções gerencial e democrática; 4) os 

trabalhos científicos finais dos cursistas apresentavam, em sua maioria, propostas 

de intervenção e nas ações realizadas nos eixos Projeto Político-Pedagógico, 



Gestão Democrática Participativa e Conselho Escolar; 5) No que se refere à 

modalidade EAD, chamam a atenção os índices de evasão, motivados por 

dificuldades específicas dos cursistas, por algumas práticas formadoras ao longo do 

curso, bem como pelas condições dadas no correr do processo formativo. Portanto, 

o programa Escola de Gestores se constitui numa política pública de formação 

docente importante, que apresenta fundamentos sobre a gestão democrática da 

escola e contribui positivamente para a revisão de práticas/concepções, embora seja 

possível evidenciar ainda contradições no processo que acabam, por sua vez, a 

conduzir para práticas de gestão gerencialista. 

 

Palavras-chave: Gestão democrática. Formação de gestores escolares. 

Fundamentos teóricos e metodológicos. Educação a Distância. 

 



ABSTRACT 

 

Analyze the politic of distance training of managers in the basic education of 

the public school in Rio Grande do Norte, specifically in the Specialized Course of 

Scholar Management from Programa Nacional Escola de Gestores da Educação 

Básica, focusing on the possibility of contribution of the democratic management by 

the theoretical and methodological perspective in the process of scholar organization, 

from 2010 to 2012. To this work, a dialectic methodologic approach is used, 

comprehending a concrete reality, considering investigator political and ideological 

convictions and the object investigated, intending to: a) identify the conception of 

scholar management that is presented in the lato sensu course to the continuum 

training of managers, related to the democratic scholar manager; b) analyze the 

perspective of contribution of this continuum training of scholar managers to 

strengthen the principle of democratic scholar management by the students point of 

view; c) analyze intervention strategies proposed by continuum student training 

related to the democratic management theoretical and methodological perspective. 

The empiric field of study was Moodle platform that hosts this course. As students, it 

were considered people who participated in the forum, among 10 training groups, as 

well as those who presented their final work about the theme democratization of 

management. The corpus is composed by 252 messages posted in the forum and 45 

researches, whose results point to the position that diverge/converge to the 

formation, they are: 1) students pointed fragilities in the work of the schools aiming to 

mobilize the scholar community to the realization of practices of democratic 

management; 2) they indicate contradictions among a new methodology proposed 

for the formation, the content organized to the course and the didactic and 

methodological strategies applied to the activities, because it were introduced to the 

management practices those that were beyond the principles that set out the 

formation; 3) in the conceptions of management that involves scholar manager work, 

student emphaticize bureaucratic practices and the conflicts between management 

and democratic conceptions; 4)  students in their final scientific works showed, in 

general, proposes to intervene with actions in the Political-pedagogical Project, 

Participative  Democratic Management and Scholar Council; 5) related to the 

distance education, the dropping out is detached due to students specific difficulties, 

for some training practices during the course, as well as by other situations during 



this formative process. Therefore, Escola de Gestores program consists in an 

important public political of teaching training that presents the bases to the 

democratic management of the school and contributes to the reviewing of the 

practices/conceptions, although it is possible to find out some contradictions  in the 

process that conduct to the practices of managerialism. 

 

Keywords: Democratic manager. Scholar Manager trainings. Theoretical em 

methodological bases. Distance education. 

 

 



RESUMEN 

 

Analisa la política de formación a distancia de gestores de escuelas públicas 

de educación básica de Rio Grande do Norte, en el Curso de Especialización en 

Gestión Escolar del Programa Nacional Escuela de Gestores de la Educación 

Básica, con el propósito de contribuir para el desarrollo teórico y metodológico de la 

gestión democrática en los procesos de organización escolar en el período de 2010 

hasta 2012. Se há optado por um planteamiento metodológico dialéctico desde la 

comprensión de una determinada realidad concreta, en vista que las convicciones 

políticas y ideológicas del investigador y de la propia matriz del objeto de 

investigación con el fin de más concretamente a) identificar la concepción de gestión 

escolar contemplada en las diretrizes del curso lato sensu de formación continuada 

de gestores ante la perspectiva de gestión escolar democrática; b) analisar como los 

cursistas evalúan la perspectiva de contribución de la formación continuada de 

gestores para fortalezer el principio de la gestión escolar democrática y, c) analisar 

las estrategias de intervención propuestas por los cursistas de formación continuada 

de gestión en sus relaciones con la perspectiva teórica y metodológica de gestión 

democrática. El campo teórico de estudio fue la plataforma Moodle, que hospeda 

tecnicamente el curso. Se han considerado sujetos del estudio todos los cursistas 

que participaran del Foro de discusión de las 10 clases en formación, bien como 

aquelles que presentaran trabajos de conclusión de curso sobre la temática de la 

democratización de la gestión. Se han analisado 252 mensages del Foro y 45 

trabajos cuyos resultados apuntan para posiciones que divergen/convergen para el 

foco de la formación, es decir: 1) los cursistas apuntan fragilidades en el trabajo 

escolar con objeto de mobilizar el colectivo escolar para la realización de prácticas 

de gestión democrática; 2) se han visto contradicciones entre la metodología 

innovadora propuesta para la formación, el contenido organizado para el curso y las 

estrategias didácticas y metodológicas aplicadas en las actividades, una vez que las 

orientaciones conduzen a las prácticas gerencialistas que van en contra del principio 

rector de la formación; 3) en las concepciones de gestión que permean el trabajo del 

gestor escolar, los cursistas hacen referencias a la énfasis en prácticas burocráticas 

y al embate entre las concepciones gerencial y democrática; 4) los trabalhos 

científicos finales de los cursistas presentaban, en gran número, propuestas de 

intervención y en las acciones realizadas en los ejes Proyecto Político-Pedagógico, 



Gestión Democrática Participativa y Consejo Escolar; 5 en cuanto a la modalidad 

EAD, se han destacado los índices de evasión, motivados por dificuldades 

específicas de los cursistas, por alcunas prácticas formadoras en el transcurso del 

curso, así como por las condiciones presentadas en el proceso formativo. Portanto, 

el programa Escuela de Gestores es uma política pública de formación docente 

importante, que presenta fundamientos sobre la gestión democrática y ayuda 

positivamente en la revisión de prácticas/concepciones, aunque sea posible 

detectarse contradicciones en el proceso que acaban, por su vez, a recaer en 

prácticas de gestión gerencialista.  

 

Palavras clave: Gestión Democrática. Formación de Gestores Escolares. 

Fundamientos Teóricos y Metodológicos. Educación a Distancia.  
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1 DELIMITANDO O OBJETO E O PERCURSO TEÓRICO E METODOLÓGICO DE 

PESQUISA 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

O capítulo introdutório de um trabalho científico deve conter esclarecimentos 

acerca do tema, do objeto, dos encaminhamentos teóricos e metodológicos que 

conduzem à investigação, assim como a estrutura do texto. Contempla, ainda, os 

motivos que conduziram à escolha do tema, qual seja, a formação de gestores de 

escolas públicas de educação básica no Rio Grande do Norte (RN), na modalidade a 

distância.1 

As razões pelas quais optamos pela investigação desse objeto decorrem de 

fatores de ordem pessoal e, também, profissional. Iniciamos a experiência no campo 

da gestão escolar quando assumimos a função de direção2 de escolas públicas da 

rede estadual de ensino do RN. Na ocasião, identificamos experiências que 

promoviam a democratização da gestão escolar marcada, até então, pela indicação 

dos diretores por políticos influentes, nomeados pela administração central (RN, 

1994). 

As experiências como gestora de escolas públicas e a necessidade de 

formação para melhor atuar na gestão escolar nos encaminharam para a formação 

por meio de algumas práticas de gestão nesse estado. Pudemos aprofundar a 

temática e realizar experiências coletivas por meio do Projeto Político-Pedagógico, 

elaborando e disseminando uma proposta para as escolas de redes públicas de 

ensino no Vale do Assú.  

Posteriormente, atuamos na formação de gestores escolares no âmbito das 

Diretorias Regionais de Educação de Assú, Macau e Angicos, em processos 

conduzidos, à época, pela Secretaria de Educação, Cultura e Desportos do Rio 

                                                             
1
 O Curso de Especialização em Gestão Escolar se inscreve no Programa Nacional Escola de 

Gestores da Educação Básica (PNEGEB), enquanto política de formação de gestores escolares em 
serviço. Foi promovido sob a responsabilidade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte 
(SEEC/RN) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação no Rio Grande do Norte 
(UNDIME), no período de 2010 a 2012.  
2 Função de Direção assumida por indicação na Escola Estadual João Tertulino Lopes (1997-2002) e 

na Escola Estadual João Manoel Pessoa (2002-2004), no município de Itajá-RN. Essas escolas 
trabalhavam com a oferta do ensino fundamental e médio e tinham como entidade mantenedora a 
Secretaria de Educação, Cultura e Desportos do Rio Grande do Norte (SECD/RN).  
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Grande do Norte (SECD/RN). O intuito era apropriar-nos dos fundamentos da gestão 

democrática da escola, além de contribuir com o processo de democratização das 

instituições de educação básica junto às quais atuávamos. Tivemos, ainda, a 

oportunidade de desenvolver estudos sobre a construção coletiva do Projeto 

Político-Pedagógico (PPP), em 2002, no Vale do Assu.  

Posteriormente, ingressamos no Mestrado em Educação (2007), cujo objeto 

de pesquisa foi o processo de eleições diretas para a escolha de dirigentes de 

escolas públicas de educação básica, em âmbito da rede estadual de ensino do RN 

(2010). Observamos que a ênfase na formação dos gestores escolares para o 

exercício da gestão democrática se expressava entre os Técnicos da Secretaria de 

Educação, Cultura e Desportos (SECD/RN) e, também, do representante da 

Coordenação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Rio Grande 

do Norte (SINTE/RN). Esta foi recorrente em face da expansão do processo de 

democratização da gestão escolar no Estado do Rio Grande do Norte (2005-2006), 

que envolvia a comunidade no processo de gestão das escolas públicas de 

educação básica, por meio de colegiados e da conquista de eleições diretas para a 

escolha dos dirigentes. Naquele momento, era necessário preparar os gestores 

escolares para a vivência da gestão democrática nas escolas da rede de ensino 

estadual.  

Compreendemos, assim, que a gestão democrática da escola pública ainda 

é um processo em construção, que se diferencia entre as diversas instituições de 

ensino. Igualmente, compreendemos que não basta a institucionalização, a 

regulamentação e a normatização do princípio para que ele se efetive. É evidente a 

necessidade de imprimir-se, junto aos gestores escolares, fundamentos sobre a 

gestão escolar, de forma que seja  aprimorada a capacidade técnica e política que 

conduz e promove inovações e/ou mudanças no campo da gestão escolar, 

envolvendo, no dia a dia, as pessoas nos processos decisórios. Nessa perspectiva, 

entendemos que o Curso Lato Sensu em Gestão Escolar, constituindo-se em política 

de formação de gestores de escolas públicas, poderia ser uma estratégia de 

incentivo à formação para tal exercício, tendo a gestão democrática como foco. 

Sabemos que as políticas públicas desenvolvidas por meio de ações em 

campos específicos, em âmbito federal, estadual e municipal, têm se tornado cada 

vez mais objeto de estudo e de investigações de pesquisadores de instituições de 

ensino superior, interessados em diferentes áreas do conhecimento no campo da 
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educação. Nosso objeto de estudo ainda é recente, e, nas pesquisas voltadas para 

esse programa sobressaem análises de experiências realizadas por instituições que 

executam programas ou projetos em diferentes estados da federação. 

Assim, o que elegemos como recorte de investigação ganha relevância no 

campo acadêmico porque disponibiliza a produção de um conhecimento científico 

acerca da formulação de políticas públicas e das práticas da formação de gestores 

escolares em um curso lato sensu, na modalidade a distância. Sua contribuição 

social e política reflete-se nas possibilidades de o poder público repensar as políticas 

e as práticas relativas à formação de professores, principalmente, a distância, 

modalidade que é utilizada amplamente nos processos formativos em diferentes 

níveis e modalidades de ensino. A relevância incide, também, sobre a possibilidade 

de contribuir na oferta de políticas públicas voltadas para a formação de gestores 

com vistas a sua atuação política e pedagógica, vislumbrando a construção de 

processos de democratização da gestão escolar.  

 

1.2 SITUANDO O OBJETO DE ESTUDO, O PROBLEMA INVESTIGADO E OS 

OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

O processo de formulação e de implementação do Programa Nacional 

Escola de Gestores da Educação Básica (PNEGEB), enquanto política pública de 

formação de docentes em função de gestão escolar, teve como projeto piloto o 

programa Escola de Gestores3, coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 2005. Tal programa foi 

considerado uma experiência bem-sucedida nos três anos iniciais do governo do 

então Presidente Luís Inácio Lula da Silva (SCHOLZE; ALMEIDA; ALMEIDA, 2007). 

Seu processo de estruturação contou com a participação de instituições acadêmico-

científicas de importância reconhecida no campo educacional, especialmente em 

nível de pós-graduação, a exemplo da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPED) e da Associação Nacional de Política e 

Administração da Educação (ANPAE). Essa experiência serviu de base para a 

                                                             
3
 “A meta estabelecida para a primeira etapa deste programa foi a formação de 4.000 cursistas nos 

10 estados que fizeram parte do Projeto Piloto do Programa Escola de Gestores. Os estados que 
participaram da primeira etapa foram: Santa Catarina, Ceará, Pernambuco, Bahia, Piauí, Rio Grande 
do Norte, Mato Grasso, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Tocantins. A partir de 2007, o programa 
foi ampliado para os demais estados da federação” (SCHWARTZ; ARAUJO; RODRIGUES, 2010, p. 
7). 
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formatação da política de formação de gestores escolares que se seguiu, ampliando, 

assim, no ano seguinte (2006), o PNEGEB para todos os estados brasileiros. 

No âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), esse 

programa constituiu-se como política pública, por ser mantido pelo governo federal, 

e por atender a uma demanda social específica de formação de professores 

atuantes no campo da gestão escolar. O programa se apresenta com ações4 

desenvolvidas por instituições públicas de ensino superior, em parceria com órgãos 

da administração pública estadual e municipal, entre as quais se destaca o Curso de 

Especialização em Gestão Escolar. Compreendem ações do programa realizadas 

pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN): a) o Curso de Pós-

Graduação Lato Sensu em Gestão Escolar e b) o Curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu em Coordenação Pedagógica. 

A política atende, portanto, a um segmento profissional que assume funções 

para as quais não são formados, pois se trata de professores de diversas áreas do 

conhecimento que se afastam do exercício da docência para assumir as funções5 de 

direção e vice-direção em escolas públicas. A esses profissionais, o Plano Nacional 

de Educação (BRASIL, 2001) assegurou o direito à formação6 em nível de pós-

graduação.  

Assim, sua formação é ofertada na modalidade a distância, em serviço, dada 

a relevância dos fundamentos teóricos para a prática da gestão escolar de caráter 

democrático, o que pode suscitar a melhoria da qualidade da educação básica que 

se constitui um direito básico de cidadania. Antes, porém, é configurado como 

obrigatoriedade, pois nos cursos deve adquirir fundamentos em função de obter 

melhores resultados nos sistemas de ensino.  

                                                             
4
 Conforme consta em suas Diretrizes (BRASIL, 2009a), o Programa Nacional Escola de Gestores da 

Educação Básica Pública compõe-se de um conjunto de estratégias voltadas para a formação de 
gestores escolares, a saber: 1) Curso Piloto em Gestão Escolar (100h), implementado pelo 
INEP/MEC, em 2005, com a parceria da PUC/SP e das Secretarias Estaduais de Educação; 2) Curso 
de Atualização em Gestão Escolar (180h), a ser implementado em 2009 pela SEB/MEC, em parceria 
com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação; 3) Curso de Pós-Graduação (lato sensu) 
em Gestão Escolar (400h), implementado a partir de 2006/2007, pela SEB/MEC, em parceria com as 
Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) e as Secretarias Estaduais e Municipais de 
Educação.  
5 Eventualmente vamos tomar os termos cargo ou função como sinônimos, no decorrer desse texto, 
referindo-se aos profissionais que assumem a direção ou vice-direção de escolas públicas nesse 
estado, conforme venham citar os documentos ou referenciais de estudo. 
6
 No que se refere aos objetivos e metas do financiamento e gestão da educação no PNE (BRASIL, 

2001), consta a seguinte estratégia: 35. Assegurar que, em cinco anos, 50% dos diretores, pelo 
menos, possuam formação específica em nível superior e que, no final da década, todas as escolas 
contem com diretores adequadamente formados em nível superior, preferencialmente com cursos de 
especialização. 
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Observamos ainda que, apesar de conter em suas proposições a 

perspectiva de aprimoramento acerca do trabalho do gestor escolar e dos processos 

de gestão democrática, o programa integra um conjunto de políticas no âmbito do 

PDE (BRASIL, 2007e), cujo foco é a produção de resultados. Nesse sentido, 

constatou-se que existe descompasso entre o que está posto nas diretrizes do 

programa e o que consta na apresentação no sítio do Ministério da Educação 

(MEC), quando apresenta como justificativa para sua implantação “[...] a 

necessidade de se construir processos de gestão compatíveis com a proposta e a 

concepção da qualidade social da educação, baseada nos princípios da moderna 

administração pública”7. Chama a atenção o fato de que os princípios norteadores 

desse projeto de gestão diferem, substancialmente, daqueles sob os quais se 

fundamenta a gestão democrática da educação que emana das proposições dos 

educadores progressistas, constituídos historicamente no âmbito da sociedade 

brasileira.  

Propomo-nos a investigar o processo formativo dos gestores escolares no 

Rio Grande do Norte, realizado pela UFRN, no Curso de Especialização em Gestão 

Escolar do Programa Escola de Gestores, tendo como recorte a segunda demanda 

efetivada entre os anos de 2010 e 2012, cujo eixo central é a gestão democrática da 

escola. Tivemos a oportunidade de atuar como professora nas Salas Ambiente 

Política e Gestão da Educação (PGE) e Tópicos Especiais (TE).  

Acerca desse curso, identificamos como uma das primeiras publicações a 

coletânea de 13 relatos de experiências, publicados em versão on-line, em formato 

de artigos sobre o projeto piloto (SCHOLZE; ALMEIDA; ALMEIDA, 2007). A partir de 

então, estudos e pesquisas vêm sendo desenvolvidos em nível de Mestrado e 

Doutorado em Educação, que analisam experiências realizadas em torno do 

programa, mostrando possíveis contribuições do processo formativo para modificar 

as práticas e a atuação dos gestores escolares8.  

Identificamos, ainda, a publicação de trabalhos em formato de artigos 

científicos, em periódicos e eventos da área de políticas educacionais, como 

também por meio de livros impressos e digitais, os quais discutem sobre a 

proposição e a implementação dessa política de formação de gestores escolares a 

                                                             
7 BRASIL (2012). 
8
 As experiências analisadas, respectivamente, nos estados do Rio de Janeiro (BRAZIL, 2010), 

Paraná (TEIXEIRA, 2011) e Paraíba (NASCIMENTO, 2012). 
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distância9 em nível nacional. Os trabalhos relatam sobre experiências realizadas nos 

estados10 do Rio de Janeiro, Pernambuco, Rondônia, Paraíba, Paraná, Espírito 

Santo e Rio Grande do Norte. Recentemente, foi lançada uma coletânea de textos 

decorrentes de estudos e das experiências dos professores formadores do Rio 

Grande do Norte (CASTRO; BARBALHO, 2012) que atuaram na formação ora 

definida como objeto de estudo deste trabalho. Nosso artigo, nessa coletânea, 

abordou a participação da comunidade na gestão da escola (FRANÇA; SILVA, 

2012), tendo por base as experiências dos gestores escolares desse estado. Os 

trabalhos ora identificados se direcionaram para a compreensão sobre essa política 

de formação de gestores escolares e a sua implementação, bem como a efetividade 

de ações que visam à concretização do paradigma de gestão democrática proposto 

no Projeto de Curso de Especialização em Gestão Escolar (BRASIL, 2009d) do 

PNEGEB, executado por universidades públicas em todo o país. A pesquisa em 

evidência traz para o foco da discussão da política as propostas de intervenção dos 

gestores para a efetivação de processos de gestão democrática nas escolas 

públicas do Rio Grande do Norte, a partir dos fundamentos teórico-metodológicos.  

Salientamos que o Curso de Especialização em Gestão Escolar tem como 

objetivo no Projeto Pedagógico contribuir com a qualificação do gestor escolar na 

perspectiva da gestão democrática, bem como a efetivação do direito à educação 

básica com qualidade social (BRASIL, 2009d). Nesse sentido, retomamos a 

literatura concernente à perspectiva dialética da pesquisa que questiona o alcance 

dos objetivos propostos pelo programa, bem como das práticas suscitadas no 

decorrer do curso. É possível vislumbrar que o processo formativo dos gestores 

escolares no Rio Grande do Norte possa ser melhor compreendido a partir de 

questões norteadoras que configuram o problema de pesquisa:  

1.  A concepção de gestão escolar apresentada nas diretrizes do Curso Lato 

Sensu de formação continuada em serviço para gestores escolares aponta para a 

gestão escolar democrática?  

2. Na compreensão dos cursistas, a formação continuada de gestores 

escolares contribui para fortalecer a perspectiva de gestão democrática?  

                                                             
9
 Ver: Aguiar (2010), Castro (2012) e Gomes e Farias (2011). 

10
 Ver: Aragão (2012), Colares, Pacífico e Estrela (2009), Dalva e Queiroz (2012), Gomes, Santos e 

Melo (2009), Schwartz, Araújo e Rodrigues (2010), Sousa (2010), Souza e Teixeira (2010). 
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3. As estratégias de intervenção contempladas pelos cursistas no trabalho de 

conclusão de curso evidenciam a perspectiva teórica e metodológica de gestão 

democrática nos processos de organização escolar? 

As intenções mantidas neste trabalho estão voltadas para a busca de 

respostas a essas questões que nortearam o processo desta pesquisa, cujo  objetivo 

geral é:  

Analisar a política de formação a distância de gestores de escolas públicas 

de educação básica do Rio Grande do Norte, no Curso de Especialização em 

Gestão Escolar do Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica 

(PNEGEB), a partir da possibilidade de contribuição para a perspectiva teórica e 

metodológica da gestão democrática nos processos de organização escolar. 

Como objetivos específicos, temos:  

1. Identificar a concepção de gestão escolar contemplada nas diretrizes do curso 

lato sensu de formação continuada de gestores, em face da perspectiva de 

gestão escolar democrática;  

2. Analisar a compreensão dos cursistas do curso de pós-graduação lato sensu 

na perspectiva de contribuição da formação continuada de gestores escolares 

para fortalecer o princípio da gestão escolar democrática. 

3. Analisar as estratégias de intervenção propostas pelos cursistas de formação 

continuada de gestores em suas relações com a perspectiva teórica e 

metodológica de gestão democrática na organização dos processos 

escolares. 

Tendo em consideração que, a partir da reforma da educação dos anos 

1990, o princípio da gestão baseia-se na gestão democrática e na gestão gerencial, 

defendemos a tese de que a política de formação a distância de gestores de escolas 

públicas (PNEGEB) segue essa mesma tendência, e a formação de gestores 

escolares do Rio Grande do Norte, no Curso de Especialização em Gestão Escolar 

contribui para a perspectiva teórica e metodológica da gestão democrática, já que a 

percepção dos gestores (cursistas) se fundamenta em princípios democráticos e 

gerenciais nos processos de organização escolar. 

 

 



29 

1.3 OPÇÃO METODOLÓGICA E ETAPAS DA PESQUISA  

 

Um método é um caminho que percorremos com determinado objetivo. 

Gamboa (2012, p. 31) afirma que o método “[...] é estudado como um capítulo da 

lógica e se define como um caminho para o conhecimento”. Ao empreender análises 

sobre o método do ponto de vista da investigação enquanto conceito básico na 

análise epistemológica, o autor apresenta argumentos para justificar que a própria 

investigação se constitui um processo metódico e assinala que “[...] o método ou 

modo, ou caminho, de se chegar ao objeto, o tipo de processo para chegar a ele, é 

dado pelo tipo de objeto e não o contrário [...].” (GAMBOA, 2012, p. 28).  

Os argumentos apresentados por esse autor confirmam a nossa 

compreensão de que os caminhos a serem trilhados em um processo investigativo 

são definidos a partir das próprias características do objeto, das opções teóricas, 

metodológicas, políticas, ideológicas e pessoais mediante convicções construídas ao 

logo da vida do pesquisador. Nesse sentido, entendemos que as informações 

teóricas necessárias à compreensão do campo empírico do objeto podem ser 

coletadas, organizadas e analisadas seguindo um determinado caminho (método) e 

por meio de procedimentos e técnicas diversificadas, conforme venham requerer as 

etapas do processo de investigação.  

A definição de um método de pesquisa prescinde, também, da definição de 

uma teoria que o fundamenta. De acordo com Minayo (1994), a metodologia inclui 

as concepções teóricas de abordagem, além do conjunto de técnicas que 

possibilitam a construção da realidade, mas, tendo-se que valorizar a capacidade 

criativa do investigador. Nesse sentido, Paulo Netto (2011), com base no 

pensamento marxista, destaca a importância do sujeito pesquisador, apontando-o 

em seu papel essencialmente ativo na construção e no uso das teorias, pois, 

 

[...] a teoria é a reprodução, no plano do pensamento, do movimento real do 
objeto. Esta reprodução, porém, não é uma espécie de reflexo mecânico, 
com o pensamento espelhando a realidade tal como um espelho reflete a 
imagem que tem diante de si. Se assim fosse, o papel do sujeito que 
pesquisa, no processo do conhecimento, seria meramente passivo. (PAULO 
NETTO, 2011, p. 25). 

 

Nas palavras do autor fica demonstrado qual deve ser a atuação do 

pesquisador na abordagem dialética de um determinado objeto de investigação. A 



30 

capacidade de análise sobre o objeto de estudo é construída com base na 

abordagem teórica e metodológica que se constitui no referencial em todo o 

processo de pesquisa. O pesquisador procede a interpretação da investigação sobre 

o objeto de estudo com base em um suporte teórico que fundamenta a sua 

compreensão metodológica no movimento do real concreto, ou seja, não apenas 

pelo que imediatamente se apresenta, mas pelo que se constitui em sua essência. 

Mediante a definição do objeto desta investigação, e de suas características, 

optamos por trabalhar com os fundamentos dessa abordagem metodológica na 

compreensão de uma determinada realidade concreta, considerando nossas 

convicções políticas e ideológicas e a própria matriz do objeto de investigação, que é 

complexo e controvertido. Para tanto, nos debruçamos sobre aspectos da educação, 

tomando-a em sua totalidade, observando o que nela é geral e suas 

particularidades. Buscamos, portanto, os fundamentos nas ideias de teóricos que 

seguem a tradição marxista, a exemplo de: Bottomore (1988), Frigotto (2010), Kosik 

(2002), Luckács (1948), Paulo Netto (2011), Triviños (2006), entre outros.  

No que se refere à definição do concreto, o próprio Marx (1982, p. 14) 

argumenta que: 

 

O concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações e, por 
isso, é a unidade do diverso. Aparece no pensamento como processo de 
síntese, como resultado, e não como ponto de partida, embora seja o 
verdadeiro ponto de partida e, portanto, também, o ponto de ponto de 
partida da intuição e da representação. No primeiro caso, a representação 
plena é volatilizada numa determinação abstrata; no segundo caso, as 
determinações abstratas conduzem à reprodução do concreto pela via do 
pensamento. 

 

A abordagem dialética tem suas origens nas ideias de Marx e Engels (2006) 

e toma a dimensão histórica como aspecto essencial que é considerado um critério 

para explicar uma realidade social. As bases teóricas foram definidas e lançadas 

pelos autores na obra A ideologia alemã (2006). Diferencia-se das demais pelo 

modo de conhecer a realidade, considerando as bases reais sob as quais se 

identifica o objeto a ser pesquisado. Numa crítica à filosofia hegeliana, Marx e 

Engels (2006, p. 44) identificaram como premissas de análise do objeto de natureza 

histórico-social  
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[...] os indivíduos reais, a sua ação e as suas condições materiais de vida, 
tanto aquelas que eles já encontraram elaboradas quanto aquelas que são 
o resultado de sua própria ação. Esses pressupostos são, pois, verificáveis 
empiricamente. 

 

Contrapondo-se aos ideais filosóficos hegelianos, Marx e Engels (2006) 

colocaram em prática o procedimento de análise da realidade que se fundamenta no 

seguinte argumento: 

 

[...] não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou representam 
nem do que são nas palavras, no pensamento, imaginação e representação 
dos outros para, a partir daí, chegar aos homens em carne e osso; parte-se, 
sim, dos homens, da sua atividade real, e, a partir de seu processo na vida 
real, expõe-se também o desenvolvimento dos reflexos ideológicos e dos 
ecos desse processo vital. [...] os homens que, ao desenvolverem sua 
produção material e relações materiais, transformam, a partir da sua 
realidade também o seu pensar e os produtos do seu pensar. Não é a 
consciência que determina a vida, mas sim a vida que determina a 
consciência. (MARX; ENGELS, 2006, p. 51-52). 

 

A crítica dos autores à filosofia alemã incide, portanto, sobre o idealismo dos 

filósofos neo-hegelianos, em defesa de um método cujas bases são materialistas. 

Os idealistas alemãs não consideravam o objeto a partir do  contexto histórico, mas 

desprendendo-se da realidade histórica na qual o homem se constitui sujeito, ser 

consciente, conforme defende Marx na sua concepção materialista dialética. Para os 

materialistas, a concepção idealista é vista como conservadora. Contrapondo-se a 

esse idealismo e ao formalismo, Marx criou o princípio dinâmico do materialismo, 

defendendo que as mentes materializadas são vistas como produtos de conjuntos 

de relações sociais que se desenvolvem historicamente, o que resulta na concepção 

revolucionária do materialismo como filosofia da prática. 

A dialética é um método dialógico cujo foco incide sobre a contradição e que 

resulta de outras ideias. Segundo Kosik (2002, p. 18): 

 

A dialética não atinge o pensamento de fora para dentro, nem de imediato, 
nem tampouco constitui uma de suas qualidades; o conhecimento é que é a 
própria dialética em uma das suas formas; o conhecimento é a 
decomposição do todo. O “conceito” e a “abstração”, em uma concepção 
dialética, têm o significado de método que decompõe o todo para poder 
reproduzir espiritualmente a estrutura da coisa, e, portanto, compreender a 
coisa. 

 

Nos argumentos apresentados pelos autores que discutem o tema, 

procuramos encontrar as bases do que se define como dialética do concreto. De 



32 

acordo com Triviños (2006, p. 129), “[...] o fenômeno tem sua própria realidade fora 

da consciência”. Considera, portanto, que o fenômeno, tratado enquanto objeto de 

estudo, é algo que se apresenta como real e concreto e que, como tal, deve ser 

estudado. Para o autor, isso significa enfocá-lo indutivamente, ao passo que se a 

aparência é descoberta, a sua essência também é avaliada como suporte teórico 

que atua dedutivamente e que só terá validade à luz da própria prática social. Com 

base nesse raciocínio, o autor conclui que “[...] o fenômeno social é explicado num 

processo dialético indutivo-dedutivo” (TRIVIÑOS, 2006, p.130), sendo compreendido 

de forma intuitiva, em sua totalidade. Esta, por sua vez, representa uma categoria 

central da dialética marxista. A definição de Luckács, que se apresenta no Dicionário 

do Pensamento Marxista (1988), confirma as análises precedentes ao afirmar que, 

 

A concepção dialético-materialista da totalidade significa, primeiro, a 
unidade concreta de contradições que interagem [...]; segundo, a 
relatividade sistemática de toda a totalidade tanto no sentido ascendente 
quanto no descendente [...]; e, terceiro, a relatividade histórica de toda 
totalidade, ou seja, que o caráter de totalidade de toda totalidade é imutável, 
desintegrável e limitado a um período histórico concreto e determinado. 
(BOTTOMORO, 1988, p. 561). 

 

A concepção de totalidade assim compreendida contrasta, no entender de 

Bottomore (1988), com as concepções metafísica e formalista que a definem como 

totalidade abstrata, atemporal, sob as quais as partes ocupam posição fixa e 

inalterável. Ao contrário do que se define nessas concepções, a concepção dialética 

inscreve a totalidade como algo dinâmico e mutável. 

Conforme define o Dicionário do Pensamento Marxista (BOTTOMORE, 

1988, p. 562), 

 

A totalidade social da teoria marxista é um complexo geral estruturado e 
historicamente determinado. Existe nas e através das mediações e 
transições múltiplas pelos quais suas partes especificas ou complexas – isto 
é, as totalidades parciais – estão relacionadas entre si, numa série de inter-
relações e determinações recíprocas que variam constantemente e se 
modificam. A significação e os limites de uma ação, medida, realização, lei, 
etc., não podem, portanto, ser avaliados, exceto em relação à apreensão 
dialética da estrutura da totalidade. Isso, por sua vez, implica 
necessariamente na compreensão dialética das mediações concretas 
múltiplas que constituem a estrutura de determinada totalidade social. 

 

Nesse sentido, compreender um fenômeno social em sua totalidade é 

percebê-lo em um contexto amplo, observando-se o movimento contraditório que 
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suscita. É reconhecer na totalidade social o movimento que lhe é peculiar, bem 

como apreender as relações sociais. Assim, “[...] a investigação tem que apoderar-

se da matéria em seus pormenores, de analisar suas diferentes formas de 

desenvolvimento e de perquirir a conexão íntima que há entre elas” (MARX, 1983, 

p.16). É necessário, então, que haja um esforço constante por parte do pesquisador 

em observar, registrar e analisar de forma pertinente a realidade por ele observada. 

Compreendemos, portanto, que a pesquisa sob esse enfoque parte da base 

que sustenta o fenômeno, não em sua aparência, mas, sobretudo, em sua essência, 

para que a coisa em si apresente-se. Assim, a prática social torna-se o critério de 

verdade, o meio sob o qual um determinado conhecimento é reconhecido ou não 

como verdadeiro.  

Para Kosik (2002, p. 20), “[...] a dialética é o pensamento crítico que se 

propõe a compreender a ‘coisa em si’ e sistematicamente se pergunta como é 

possível chegar à compreensão da realidade”. A compreensão da coisa em si não é 

senão a sua própria compreensão, ou seja, compreender a sua estrutura saindo da 

aparência para a essência do fenômeno social estudado. A principal característica 

do conhecimento nessa concepção consiste na decomposição do todo para 

conhecer as partes e voltar ao todo por meio da síntese.  

O nosso esforço, portanto, para compreensão do objeto nesta investigação, 

orienta-se por essa perspectiva metodológica que conduz ao entendimento de que 

uma política específica – de formação de gestores escolares – é mediatizada por 

injunções socioeconômicas, políticas, ideológicas e culturais. Nesse sentido, é 

possível assimilar a realidade social sob o ponto de vista da concepção materialista, 

caminho que requer do pesquisador um esforço para compreender sua concretude. 

Para isso, devemos ter em mente que a realidade não é estática e que ela está 

sempre em movimento, ou seja, é um vir a ser. Esta não se apresenta na sequência 

de fatos, mas estes se encadeiam de modo que uns são superados para que novos 

fatos desabrochem, tornando, assim, a realidade dinâmica, histórica, em 

movimentos contraditórios.   

Analisando a totalidade do objeto de nossa investigação, tomamos não 

somente o curso de formação de gestores como um dado em si, mas partimos da 

contextualização histórica, identificando algumas contradições na política de 

formação de gestores escolares como parte da política educacional brasileira em 

duas décadas e meia. Essa política propõe como princípio a efetivação de 
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processos de gestão escolar democrática, como abordagem teórica e metodológica 

aos cursos de formação. A dinâmica sob a qual foi conduzido o processo formativo 

seguiu os objetivos propostos no curso, cuja finalidade era a melhoria dos processos 

de organização e gestão da escola. 

 

1.3.1 O Campo empírico e os sujeitos da pesquisa 

 

O Curso de Especialização em Gestão Escolar, na modalidade a distancia, foi 

hospedado, tecnicamente, na plataforma Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment), identificada como o ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA)11, e eleito campo empírico desta pesquisa. A estrutura curricular está 

organizada em Salas-Ambiente, compostas por unidades temáticas, textos básicos 

para leitura e as atividades delas decorrentes. Nesse ambiente, identificamos as 

ferramentas de interação: o fórum de discussão, a base de dados e o chat. As 

vivências e as experiências dos cursistas relativas ao trabalho de gestão escolar são 

valorizadas e expostas para discussão nessas diferentes ferramentas de 

comunicação, seja na forma on-line e/ou off-line.  

Assim, observamos que o ambiente virtual dispõe de um conjunto de 

ferramentas criadas especificamente para facilitar o processo de formação a 

distância. O estudo ora realizado corresponde à análise do conteúdo dos dados 

postados na forma de mensagens na plataforma, por meio de fórum de discussão. A 

opção por estudar essa ferramenta se deu por considerarmos que no ambiente 

virtual,  

 

[...] são os fóruns que possibilitam a discussão e o aprofundamento dos 
temas, uma vez que são nesses espaços que os alunos “se encontram” 
para expor suas dúvidas, apresentar suas opiniões, relatar experiências, 
compartilhar informações, enfim, aprender de forma colaborativa. (BENTO, 
2013, p. 63). 

 

 

                                                             
11

 O AVA se constitui numa ferramenta (software) que auxilia na estruturação de cursos acessíveis a 
diferentes públicos por meio da internet. Este se estrutura como espaço de interação e colaboração a 
partir da utilização das redes físicas/tecnológicas que podem possibilitar a concretização de 
processos de ensino e de aprendizagem. Nesses ambientes, são associados o uso de diferentes 
recursos midiáticos, mediante um processo metodológico de interação/comunicação estabelecida 
entre professores e alunos. 
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Nessa perspectiva, também selecionamos como material de estudo um 

conjunto de resumos extraídos dos trabalhos de conclusão de curso (TCC) 

produzidos pelos gestores cursistas no processo formativo, que se encontram no 

formato digital. Esses trabalhos foram conduzidos pelos professores orientadores da 

Sala Ambiente Projeto Vivencial, conforme a metodologia da pesquisa-ação 

(THIOLLENT, 1997) e, postados na plataforma de estudo com a denominação de 

relatório analítico.  

Consideramos a relevância do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) como 

trabalho acadêmico na pós-graduação e como instrumento curricular obrigatório no 

curso de formação Lato Sensu, em estudo. No campo acadêmico, é indicado para 

validar a formação, devendo ser entregue ao final do curso. Segue o rigor científico 

exigido quanto aos aspectos epistemológicos, estruturais e metodológicos 

requeridos em qualquer produção acadêmica, inclusive seguindo as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) adotadas, obrigatoriamente, em 

trabalhos acadêmicos.  

No campo da pesquisa, o TCC apresenta-se, para além de seu ordenamento 

acadêmico, sendo considerado como produção de conhecimentos que toma por 

base as experiências formativas dos gestores escolares em suas instituições de 

ensino, que aborda temáticas relativas à gestão escolar e que reflete sobre as 

práticas exercidas pelos gestores. Entendemos, portanto, que os trabalhos 

produzidos sejam consubstanciados por fundamentos teóricos e metodológicos e 

que suscitem discussões decorrentes das diferentes Salas Ambiente, em um 

processo interdisciplinar, conforme propõe esse curso de formação de gestores.  

Assim, identificamos como a atividade prática dos sujeitos que constroem as 

vivências no contexto escolar tornam-se, ao mesmo tempo, o fundamento e o limite 

do processo de conhecimento no trabalho do gestor escolar e na construção de uma 

proposta de gestão democrática da escola. As dimensões da teoria e da ação, 

conforme reflete no pensamento dialético, se articulam no processo de produção de 

conhecimento que se processa “na e pela práxis”, quando se estabelece a “[...] 

reflexão em função da ação para transformar” (FRIGOTTO, 2010, p. 89). Dessa 

forma, entendemos o trabalho do gestor escolar como “práxis transformadora”, que 

se reflete por meio de registros nos trabalhos apresentados, evidenciando os 

processos de reflexão-na-ação realizados no âmbito escolar, por ocasião da 

pesquisa-ação, impulsionada a partir do processo formativo tomado como objeto 
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desta pesquisa. Entendemos que, na construção de novas experiências gestoras, os 

cursistas, induzidos ao trabalho científico e critico-participativo, fossem capazes de 

abstrair, trazendo para os trabalhos apresentados a essência do que foi produzido 

ao longo da formação.  

No conjunto das Salas Ambientes12, o conteúdo da Sala Ambiente Projeto 

Vivencial, com 120 horas de atividades, cuja função primordial foi discutir sobre a 

concepção de gestão escolar, fundamentou-se no paradigma de gestão democrática 

e atuou em articulação com os demais componentes curriculares. Nela foram 

articulados os conteúdos curriculares e as práticas desenvolvidas pelos gestores nas 

escolas, permitindo-lhes desenvolver processos múltiplos e simultâneos de interação 

e troca de experiências. Seu papel consistiu em promover a discussão sobre o 

gestor escolar e o Projeto Político-Pedagógico (PPP), ressaltando os fundamentos 

teóricos e metodológicos, bem como as etapas de formulação, implementação e 

avaliação. Esse processo de fundamentação estava em consonância com as 

experiências realizadas nas escolas das quais resultaram as propostas de projetos 

de intervenção dos cursistas. 

A escolha da sala decorreu dos objetivos de aprendizagem que a 

possibilitaram ser “[...] um espaço de articulação entre e com as demais salas e 

componentes curriculares do curso;” e, também, por “[...] propiciar a reflexão teórico-

prático entre os conteúdos e atividades propostos nos demais ambientes do curso, 

com a realidade cotidiana de sua escola." (BRASIL, 2010a). Ademais, a metodologia 

imprimiu a possibilidade de a sala permanecer aberta do início ao final do curso, e, 

nela, os cursistas eram acompanhados pari passu por um professor orientador na 

elaboração do projeto de intervenção e no relatório analítico correspondente ao 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), conforme já mencionado.  

O grupo de sujeitos da pesquisa foi formado por todos os gestores cursistas 

inscritos no curso e participantes do processo formativo, na demanda 

correspondente ao período estudado. Nesse aspecto, constatamos no relatório  

(UFRN, 2012) que foram inscritos para a seleção 548 gestores, sendo 245 de 

escolas municipais e 303 da rede estadual. Conforme o Edital nº 02/2010, de 20 de 

                                                             
12

 O curso é composto por seis disciplinas denominadas de Salas Ambientes, a saber: Oficinas 
Tecnológicas, Tópicos Especiais, Planejamento e Práticas da Gestão Escolar, Políticas e Gestão da 
Educação, Projeto Vivencial, Fundamentos do Direito à Educação. Também contempla um ambiente 
introdutório à Plataforma Moodle, que é utilizada pelo Programa Escola de Gestores da Educação 
Básica como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) (BRASIL, 2009d). 
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agosto de 2010, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (PPGEd/UFRN), 50% das vagas seriam para 

gestores de escolas públicas de redes municipais e 50% para gestores da rede 

estadual de ensino. Foram aprovados, e regularmente matriculados, um total de 432 

gestores como demanda inicial atendida. No entanto, somente 232 cursistas 

concluíram a formação, com êxito nas atividades e na produção do trabalho final. 

Assim, foram consideradas para efeito de avaliação todas as postagens das 10 

turmas atendidas, o que garante representatividade no conjunto dos gestores 

cursistas.  

 

1.3.2 Procedimentos técnicos para análise dos dados coletados 

 

Sabemos que a definição da metodologia de uma pesquisa científica implica 

optar pelo uso de um conjunto de técnicas e de procedimentos que permitem o 

recolhimento de dados referentes ao objeto do estudo. Porém, atentos à aplicação, 

sem visualizar, devidamente, o objeto a partir de um determinado referencial teórico, 

estamos cometendo o engano de enveredar pelo que Minayo (1994) classifica como 

“endeusamento das técnicas”, que pode ocasionar um formalismo árido ou 

respostas estereotipadas. Entendemos, portanto, que a aplicação de técnicas e de 

procedimentos de pesquisa não pode seguir de forma aleatória, mas associada à 

utilização de um método de pesquisa (SEVERINO, 2007). Nessa perspectiva, deve-

se observar que é necessário utilizar um aparato tecnológico de apoio ao processo 

metodológico indicado pelo método de investigação orientado por uma 

epistemologia que a sustenta e que se justifica. Nesse percurso, o pesquisador 

precisa definir claramente o método de pesquisa, as teorias que o fundamentam e 

conferir caráter científico, bem como utilizar instrumentos de pesquisa e 

procedimentos de análise de dados compatíveis. 

Nessa perspectiva metodológica, adotamos, no processo de pesquisa, uma 

revisão da literatura que compreende a fundamentação teórica e metodológica em 

torno do objeto investigado. A pesquisa bibliográfica, segundo Severino (2007), é 

relevante e demonstra o compromisso do pesquisador com a qualidade da 

investigação que põe em andamento. Nela, 
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[...] utiliza-se de dados ou categorias teóricas já trabalhados por outros 
pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos 
temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das 
contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos. 
(SEVERINO, 2007, p. 122).   

 

Processamos a análise documental contemplando o aporte legal e normativo 

das políticas de formação de gestores escolares na modalidade a distância, de 

modo particular diretrizes específicas do Programa Escola de Gestores e do Curso 

de Especialização em Gestão Escolar do qual este é integrante. Segundo Pádua 

(1997, p. 62),  

 

Pesquisa documental é aquela realizada a partir de documentos, 
contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos 
(não fraudados); tem sido largamente utilizada nas ciências sociais, na 
investigação histórica, a fim de descrever/comparar fatos sociais, 
estabelecendo suas características ou tendências [...]. 

 

Conforme define Severino (2007), a pesquisa documental é um 

procedimento diferente da pesquisa bibliográfica, pois trabalha com material que 

ainda não recebeu tratamento analítico e constitui uma fonte básica de investigação 

para o pesquisador em suas análises. O uso desse recurso assume significado forte 

nesta pesquisa, pois subsidia a análise política sobre o Programa Escola de 

Gestores e, especialmente, o curso lato sensu de formação de gestores escolares, 

trazendo à luz documentos que definem a estruturação curricular, as diretrizes 

político-pedagógicas, entre outros aspectos elucidativos.  

Na terceira etapa, organizamos o material coletado na plataforma Moodle, 

adotando como procedimento técnico a análise de conteúdo. Esta consiste na 

adoção de procedimentos fundamentados nos princípios adotados por Bardin (2011, 

p. 15), que a considera como “[...] instrumentos metodológicos cada vez mais sutis 

em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e 

continentes) extremamente diversificados”. Ou seja, esse procedimento de pesquisa 

consiste em 

 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 2011, p. 48). 
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Para o autor, todas as iniciativas tomadas a partir de técnicas que se voltam 

para a explicitação e a sistematização do conteúdo de mensagens, bem como da 

expressão desse conteúdo, ainda que parciais, guardam em si o caráter de 

complementaridade e pertencem ao domínio da análise de conteúdo. Bardin (2011) 

é enfático ao afirmar que o que importa nesse processo é que se cumpram as 

finalidades propostas pela abordagem de estudo: que se possam efetuar deduções 

lógicas e justificadas referentes à origem das mensagens tomadas em consideração. 

Vergara (2005, p.15) considera a análise de conteúdo uma técnica para o tratamento 

de dados com vistas a identificar o que, de fato, é dito a respeito de determinado 

tema ou problema de estudo.   

A análise de conteúdo, neste trabalho, segue orientações construídas por 

Bardin (2011), quando se realiza mediante a compilação de textos do mesmo gênero 

discursivo, caracterizando o critério de homogeneidade; adota o caráter de 

representatividade, uma vez que foram todos produzidos pelos cursistas; e, 

considera-se que seja suficientemente representativo das temáticas abordadas, o 

que garante o atendimento ao critério de exaustividade. 

Referindo-se à pesquisa científica com a utilização de técnicas de análise de 

conteúdo, Minayo (1994) enfatiza a possibilidade de verificar hipóteses e/ou 

descobrir o que está por trás de cada conteúdo manifesto que a técnica pode 

elucidar. Assim, “[...] o que está escrito, falado, mapeado, figurativamente 

desenhado e/ou simbolicamente explicitado sempre será o ponto de partida para a 

identificação do conteúdo manifesto (seja ele explícito e/ou latente).” (MINAYO, 

1994, p. 74). 

Nessa fase da investigação tomamos as informações coletadas na 

plataforma Moodle, especialmente as mensagens postadas no Fórum de Discussão, 

cujo conteúdo relata as experiências de gestão realizadas nas escolas, constituindo-

se material de análise desta pesquisa. Também integram este corpus os Trabalhos 

de Conclusão de Curso (TCC) apresentados pelos cursistas como requisito para 

obtenção do título de Especialista em Gestão Escolar. 

Passamos, agora, ao processo de definição das unidades de análise 

compostas pelas mensagens postadas no Fórum de Discussão “Experiências de 

PPP”, localizados na Unidade II da Sala Ambiente, que será organizado compondo o 
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corpus13 de análise, a partir dos relatos apresentados pelos gestores cursistas. Ao 

todo foram extraídos 10 documentos referentes às mensagens postadas nesse 

espaço virtual das 10 turmas atendidas na demanda de formação pesquisada. A 

segunda unidade de análise foi composta pelos TCC, identificando-se, 

especificamente, aqueles que estariam relacionados à definição do processo de 

gestão democrática nas escolas.  

No estudo do material coletado, optamos por utilizar a técnica categorial, 

definindo algumas categorias centrais a serem detalhadas posteriormente. A 

categorização é um processo por meio do qual o pesquisador agrupa os dados 

observando o que existe de comum entre eles. A classificação poderá ser realizada 

por semelhança ou por analogia, mediante a predefinição de critérios. Ao longo das 

análises, faremos a diferenciação na forma de categorizar o conteúdo, a partir da 

definição de critérios utilizados, a saber: para a análise do conteúdo postado nos 

fóruns, que constitui o primeiro corpus, tomamos como critério a frequência lexical, 

e, para trabalhar as análises dos TCC, que compõem o segundo corpus, analisamos 

os critérios semânticos.  

A frequência lexical compreende a repetição de termos evidenciada no 

material de análise. Para Marcuschi (1992, p. 31), a repetição compreende a “[...] 

produção de segmentos discursivos idênticos ou semelhantes duas ou mais vezes 

no âmbito de um mesmo evento comunicativo”. O autor ainda chama a atenção para 

o fato de que a repetição de palavras em si, em um mesmo evento comunicativo, 

não equivale a dizer a mesma coisa. Assim, espera-se que a repetição textual não 

seja o único critério para validar a análise de um evento comunicativo, mas que esta 

seja produzida com a intenção de manter um nível de manutenção, sequenciação e 

progressão da informação nele desenvolvida. Assim, adotamos como procedimento, 

aliado à frequência lexical, a formatação de estruturas de Unidades de Registros 

(UR), associadas a Unidades de Contextos (UC), que são próprios da metodologia 

de análise de conteúdo. A definição de critérios semânticos, por sua vez, processa-

se por meio de agrupamento de categorias temáticas.  

Assim, tanto o material coletado no fórum quanto no conjunto dos TCC 

atende aos critérios de constituição de corpus de análise adotados nesta pesquisa, 

                                                             
13

 Bardin (2011) considera corpus de análise como sendo o conjunto de documentos organizados a 
serem submetidos a procedimentos de análise, cuja constituição implica na definição de escolhas, 
seleções e regras.  



41 

conforme se propõe na metodologia. Assim, procedemos a categorização que, no 

entender de Bardin (2011), se faz mediante o desmembramento de textos em 

unidades menores, extraindo os diferentes núcleos e sentidos presentes na 

comunicação realizada para se chegar ao reagrupamento em classes ou categorias. 

Passamos do processo de levantamento das categorias de análise ao tratamento de 

interpretação e inferência sobre os conteúdos recolhidos para análise. 

Caracterizamos o processo como análise de conteúdo, a partir da relação de dados 

quantitativos, bem como das análises reflexivas, fatores que visam qualificar o 

trabalho de pesquisa em andamento. 

Após a coleta e seleção do material dos corpora de análise, aplicamos o 

programa WordSmith Tools14 (SCOTT, 2008), uma ferramenta utilizada para a 

organização dos dados a serem analisados. Entre os motivos da escolha desse 

programa, destacam-se: a) facilidade de uso; b) é um programa que circula em um 

ambiente gráfico como Windows, facilitando a utilização dos recursos e promovendo 

um fácil aprendizado; c) facilidade para obter o programa, pois é distribuído por uma 

grande editora internacional (Oxford University Press) e também está disponível via 

internet, e; d) versatilidade, visto que o programa permite entender a organização de 

dados da língua e a análise de amostras isoladas (SARDINHA, 2006). 

As técnicas utilizadas na análise de conteúdo, segundo Bardin (2011, p. 15), 

trabalham com dados que vão “[...] desde o cálculo de frequências que fornece 

dados cifrados, até a extração de estruturas traduzíveis em modelos [...]”. O autor 

esclarece que “[...] o fator comum dessas técnicas múltiplas e multiplicadas [...] é 

uma hermenêutica controlada, baseada na dedução: a inferência”. Nesse aspecto, o 

programa WordSmith Tools trabalhou na perspectiva de mostrar, a partir da 

frequência lexical, a definição de categorias a priori e, também, a posteriori, 

oferecendo encaminhamento na análise dos fundamentos do curso e das práticas de 

gestão desenvolvidas nas escolas. A partir da frequência lexical, procedeu-se a 

análise dos corpora e a identificação de categorias presentes nos depoimentos 

postados pelos cursistas acerca das temáticas trabalhadas, que constituem o 

                                                             
14

 O programa WordSmith Tools dispõe de três ferramentas para análise, a saber: o WordList, que 
permite gerar listas de palavras contendo todas as palavras do arquivo ou arquivos selecionados, 
elencadas em conjunto com suas frequências absolutas e percentuais; o Concord, que faz 
concordâncias de uma palavra específica com partes do texto onde ocorreu; e o KeyWords, que 
coleta palavras de acordo com a frequência. 
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conteúdo de análise deste trabalho de pesquisa. Ou seja, a gestão democrática da 

escola, respondendo, assim, as questões de pesquisa. 

Nesse sentido, o uso do programa como recurso técnico foi imprescindível, 

pois possibilitou identificar algumas categorias e cotejá-las com as concepções dos 

gestores acerca do processo de gestão democrática nas escolas onde atuavam. 

Como também, pudemos identificar nas propostas de trabalho dos gestores que 

acenam com propostas para modificar as práticas antes desenvolvidas no trabalho 

de gestão escolar.  

A análise de conteúdo das mensagens postadas no fórum indicou a 

presença de determinados componentes na definição de categorias de análise a 

partir de duas Unidades de Registro (UR), a saber: a) qualificação do trabalho do 

gestor escolar (Apêndice A); b) concepções de gestão presentes no trabalho do 

gestor escolar (Apêndice B). Essas unidades foram definidas a partir das 

contribuições da frequência lexical, compondo, assim, um índice (Apêndice C) que 

consta nos termos mais e menos recorrentes, cujos significados estariam 

relacionados às categorias centrais de análise. Procedeu-se, na sequência, a 

composição de Unidades de Contexto (UC), cujos destaques de conteúdo foram 

extraídos dos textos originais, enquanto forma de atribuir significado aos indicadores 

apresentados no WordList. Com o desmembramento do texto em unidades 

menores, foi possível relacionar um conjunto de expressões recorrentes por meio 

das quais se aproximam às concepções investigadas. 

Em seguida, trabalhamos com os resumos dos Trabalhos de Conclusão de 

Curso (TCC) apresentados pelos grupos de gestores, observando os títulos a estes 

atribuídos e compondo um segundo conjunto de documentos de análise. Nesse 

corpus de análise foi inserido um total de 45 trabalhos identificados na categoria que 

trata de questões relacionadas ao processo de democratização da gestão escolar 

(Apêndice D). O conjunto de resumos desses trabalhos compôs o corpus de análise 

dessa categoria (Apêndice E). 

O processo investigativo, bem como o tratamento dado às informações 

coletadas na produção desta tese, em si, foram permeados por discussões em torno 

de algumas categorias de análise definidas, a priori, sobre a gestão democrática: 

descentralização, participação e autonomia. Trata-se de categorias inerentes ao 

paradigma de gestão proposto pelo Curso de Especialização em Gestão Escolar e 

que são discutidas pelos cursistas ao longo do processo de formação. As 
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discussões que remetem a essas categorias fundamentam-se no pensamento de 

diferentes teóricos que estudam sobre a democratização da sociedade, a 

educação15 e a gestão escolar. Em particular naqueles que estudam sobre a 

formação de gestores escolares em serviço, seja na modalidade presencial, 

semipresencial ou a distância16. 

Mediante a complexidade que envolve a temática, compreendemos que a 

realização desse processo investigativo não teria a pretensão de consolidar todos os 

conhecimentos sobre o objeto estudado. A nossa intenção é, portanto, contribuir 

para ampliar o campo de discussão acerca da formação de gestores escolares na 

modalidade a distância em novas propostas de formação. Ademais, contribuir para 

modificar as práticas de gestão nas escolas com vistas à concretização de 

processos de gestão democrática no âmbito das redes públicas de ensino. 

Consideramos, portanto, que a consolidação das propostas elaboradas no âmbito do 

PNEGEB, para implementar o processo de democratização da gestão escolar, deve 

se constituir em objeto de outros estudos, de modo que oportunize conhecer o 

cotidiano escolar e as implicações das práticas escolares na formação de crianças, 

jovens e adultos. 

 

1.4 ESTRUTURA DA TESE 

 

O texto desta tese está organizado de forma que facilite a compreensão 

sobre a formação de gestores escolares a distância na realidade da educação 

brasileira. Sua estrutura consta de seis capítulos que contemplam: introdução, 

desenvolvimento da pesquisa e seus resultados, além das considerações 

reveladoras das descobertas em torno do objeto de estudo.  

No capítulo introdutório, contextualizamos o objeto deste estudo, que tem 

como foco a formação dos gestores escolares, evidenciando sua relevância no 

contexto da educação e no processo de democratização da gestão escolar. 

Situamos o objeto e detalhamos o percurso teórico e metodológico da investigação, 

definindo o objeto da investigação, o método e as etapas da pesquisa, o campo 

empírico, os sujeitos da pesquisa e os procedimentos técnicos adotados para a 

                                                             
15

 Ver: Bobbio (1987, 1989), Bordenave (1994), Demo (2001), Dourado (2006, 2007), Libâneo (2004), 
Lück (2000, 2006a, 2006b), Paro (2001, 2003), Romão e Padilha (2002) e Vieira (2001). 
16

 Ver: Aguiar (2010), Dourado (2006, 2007), Libâneo (2004), Lück (2006a, 2006b), Machado (2000) e 
Masetto (2000). 
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análise dos dados coletados. Ademais, fazemos o detalhamento das etapas 

desenvolvidas nesta pesquisa. 

No segundo capítulo, discutimos sobre o paradigma de gestão da educação 

implantado no Brasil com a reforma do aparelho estatal na década de 1990 e 

seguintes. Enfocamos a centralidade da gestão escolar na construção da 

perspectiva democrática desencadeada com as lutas históricas que levaram à 

superação do regime civil-militar (1964-1985), para a sociedade brasileira em geral, 

e, para a educação e escola pública em particular.  

Consideramos as transformações ocorridas nesse campo em âmbito 

internacional e local, decorrentes do processo de reestruturação produtiva, de 

globalização econômica e de informatização, cuja finalidade é promover a 

reestruturação do sistema capitalista em todo o mundo. Identificamos alguns  

avanços e retrocessos no processo de democratização da gestão educacional, bem 

como as inovações decorrentes da produção do aporte legal e normativo, e, 

também, de experiências de formação na modalidade a distância. 

O terceiro capítulo refere-se à análise política do Programa Escola de 

Gestores, observando a concepção de gestão escolar presente em suas diretrizes. 

Esse programa inscreve-se na política de formação de gestores escolares 

desenvolvida em âmbito nacional, cujo foco é a construção da gestão democrática 

da escola pública e da qualidade social da educação. As análises tomam por 

referência documentos que definem as diretrizes do programa, lançadas em 2007 e 

revisadas em 2009. 

No quarto capítulo, analisamos aspectos do Curso de Especialização em 

Gestão Escolar, objeto desta investigação, executado pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e da 

Cultura (SEEC/RN) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIME). Analisamos os resultados apresentados pela instituição formadora sobre 

as demandas do curso para gestores escolares da rede pública estadual de ensino 

do RN. A discussão remete ao processo formativo correspondente aos cursistas da 

Sala Ambiente Projeto Vivencial, que tinha como especificidade articular os 

conhecimentos sobre a gestão escolar com os demais componentes curriculares. 

Vinculava, assim, a formação dos gestores a distância com as práticas de gestão 

escolar. 
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O quinto capítulo também apresenta análises do processo de formação de 

gestores escolares a distância, partindo dos resultados obtidos no processo 

investigativo. Para tanto, analisamos os registros das discussões realizadas 

postadas na plataforma Moodle, bem como as propostas a serem desenvolvidas 

pelos gestores. O objetivo dessa fase da pesquisa era construir inferências sobre as 

contribuições do objeto de estudo para a gestão escolar no RN.   

Por fim, reconhecemos a importância das categorias que nortearam a 

investigação – formação de gestores, educação a distância e concepções teórico-

metodológicas – e tecemos considerações a respeito da dinâmica sob a qual se 

desenvolveu o processo formativo, na particularidade do Programa Nacional Escola 

de Gestores da Educação Básica (PNEGEB) como política pública de formação de 

gestores escolares sobre Curso de Especialização em Gestão Escolar a distância no 

Rio Grande do Norte. 
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2 A REFORMA DA EDUCAÇÃO E A PERSPECTIVA DEMOCRÁTICA DA 

GESTÃO ESCOLAR NO BRASIL 

 

As mudanças identificadas nos campos socioeconômico, político e cultural, 

em decorrência do processo de globalização e das inovações tecnológicas que vêm 

ocorrendo desde as três últimas décadas do século passado, caracterizam o cenário 

da sociedade atual, em nível global, impondo novos desafios ao mundo do trabalho 

e, consequentemente, ao perfil do profissional que nele deve atuar. A base de tais 

mudanças se inscreve a partir do processo de reestruturação do capitalismo, 

consubstanciado pelas estratégias políticas neoliberais, e implicou em alterações 

significativas sobre o papel do Estado, modificando os seus padrões de intervenção 

e os encaminhando para a definição de novos mecanismos e formas de gestão nos 

seus diversos setores.  

As orientações provenientes da cúpula dos países da América Latina e 

Caribe, nos anos 1990, período em que se intensificou o processo de reformas da 

educação, dedicaram maior atenção às práticas de gestão, inserindo em sua agenda 

a discussão sobre a gestão da educação na perspectiva da busca pela qualidade. 

Essa busca se direcionou para a exigência de mudanças no paradigma de 

administração em vigência, o que implicaria na superação do modelo burocrático de 

caráter centralizador, rígido e hierarquizado, provindo das teorias clássicas da 

administração, pautado na racionalidade científica. 

Em face das mudanças identificadas nesse contexto geral ocorre, 

simultaneamente, um processo de redirecionamento das políticas públicas, 

sobretudo para o setor educacional. No Brasil, esse processo se deu mediante a 

trajetória reformista implementada pelo Estado, à época. Machado (2000, p. 97) 

salienta que as mudanças ocorridas a partir da década de 1990, 

 

[...] trouxeram o foco da política educacional para a qualidade e a eqüidade 
educativas, com atenção para a escola e sua gestão, pondo em relevo as 
políticas de formação e de profissionalização do magistério como elemento 
estratégico dessa abordagem, segundo uma visão integradora, coletiva e 
democrática do projeto de autonomia escolar.  

 

Nesse contexto, observa-se que a gestão da educação passou a ter uma 

maior centralidade junto às políticas educacionais. Ganhou maior destaque, 

enquanto dimensão da política educacional, enfocando o modelo descentralizado, 
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preconizando a redefinição do papel do Estado na prestação de serviços essenciais 

à sociedade (CABRAL NETO, 2004). 

Machado (2000, p. 97) observa, também, os avanços nos discursos e as 

conquistas obtidas por meio da legislação recente e dos movimentos de educadores. 

Todavia, alerta para o fato de que, “[...] na prática há muito o que ser feito para 

mudar o panorama da qualidade da formação dos profissionais da educação e [...]”, 

consequentemente, “[...] a eficácia da escola e o desempenho de seus alunos”. 

Em vista das orientações internacionais e da superação dos novos desafios, 

as políticas públicas para o campo da educação propõem a construção e a 

implementação de uma proposta de gestão democrática para a educação, 

consubstanciada pela participação dos diferentes segmentos escolares no processo 

de gestão das unidades de ensino, por meio da participação nos diversos colegiados 

com representação efetiva. 

O presente capítulo analisa a reforma da educação no contexto da reforma 

do Estado, evidenciado proposições para o modelo de gestão da educação 

brasileira. 

 

2.1 A REFORMA DO ESTADO E A CENTRALIDADE DA EDUCAÇÃO 

 

As reformas orientadas para os países da América Latina e Caribe desde, as 

décadas de 1980 e 1990, foram conduzidas pelas elites orgânicas do grande capital, 

e seguem as diretrizes gerais propostas e orientadas pelas agências multilaterais de 

desenvolvimento. Esse período demarca o fim de um ciclo de crescimento 

econômico inaugurado no pós-guerra, que seguiu até a década de 1970, culminando 

com a derrocada do Estado de Bem-Estar Social17. Esse modelo de Estado 

constituiu-se a partir de uma macroestrutura socioeconômica que combinava a forte 

intervenção estatal sobre a economia, bem como o controle social. Assim, o Estado 

                                                             
17

 O Estado de Bem-Estar Social, também denominado Welfare State ou Estado Keynesiano, foi o 
modelo de Estado instituído no fim da Segunda Guerra Mundial e permaneceu até os anos de 1970. 
Conforme ressalta Abrúcio (1997), esse modelo de Estado se sustentava em três dimensões 
interligadas, a saber: a) a dimensão econômica, que tem por base as teorias keynesianas, 
caracterizada pela intervenção estatal na economia, na política do pleno emprego e na atuação em 
setores considerados estratégicos para o desenvolvimento nacional; b) o Welfare State, que 
correspondia à dimensão social, e; c) o modelo burocrático weberiano, que corresponde à dimensão 
relativa ao funcionamento interno do Estado, cujo papel seria manter a impessoalidade, a 
neutralidade e a racionalidade do aparato governamental. Sobre a crise do Estado de Bem-Estar 
Social, consultar Rosanvallon (1997). 
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se tornou planejador e produtor, ao passo em que intervinha diretamente na 

economia, e mantinha o controle da sociedade, atendendo as demandas pelo 

enfrentamento das desigualdades sociais.  

Era um modelo de Estado cujos princípios se voltavam para o 

desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, para políticas de proteção social. 

Tinha como principal objetivo “[...] a produção de políticas públicas na área social 

(educação, saúde, previdência social, habitação etc.) para garantir o suprimento das 

necessidades básicas da população.” (ABRÚCIO, 1997, p. 6). As suas estratégias 

estavam voltadas para o campo político, visando à garantia do emprego, associado 

ao aumento da renda e da produção. 

Nesse sentido, Pochmann (2004, p. 4) corrobora a importância da atuação 

desse modelo de Estado difundido, em maior ou menor dimensão, no centro do 

capitalismo mundial, cujas funções eram “[...] conceder proteção social a todos os 

cidadãos e garantir a edificação de uma sociedade menos desigual, enfrentando a 

estratificação imposta pelo mercado”. O Estado de Bem-Estar Social buscou se 

consolidar como modelo de democracia social, ao passo em que buscou garantir a 

expansão de um amplo sistema de proteção social. 

A década de 1970 marcou o início da reforma desse modelo de Estado, 

desencadeando um amplo processo de mudanças. Com a redução do ritmo de 

crescimento e a queda da taxa de lucros, chega ao fim a ilusão dos “anos dourados” 

do capitalismo (HOBSBAWN, 1995), encerrando o longo ciclo de desenvolvimento 

econômico inaugurado no pós-guerra, que possibilitou a edificação do modelo de 

Estado vigente até então. O quadro de crise foi caracterizado por fatores como: 

aceleração da inflação, aumento do desemprego e baixo crescimento econômico. As 

grandes potências capitalistas mundiais passaram a conviver com a crise do capital 

marcada pela recessão generalizada nos anos de 1974-1975, e, seguidamente, nos 

anos de 1980-1982, quando se constatava uma queda acentuada da taxa de lucros 

e do crescimento econômico. “A onda expansiva é substituída por uma longa onda 

recessiva”, invertendo a dinâmica capitalista até os dias atuais, onde as crises 

voltam a ser dominantes e suas retomadas episódicas (PAULO NETTO; BRAZ, 

2006, p. 214).  

No entendimento apresentado por Farah (1995, p. 20), 
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A crise que atingiu o sistema capitalista a partir do final dos anos 60 foi 
acompanhada não apenas por uma crise do Estado interventor, consolidado 
nos “trinta gloriosos” mas por uma crise da própria concepção a respeito do 
papel do Estado. Este processo foi reforçado pela crise do Socialismo Real 
e pelo questionamento do controle estatal da atividade econômica e da vida 
social característicos deste modelo de sociedade. 

 

A crise que afetou as economias dos países avançados atingiu, com maior 

intensidade, os países pobres e em desenvolvimento, que já enfrentavam sérios 

problemas econômicos e sociais. O Estado de Bem-Estar Social passou a ser 

questionado e criticado, tanto no que se refere a sua forma de organização como os 

resultados atribuídos a sua ação, sobretudo no campo econômico.  

O capitalismo mundial enfrentou crises sucessivas nas três últimas décadas 

do século XX, mas buscou, através da dinâmica do próprio capital, meios para 

superá-las. Em resposta ao novo contexto mundial, apresentado à época, o capital 

monopolista implementou um conjunto de ações que resultaram em transformações 

significativas no cenário mundial, nos campos econômico, social, político e cultural, 

repercutindo em ritmo acelerado sobre os Estados e o conjunto da sociedade. Até o 

início do século XXI as taxas de lucro foram restauradas por meio de uma estratégia 

articulada sob o seguinte tripé: a reestruturação produtiva, a financeirização e a 

ideologia neoliberal (PAULO NETTO; BRAZ, 2006). O capital passou a um novo 

modo de acumulação e reprodução com a financeirização18 da economia, 

implicando, também, em transformações no mundo do trabalho, instaurando a 

terceira fase do estágio imperialista, identificada como o capitalismo contemporâneo. 

Ao passo em que se evidenciou a crise do capital, ocorreu, também, o 

processo de difusão e aceitação da ideologia neoliberal. A partir da década de 1980, 

essa ideologia ganhou espaço entre os países centrais e periféricos, tornando-se 

uma espécie de senso comum, maciçamente divulgada através dos meios de 

comunicação social. Apresentando-se como o único caminho para a retomada do 

crescimento econômico, o neoliberalismo conseguiu se estabelecer como ideologia 

dominante, atacando de forma contundente o Estado de Bem-Estar Social.  

Nessa perspectiva, as consequências da crise do capitalismo trouxeram 

para o debate político a necessidade de mudanças no que concerne à atuação do 

Estado. No cerne desse debate encontra-se a política neoliberal, consubstanciada a 

                                                             
18

 Chesnais (1996,1998). 
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partir do Consenso de Washington19, onde foi discutida a crise mundial do capital e 

definidas as estratégias para sua superação. A política neoliberal foi considerada 

como um dos fatores que favoreceu a reestruturação do capital, provendo as 

condições necessárias para o processo de globalização econômica e de dominação 

do capital financeiro.  

Conforme Lima, Prado e Shimamoto (2012), o Estado sob as orientações 

neoliberais, além de assumir as características restritivas a partir de funções 

coercitivas para manutenção do status quo, obstaculiza a participação e a autonomia 

dos sujeitos, redirecionando as ações para a manutenção e o fortalecimento dos 

processos que atendam às necessidades do mercado capitalista.  

 

2.1.1 Diretrizes dos Organismos Multilaterais para educação: gestão 

burocrática e gerencial  

 

Por esse entendimento as diretrizes internacionais traduzem um conjunto de 

ideias neoliberais nas quais prevalece a lógica do mercado. Nesse sentido, um dos 

maiores expoentes do neoliberalismo é o economista norte-americano Milton 

Friedman (1984), que, em sua obra Capitalismo e Liberdade, apresenta proposições 

sobre o papel do governo em relação aos direitos sociais, especialmente sobre a 

educação.  

A proposta neoliberal formula a tese do “Estado Mínimo” e prevê o corte no 

gasto social público e a desativação de programas sociais. Defende que a ação do 

Estado no campo social deve ater-se a programas assistenciais de auxílio à 

pobreza. Conforme essa proposta, o Estado sequer administraria e, tampouco, 

financiaria as instituições escolares. Teria como incumbência apenas a exigência de 

um mínimo de instrução, dotando os pais com recursos necessários para assumir a 

educação de seus filhos, que se efetivaria em instituições aprovadas por inspeção 

governamental. Ainda seria facultado aos pais adicionar recursos próprios, conforme 

                                                             
19

 O Consenso de Washington, consolidado a partir de uma reunião realizada em 1989, na cidade de 
Washington, nos Estados Unidos, promovida pelo International Institute for Economy, composta por 
funcionários do governo norte-americano, FMI, Banco Mundial e BID, reuniu os intelectuais orgânicos 
neoliberais. Lançaram as diretrizes básicas para a realização de um ajuste estrutural, que seriam: a 
desregulamentação dos mercados, a abertura comercial e financeira, a privatização do setor público 
e a reestruturação do Estado. Tais diretrizes conduziram os ajustes políticos, econômicos e sociais 
que, de fato, visavam à globalização do projeto neoliberal, empenhado em conduzir a reestruturação 
do sistema do capitalista. Na realidade, “[...] o que o Consenso de Washington sintetiza é a 
hegemonia neoliberal no contexto de um capitalismo globalizado.” (GENTILI, 1998, p. 29). 
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suas condições, ao que lhe provessem o governo, de forma a favorecer a escolha de 

uma instituição educacional compatível com suas necessidades (FRIEDMAN, 1984). 

Assim, a ação do Estado sobre a educação deveria se restringir à garantia 

de educação geral dos cidadãos, obedecendo as seguintes condições: se o custo da 

educação for compatível com a situação familiar, os pais devem arcar com a 

educação, e; em casos extremos, podem ser resolvidos por subsídios especiais à 

família (FRIEDMAN, 1984). 

Dessa forma, a proposta de financiamento da educação encaminha-se para 

um processo de privatização, na qual a mesma passa a ser vista como produto de 

mercado, e não como um direito do cidadão. Adquirida dessa forma a educação 

entendida como “mola propulsora” da economia, passa a ser vista como uma forma 

de investimento que, subordinada à lógica do crescimento econômico, configura-se 

como capital humano. Essa forma de acesso à educação contraria a lógica da 

omnilateralidade humana, assumindo a lógica da unilateralidade, que segue em 

sentido contrário a todas as concepções de educação humanista.  

Nesse contexto, destaca-se a importância da educação, sendo  

 

[...] considerada primordial dentre as políticas e estratégias de 
desenvolvimento econômico, social e cultural com vistas à preparação dos 
países em desenvolvimento para o enfrentamento da concorrência em uma 
economia globalizada. (CABRAL NETO; CASTRO, 2005, p. 8).  

 

As proposições anunciadas nos documentos que orientam a formulação das 

políticas públicas são amplamente questionadas, uma vez que apontam para a 

retomada de aspectos da Teoria do Capital Humano20 (FRIGOTTO; CIAVATTA, 

2003; GAMBOA, 2001; OLIVEIRA, 2000; SANDER, 2005; SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2007). 

No entender de Oliveira (2000, p. 223), “[...] o recurso à educação básica 

como condição de empregabilidade está fundamentada na mesma assertiva de que 

investindo em educação o indivíduo amplia as possibilidades de inserção no 

mercado de trabalho”. Essa ideia de que a educação é condição sine qua non para a 

ascensão no mercado de trabalho foi amplamente difundida por meio do discurso 

neoliberal. Assim, a responsabilidade sobre o desemprego recai sobre o trabalhador, 

                                                             
20

 Formulada por Schultz (1973), a Teoria do Capital Humano (THC) surgiu no bojo da ideologia 
desenvolvimentista e contribuiu largamente para o discurso e a crença na eficácia da educação como 
instrumento de distribuição de renda e equalização social. 
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que não foi capaz de se qualificar a ponto de acompanhar as mudanças ocorridas 

nesse campo. Esse discurso neoliberal de atribuir à educação a responsabilidade 

pela questão do desemprego tornou-se hegemônico na sociedade atual, quando 

sabemos que se trata de um problema de caráter estrutural do próprio sistema 

capitalista. 

Entre as instituições que assumem papel importante no projeto de reformas, 

tiveram atuação de destaque a Comissão Econômica para a América Latina 

(CEPAL), a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO), a Organização Mundial do Comércio (OMC), o Banco Mundial (BM) e o 

Fundo Monetário Internacional (FMI). Foi por meio de um conjunto de documentos 

lançados à época por esses organismos internacionais e regionais que se 

estabeleceram as orientações pelas quais pretendiam imprimir aos países da região 

um novo modelo de desenvolvimento econômico.  

No contexto internacional, um evento considerado como marco importante 

da reforma da educação foi a Conferência Mundial de Educação para Todos21, 

realizada em Jomtien, na Tailândia (1990). Também mereceu destaque nesse 

contexto a ação do Projeto Principal de Educação para América Latina e Caribe 

(PPE), nos seus 20 anos de atuação encerrados no ano 2000, seguido pela ação do 

Projeto Regional de Educação para a América Latina e Caribe (PRELAC), que 

cumpre a importante função de nortear a reforma educacional na região.  

Ainda somam-se a esses mais dois eventos: a 24ª Reunião da Comissão 

Econômica para a América Latina (CEPAL) (1992) e o Seminário Internacional 

organizado pela UNESCO (1993), ambos realizados em Santiago, no Chile. 

Seguindo a lógica economicista, os organismos internacionais passaram ao 

entendimento de que, para se levar adiante os propósitos da Conferência de Jomtien 

(UNICEF, 1991), era necessário formular uma proposta de reorientação do crédito 

internacional que até então tinha se voltado para a infraestrutura. Também se 

observou que o ajuste estrutural realizado na década de 1980 foi aplicado com maior 

rigor no setor social. 

                                                             
21

 “Além de representantes de 155 governos que subscreveram a Declaração de Jomtien, ali 
aprovada, comprometendo-se a assegurar uma ‘educação básica de qualidade’ a crianças jovens e 
adultos, dela participaram agências internacionais, organizações não-governamentais, associações 
profissionais e destacadas personalidades da área da educação.” (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, 
p.98). Os encontros realizados posteriormente seguiram as orientações oriundas daquele evento que 
foram definidas por meio da Declaração Mundial sobre Educação para Todos. 
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Ademais, a ação do Comitê Regional Intergovernamental do Projeto 

Principal de Educação para a América Latina e Caribe (PROMEDLAC)22 também foi 

redimensionada na década de 1990, com a finalidade de adequar-se à nova agenda 

das reformas educacionais. Nessa perspectiva, a CEPAL lançou um conjunto de 

documentos orientadores entre os quais destaca-se a Transformación Productiva 

com Equidad. Conforme esclarece Cabral Neto (2000, p. 99), esse documento 

apresenta “[...] uma proposta de estratégia econômica para a América Latina (1990), 

que privilegia a centralidade da educação como forma de alcançar o progresso 

técnico da região”. 

No PROMEDLAC IV, realizado em Quito, em 1991 (UNESCO, 1991), foram 

definidos três aspectos importantes da reforma educacional que permanece na 

agenda dos debates seguintes: a mudança no modelo tradicional de gestão 

educativa, a criação de estratégias de compartilhamento de responsabilidades da 

educação e a formulação de novos padrões de financiamento. Esses aspectos foram 

considerados fundamentais para se instituir um novo modelo de gestão da educação 

para a região. Assim, ficou definido que a gestão seria considerada o instrumento 

para se passar a uma nova etapa de desenvolvimento da educação. Definiram-se, 

também, algumas características de gestão. 

Observa-se, no entanto, uma convergência entre o discurso dos organismos 

internacionais e as políticas públicas formuladas pelos governos nesse período de 

reformas em que se reafirma a centralidade da educação, apontando para a 

escolarização como fator de desenvolvimento econômico, determinante da 

competitividade. O debate instaurado nesse campo “[...] esteve pautado pela 

exigência de responder ao padrão de qualificação emergente no contexto de 

reestruturação produtiva e de globalização da economia, ocupando lugar de 

destaque nas políticas educacionais.” (OLIVEIRA, 2001, p. 105). A confirmação 

discursiva de que “[...] não basta apenas educar, é preciso aprender a empregar 

convenientemente os conhecimentos adquiridos” (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2007, p. 11) corrobora o que afirma Gamboa (2001, p. 98), quando 

diz que “[...] a educação atrelada aos interesses dominantes da sociedade global , 

                                                             
22

 “Esse conjunto de reuniões (PROMEDLAC) delineiam o Projeto Principal de Educação, tendo como 
principal objetivo a busca de um nova política educacional para América Latina, no que se refere aos 
novos modelos de gestão, à descentralização dos sistemas educacionais, à flexibilização curricular, a 
políticas compensatórias, a programas focalizados e ao financiamento da educação.” (CASTRO, 
2012, p. 10). 
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parece redefinir o seu papel formador do homo faber para essa nova fase do 

capitalismo”. Contrapondo-se a essa perspectiva é preciso observar que a 

escolaridade não pode ser considerada condição única para a inserção no mercado 

quando se sabe que a questão envolve, além da formação adequada, a criação de 

novos postos de trabalho, de forma que atenda as demandas atuais por emprego. 

Assim, observa-se que a política adotada pelos organismos internacionais 

para a região da América Latina e Caribe, na década de 1990, tomou por base o 

pressuposto de que o sucesso e a produtividade do sistema educacional dependem 

prioritariamente da forma como as escolas são organizadas e geridas. Para atender 

a esse pressuposto, eles passaram a definir novos caminhos organizacionais para a 

escola básica, ancorados em estratégias como: a descentralização, a participação e 

a autonomia escolar. Os encaminhamentos partiram de recomendações de Ministros 

da Educação, especialmente no âmbito dos PROMEDLAC IV, V e VI (UNESCO, 

1991, 1993, 1996), tema discutido anteriormente. As orientações foram dadas no 

sentido de promover mudanças no modelo tradicional de gestão da educação com 

vistas à modernização e melhoria da capacidade de gestão, oferecendo maior 

protagonismo à comunidade educativa local quando esta começava a se efetivar.  

Estudos realizados por Juan Casassus (2001) afirmam que o novo tipo de 

gestão da educação para a América Latina deve facilitar: a abertura do sistema, 

terminando com sua autorreferência para responder às demandas da sociedade; a 

abertura do sistema de participação e as tomadas de decisões a novos atores e 

novos aliados; um vasto processo de descentralização, pondo fim ao centralismo 

histórico, e; a passagem da ênfase na quantidade para a qualidade. Dentre os 

objetivos delineados para orientar as reformas educacionais nos anos 1990, pode-se 

apontar o que estaria diretamente ligado ao eixo da gestão, que seria o início de 

uma nova etapa de desenvolvimento educacional mediante mudanças na gestão. 

Tal proposição, na prática, implicaria em mudança na administração do Estado, 

adotando novo estilo de gestão orientado para a abertura do sistema, o 

estabelecimento de novas alianças, os processos de descentralização e a ênfase na 

qualidade e equidade.  

Como se pode observar a partir dos documentos,  
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[...] as orientações dos organismos internacionais no início da década de 
1990 ressaltavam o potencial da proposta de gestão empresarial de 
qualidade total como modelo que traria maior produtividade ao sistema 
educacional e à escola. (KRAWCZYK, 2002, p. 51).  

 

O novo modelo de gestão da educação planejado para os países da região 

baseia-se no modelo de gestão gerencial fundamentado nos princípios básicos da 

moderna administração, adotada no âmbito empresarial, que apresenta como 

principais características a flexibilidade, a eficiência, a eficácia e a produtividade. 

Sua elaboração e implantação visavam à modernização dos sistemas educacionais 

fundamentado na compreensão de que o modelo burocrático weberiano aplicado à 

administração pública deveria ser superado.  

Max Weber, ao discutir sobre a Teoria da Burocracia, explica a forma como 

as empresas se organizam. Tal feito o referencia como o maior expoente no que se 

refere aos estudos sobre a burocracia. Sua pretensão era estabelecer um modo de 

administração que fosse capaz de tornar a organização mais eficiente e eficaz na 

busca de seus objetivos e resultados. Sua teoria tem por princípio a racionalidade, 

propondo a adequação dos meios para alcançar os fins. Adotando o método 

tipológico como ferramenta analítica para a organização do seu pensamento, Weber 

(1976) criou, entre outros, o “tipo ideal” racional de burocracia, que envolve meios e 

fins, valores e ação societária. Esse modelo se caracteriza pela organização de um 

conjunto de premissas construídas pelo pesquisador para realizar seus 

procedimentos empíricos investigativos, elaborando conceitos que servem de 

parâmetros para a análise da realidade social. 

A burocracia para Weber (1958) compreende uma organização que tem por 

base regras e procedimentos sob os quais os indivíduos cumprem suas 

responsabilidades, mediante a especialidade que possui e a divisão de tarefas na 

organização. Sua teoria se baseia em princípios como: a formalização das regras, a 

divisão do trabalho, a hierarquia, a impessoalidade, a competência técnica, a 

separação entre propriedade e administração e a profissionalização do funcionário. 

Seu pensamento teve contribuições significativas para o campo sociológico, 

especialmente no que ser refere à importância e à lógica burocrática da sociedade 

capitalista moderna.  

Análises apresentadas por Motta (2000, p. 7), sobre a teoria da burocracia 

apresentada por Weber, corroboram o seu pensamento, ao definir que a burocracia 
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compreende “[...] uma estrutura social na qual a direção das atividades coletivas fica 

a cargo de um aparelho impessoal hierarquicamente organizado, que deve agir 

segundo critérios impessoais e métodos racionais”. No modelo de administração 

burocrática, configura-se a proposição de um modelo estrutural-funcionalista, 

fundamentado em princípios de eficiência e eficácia, que visa a produtividade, tendo 

por estratégia a produção em série e a economia de escala. Bordignon e Gracindo 

(2001, p. 162) definem as características do referido modelo: 

 

Nesse modelo as rotinas são fundamentais. O risco deve ser reduzido ao 
mínimo. O conflito, resultante da afirmação dos sujeitos, é indesejável e 
deve ser “acomodado” pela autoridade do chefe. Assim, os meios se 
sobrepõem aos fins. A busca de inovações aumenta o risco e compromete a 
eficiência, ficando seu espaço reduzido ao estreito limite do risco (não) 
permitido. O cliente é o objetivo, mas, como usuário, é o objeto e, por isso, 
deve moldar-se aos paradigmas de quem concebe a ação ou comanda a 
organização, mesmo que esta seja uma “escola”. 

 

É pertinente observar que, sob a perspectiva burocrática, não importa a 

especificidade da organização, a gestão se dá mediante relações verticalizadas, 

centradas no eixo autoridade-obediência. Essas teorias ainda têm exercido forte 

influência sobre o campo educacional, sobretudo na forma de administração das 

escolas.  

As reformas no Brasil decorrem, portanto, dos acordos firmados a partir da 

conferência que também formulou uma série de recomendações direcionadas aos 

gestores da política educacional. Na condição de signatário do acordo firmado nesse 

evento, foi orientado a desenvolver ações para impulsionar as políticas educacionais 

na escola, na família, na comunidade e nos meios de comunicação, monitorado por 

um fórum consultivo coordenado pela UNESCO (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003).  

O balanço da reforma educacional na América Latina, na década acima 

referida, realizado pelo Programa de Promoção da Reforma Educativa na América 

Latina e Caribe (PREAL) (GAJARDO, 1999), dá conta de que o Brasil, que era um 

dos países com reformas em curso à época. Este já fazia cumprir seis dos sete 

objetivos propostos, entre os quais se destaca aspectos relacionados à 

reorganização institucional e a descentralização da gestão. Nesse sentido, o 

documento aponta estratégias de autonomia escolar utilizadas para fortalecer a 

participação cidadã nos diferentes países.  
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Em relação ao Brasil, esse balanço identifica estratégias de autonomia 

administrativa e financeira a partir da implantação de políticas de descentralização 

da gestão evidenciada por meio da realização de eleição de diretores de escolas 

pela comunidade escolar que já havia sido implantada em 16 Estados da federação. 

Uma segunda estratégia identificada no documento refere-se à participação local por 

meio do desenvolvimento de um modelo de gestão participativa, a qual se dá a partir 

da implantação de Conselhos Escolares. Na visão do PREAL, a autonomia escolar 

dada a partir de tais estratégias tem refletido na descentralização da gestão 

administrativa e financeira e estaria associada a uma maior democratização. 

Ao analisar a sustentabilidade da reforma em questão, Krawczyk (2002) 

chama a atenção para o verdadeiro objetivo dos organismos responsáveis pela sua 

implementação, quando destaca a implantação do novo modelo de organização e 

gestão do sistema educacional e da escola. Tais organismos identificam esse 

modelo de gestão como sendo a mudança empreendida com maior sucesso no 

âmbito educacional na região, efetivada por meio da descentralização e da 

autonomia escolar. Para a autora, o que se pretendia com isso era mesmo reduzir 

os gastos do governo central com educação. Essa, inclusive, era uma 

recomendação dada pelas políticas de ajustes econômicos e de reformulação do 

papel dos Estados nacionais, temas já discutidos anteriormente. 

Também é pertinente destacar as análises das Declarações formuladas no 

âmbito dos PROMEDLAC (UNESCO, 1991, 1993, 1996), realizadas pelos 

professores pesquisadores Cabral Neto e Castro (2007). Eles também identificam 

estratégias que configuram um novo entendimento sobre a gestão, destacando-se 

medidas como a necessidade de se adotar políticas descentralizadoras. Ademais, os 

documentos evidenciam a proposta de investimento na formação de diretores com 

vistas à garantia da eficácia do atendimento escolar e da neutralização do 

centralismo burocrático. Outra medida de igual importância visualizada seria a 

implantação do planejamento estratégico como forma de envolver os diferentes 

atores nas atividades escolares e também de otimizar os recursos existentes.  

O movimento de reformas cujo foco é a administração pública gerencial teve 

início no século XX, motivado pela necessidade de encontrar os meios capazes de 

frear a forte crise fiscal do Estado, visando à criação de estratégias que pudessem 

reduzir os gastos públicos e tornar mais eficiente a administração dos serviços 

prestados pelo Estado. Assim, buscava construir elementos que garantissem a 
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preservação do patrimônio público e, sobretudo, superar a insatisfação em relação 

ao modelo de administração pública burocrática. As reformas dos estados tornaram-

se prementes num contexto marcado pela escassez de recursos públicos, com o 

enfraquecimento do poder estatal, ao passo em que se identificava o avanço de uma 

ideologia dominante, ocasionando a introdução do modelo gerencial de 

administração no setor público. Pollitt (1990) e Abrúcio (1997) destacam que o 

modelo burocrático weberiano não mais respondia às demandas postas pela 

sociedade contemporânea. Este argumentava que o modelo de administração 

burocrático tradicional, cada vez mais voltado para si mesmo, caminhava na direção 

contrária aos anseios dos cidadãos.  

 

É a partir deste processo que o modelo gerencial começa a preencher um 
vácuo teórico e prático, captando as principais tendências presentes na 
opinião pública, entre as quais se destacam o controle dos gastos públicos 
e a demanda pela melhor qualidade dos serviços públicos (ABRÚCIO, 1997, 
p. 7). 

 

Enquanto categoria conceitual, a ideologia gerencialista tem como ideia 

central a eficiência e se firmou a partir da convicção de que uma gestão mais 

eficiente será um ponto-chave para a solução de problemas econômicos e sociais 

(POLLIT, 1990). Esse enfoque manifestou-se, a princípio, na Grã-Bretanha 

(Thatcher – 1979) e nos Estados Unidos (Reagan – 1980), sob a denominação da 

expressão “nova administração pública” ou, simplesmente, “gerencialismo” 

(managerialism). Este, por sua vez, compreende um processo de administração com 

foco em resultados, orientado para atender aos anseios do cidadão/usuário. Tomou 

por referência as reflexões da nova economia política acerca do Estado, que 

coaduna-se com a defesa de um modelo de gestão cujas características advêm do 

setor privado.  

Abrúcio (1997) apresenta uma sistematização das diferentes vertentes do 

modelo gerencial e sua evolução, conforme a ênfase dada às formas de controle e 

de participação do cidadão/usuário dos serviços públicos. Ele é enfático ao afirmar 

que não se trata de um corpo teórico fechado, apontando uma série de mudanças 

que se identificam em cada país, conforme cada realidade. Assim, não o considera 

um paradigma no sentido kuniano, visto que este não substitui por completo o 

modelo burocrático weberiano ao qual tece críticas e tenta superar. 
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2.1.2 As reformas educacionais brasileiras  

 

As reformas recentes de educação brasileira se desencadearam, entre 

outros aspectos, com o fim do regime militar, período de redemocratização da 

sociedade (1985). Conforme Abrúcio (2007), naquele momento, combinaram-se dois 

fenômenos: a crise do regime autoritário e a derrocada do modelo nacional 

desenvolvimentista. Discute, ainda sobre a necessidade de combater os erros 

históricos cometidos na administração pública do país, muitos dos quais aguçados 

pelos militares, além de propor soluções adequadas ao novo momento histórico, que 

exigia aggiornamento23 da gestão pública. Porém, chama a atenção para a pouca 

importância dada pelos atores políticos que conduziam a construção de um estado 

capaz de enfrentar os desafios daquele momento histórico.  Alterações importantes 

no desenho do estado brasileiro só foram consolidadas ao final da década de 1980, 

com a Constituição Federal (1988). 

As primeiras reformas de cunho gerencialista foram empreendidas ainda no 

governo do então Presidente Fernando Collor de Melo (1990-1992) e ampliadas 

somente nos mandatos consecutivos do Presidente Fernando Henrique Cardoso 

(1995-1998; 1999-2012). A perspectiva de gestão pública mudou com as diretrizes 

do governo de FHC, embora a reforma  administrativa não se constituísse em tema 

de campanha em 1994. O governo, no entanto, atuou como precursor dessa 

reforma, provendo os meios legais necessários para a sua condução, ao transformar 

a Secretaria da Presidência, órgão a quem compete a gestão do serviço público, no 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE). O novo órgão foi 

encarregado da reformulação ou reconstrução do Estado brasileiro, ao promover as 

mudanças na administração pública burocratizada.  

 

A reforma do sistema significa, ao mesmo tempo, a introdução de métodos 
voltados para a produção qualitativa de serviços públicos com a prioridade 
dada aos clientes e cidadãos como razões últimas do setor público, o que 
quer dizer não só que eles devem ser bem atendidos, mas que devem ser 
também chamados a participar do governo, definindo os destinos de suas 
comunidades. (ABRÚCIO, 1997, p. 31). 

                                                             
23

 O termo aggiornamento é italiano e significa ‘atualização’. No campo da gestão pública no Brasil 
esse termo passou a ser amplamente utilizado num contexto sociopolítico recente, marcado pela 
transição de um modelo ditatorial para a democracia, na década de 1980. O processo de reforma do 
estado, iniciado naquele momento, exigia a atualização das instituições públicas de modo a adequá-
las ao novo processo democrático, o que se daria por meio do aggiornamento da gestão pública 
(ABRÚCIO, 1997). 
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Ao assumir a direção do MARE, o então Ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira 

propôs que a reforma administrativa fosse incluída entre as reformas constitucionais 

já definidas como prioritárias pelo governo Fernando Henrique Cardoso, cujos temas 

versavam sobre: reforma fiscal, previdência social e eliminação dos monopólios 

estatais. Para o seu encaminhamento, havia a necessidade de flexibilizar o estatuto 

da estabilidade dos servidores públicos, com vistas à aproximação entre os 

mercados de trabalho público e privado. Esse governo propôs a reforma 

administrativa de cunho gerencial, marcada pela onda privatista, destacando-se, 

entre outros temas, a reforma do aparelho do Estado para garantir a sua maior 

capacidade de governo ou governança (BRESSER-PEREIRA, 1998a, 1998b; 

CARDOSO, 1998).  

As diretrizes para a reforma do Estado devem ser entendidas, 

 

[...] dentro do contexto da redefinição do papel do Estado, que deixa de ser 
o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social pela via da 
produção de bens e serviços, para fortalecer-se na função de promotor e 
regulador desse desenvolvimento. (BRASIL, 1995, p.12).  

 

Dessa forma, o Estado passaria, então, à condição de mediador das 

relações políticas e econômicas arranjadas no novo estágio de desenvolvimento 

capitalista. 

Nesse sentido, o objetivo propalado era reforçar a capacidade de 

governabilidade do Estado, o que, na prática, significava a transferência de 

atividades que podem ser controladas pelo mercado para o setor privado. Essa 

perspectiva da reforma do Estado brasileiro pretendia que o modelo de 

administração pública burocrática24 fosse substituído pelo modelo de administração 

pública gerencial25, também denominado nova administração pública, que 

apresenta, conforme Bresser-Pereira (1997, p. 42), as seguintes características: 

 

 

 

                                                             
24

 O modelo de administração pública burocrática apresenta as seguintes características: 
concentração no processo; autorreferência; definição de procedimentos para a contratação de 
pessoal; satisfação das demandas dos cidadãos; e controle de procedimentos.  
25

 O enfoque gerencial da administração pública, referência para o período definido neste estudo, 
constituiu-se a partir dos modelos desenvolvidos na Grã-Bretanha (Thatcher – 1979) e nos Estados 
Unidos (Reagan – 1980). 
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a) orientação da ação do Estado para o cidadão-usuário ou cidadão-cliente; 
b) ênfase no controle dos resultados através dos contratos de gestão (ao 
invés de controle dos procedimentos); c) fortalecimento e aumento da 
autonomia da burocracia estatal, organizada em carreiras ou corpos de 
Estado, e valorização do seu trabalho técnico e político de participar, 
juntamente com os políticos e a sociedade, da formulação e gestão das 
políticas públicas; d) separação entre as secretarias formuladoras de 
políticas públicas, de caráter centralizado, e as unidades descentralizadas, 
executoras dessas mesmas políticas; e) distinção de dois tipos de unidades 
descentralizadas: as agências executivas, que realizam atividades 
exclusivas de Estado, por definição monopolistas, e os serviços sociais e 
científicos de caráter competitivo, em que o poder de Estado não está 
envolvido; f) transferência para o setor público não-estatal dos serviços 
sociais e científicos competitivos; g) adoção cumulativa, para controlar as 
unidades descentralizadas, dos mecanismos (1) de controle social direto, 
(2) do contrato de gestão em que os indicadores de desempenho sejam 
claramente definidos e os resultados medidos, e (3) da formação de quase-
mercados em que ocorre a competição administrada; h) terceirização das 
atividades auxiliares ou de apoio, que passam a ser licitadas 
competitivamente no mercado. 

 

Observadas as características acima descritas, Peroni (2003, p. 59) analisa 

que “[...] a administração pública gerencial tem, como estratégias, a definição 

precisa dos objetivos e a autonomia do administrador para gerir recursos humanos, 

materiais e financeiros [...]”, mas, em contrapartida, “[...] essa autonomia é cobrada 

através dos resultados, verificando-se se foram ou não atingidos os objetivos 

propostos no contrato”. 

Dentre as principais estratégias de reforma do Estado, podem-se destacar: a 

privatização, processo que visa transformar uma empresa estatal em privada; a 

publicização, que se refere ao processo de transformar uma organização estatal em 

uma organização de direito privado, mas pública não estatal, e; a terceirização, que 

compreende o processo de transferir para o setor privado serviços auxiliares ou de 

apoio especialmente nos setores de serviços que apresentam maior crescimento 

nas economias em escala mundial. Para Bresser-Pereira (1997, p. 19), “[...] uma 

outra forma de conceituar a reforma do Estado em curso, é entendê-la como um 

processo de criação ou de transformação de instituições, de forma a aumentar a 

governança e a governabilidade”.  

A reforma da estrutura pública estatal, sob a ótica gerencial, evidencia-se 

por meio da definição de quatro setores, conforme apresenta-se no Quadro a seguir: 
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Quadro 1 – Setores do Estado quanto à forma de propriedade e à forma de administração. 

Setores do Estado 

Forma de Propriedade 
Forma de 

Administração 

Estatal 
Pública 

não 
estatal 

Privada 
Burocrá-

tica 
Geren-

cial 

NÚCLEO ESTRATÉGICO 

Legislativo, Judiciário, 
Presidência, Cúpula dos 
Ministérios, Ministério Público. 

 
    

ATIVIDADES EXCLUSIVAS 

Regulamentação, fiscalização, 
fomento, segurança pública, 
seguridade social básica. 

     

SERVIÇOS NÃO EXCLUSIVOS 
Universidades, hospitais, 
centros de pesquisa, museu. 

     

PRODUÇÃO PARA O 
MERCADO 

Empresas estatais. 
     

Fonte: Brasil (1995, p. 46). 

 

Conforme apresenta o Quadro 1, as políticas sociais não serão 

contempladas na proposta de reforma do Estado. Estas são consideradas, nesse 

contexto, como propriedade pública não estatal ou privada, sendo classificadas 

como serviços não exclusivos do Estado. Assim, a educação, que também está 

incluída nessa forma de propriedade, passa a ser considerada um bem de mercado, 

portanto, comercializável e sujeita à competitividade. 

Peroni (2003) assevera que na proposta de reforma do Estado, o cidadão é 

qualificado como cidadão-cliente. Logo, conforme as leis do mercado, nem todos os 

cidadãos são incluídos, uma vez que “[...] os clientes dos serviços do Estado serão 

apenas os contemplados pelo núcleo estratégico e por atividades exclusivas.” 

(PERONI, 2003, p. 60). Dessa forma, entende-se que “[...] reformar o Estado 

significa transferir para o setor privado as atividades que podem ser controladas pelo 

mercado.” (BRASIL, 1995, p. 11). 

Nessa nova estrutura administrativa proposta no documento da reforma, o 

Estado abandona a condição de executor ou prestador direto de serviços, passando 

a exercer o papel de regulador e provedor ou até mesmo de promotor destes, 

principalmente no que concerne aos serviços sociais básicos. Nesse contexto, a 

reforma administrativa sob a abordagem gerencial, que se procedeu no Governo de 

Fernando Henrique Cardoso, instituiu um modelo de gestão: orientado para o 

cidadão; cujo foco estava centrado na obtenção de resultados; onde pressupõe que 
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políticos e funcionários públicos sejam merecedores de grau limitado de confiança; 

que utiliza a estratégia da descentralização e do incentivo à criatividade e à 

inovação, e utiliza o contrato de gestão como instrumento de controle dos gestores 

públicos.  

Apesar das mudanças propostas, que vêm sendo apontadas como uma 

evolução do modelo gerencial, o novo enfoque atribuído à gestão permanece 

ancorado nas inovações gerenciais desenvolvidas no âmbito da iniciativa privada, 

incorporando novos aspectos teóricos surgidos na área gerencial, destacando-se 

elementos advindos da teoria das relações humanas, da teoria da contingência e do 

desenvolvimento organizacional. Essas teorias desenvolvem um corpo de ideias e 

de propostas modernas que “[...] vêm produzindo frequentemente situações de certo 

encantamento e de uma certa adesão, mesmo em setores políticos e sociais de 

oposição.” (CABRAL NETO; CASTRO, 2007, p. 40). 

O discurso participacionista desenvolvido desde a década de 1980, que traz 

consigo a ideia de que a sociedade civil deverá estar presente na administração 

pública, fazendo parte da gestão de instituições, por meio da descentralização e dos 

mecanismos de controle social, se faz cada vez mais presente em todos os setores 

sociais, especialmente, na gestão da educação pública. Embora essa categoria 

passe a compor o discurso neoliberal, o sentido da participação atribuído nesse 

contexto não pode ser considerado similar àquele defendido pela sociedade 

brasileira. Lima, Prado e Shimamoto (2012, p. 6) corroboram o entendimento sobre o 

discurso participacionista da proposta neoliberal, contestando a possibilidade de 

construção da gestão democrática sob tais moldes. Esses autores chegam a afirmar 

que: 

 

O participacionismo constrói amarras à comunicação e reduz a participação, 
utilizando, sobretudo, a política de relações humanas como instrumento de 
integração conformista, assegurando assim a não expressão política dos 
conflitos. Este processo trata-se, portanto, do produto dos moldes societais 
capitalistas impostos. Este produto, longe de auxiliar na constituição da 
gestão democrática, visa transformar as ações gestoras em instrumentos de 
manutenção da produtividade, eficiência e eficácia frente aos objetivos 
impostos pelo capital. 

 

O modelo proposto para a administração da educação pública leva ao 

entendimento de que é possível desenvolver a gestão democrática nas diferentes 

instâncias da administração, especialmente no interior das escolas, com a 
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participação da sociedade. A partir de tal entendimento, as instituições escolares 

passaram a ser vistas como o lócus da gestão democrática no qual a tomada de 

decisões se dará mediante a participação da comunidade. Dessa forma, é instituído 

legalmente um processo de gestão compartilhada. 

A reforma do setor educacional no Brasil se iniciou na década de 1990, no 

governo de Itamar Franco, e se intensificou no governo de Fernando Henrique 

Cardoso. A legislação educacional, bem como os planos elaborados à época, 

incorporaram os princípios definidos pelos organismos internacionais para orientar 

as reformas que realçavam, por sua vez, a necessidade de mudança na gestão e no 

funcionamento do sistema educativo. Tais orientações foram incorporadas nos 

principais documentos e legislação em vigor que passaram a compor a agenda da 

política educacional do país: o Plano Decenal de Educação para Todos 1993-2003 

(BRASIL, 1993), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a Lei nº. 

9.394/96 (BRASIL, 1996a), a Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996 (BRASIL, 

1996b) e o Plano Nacional de Educação (PNE 2001-2010) (BRASIL, 2001). A 

concretização do projeto de reforma do Estado deu-se por meio da descentralização 

das ações estatais no setor das políticas sociais. Tal concepção assume um o 

ideário neoliberal, pois busca a redução dos gastos públicos, minimizando as ações 

sociais e mantendo, assim, a estratégia de focalização das políticas educacionais, 

concernentes ao atendimento à pobreza. 

A categoria descentralização, nos anos 1990, apresenta uma conotação 

diferente daquela que se definiu na década de 1980. Na concepção apresentada por 

Krawczyk (2005), o modelo de descentralização da educação configurado a partir 

das reformas é bastante diferente do concebido tradicionalmente. Ela entende que o 

processo de descentralização instituído a partir desse período concorre para a 

efetivação do novo modelo de regulação que se concretizou na América Latina. A 

referida autora ainda esclarece que, 

 

[...] em décadas anteriores, quando se falava em descentralização, 
pensava-se, principalmente, no processo de redistribuição de 
responsabilidades, atribuições e autonomia de decisão entre diferentes 
órgãos de governo. A reformulação da relação entre Estado e sociedade 
acarreta uma dinâmica descentralizadora e atribuições mais complexa e 
envolve outras dimensões que atuam conjuntamente. Além da dimensão 
territorial, que outorga novas funções aos governos central, estaduais ou 
provinciais e municipais, vamos encontrar como inovação desse processo, a 
descentralização para a escola e a descentralização para o mercado. 
(KRAWCZYK, 2005, p. 803-804). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.424-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.424-1996?OpenDocument
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No eixo da gestão da educação destacam-se as dimensões da 

descentralização financeira, administrativa e pedagógica, visando o fortalecimento 

das capacidades de gestão, a autonomia escolar pela participação local, a melhoria 

dos sistemas de informação e gestão, a avaliação dos resultados, a prestação de 

contas à sociedade, bem como a participação dos pais, dos governos e das 

comunidades locais. Na prática, sabemos que a descentralização ocorreu por meio 

da redistribuição das responsabilidades pela manutenção do ensino público, a 

transferência de mecanismos do sistema empresarial para a escola, ênfase nas 

parcerias, descentralização dos processos administrativo, pedagógico e financeiro, 

indicadores de desempenho para alocar recursos financeiros e avaliação de 

desempenho.  

A gestão da educação pública, em consonância com o modelo gerencial 

proposto pela nova administração pública, deveria aumentar a eficiência e a eficácia 

dos gastos, garantir a interação dos recursos públicos e não governamentais para 

financiar as atividades sociais e facilitar a organização de serviços na esfera 

municipal. Esse modelo de gestão encontra-se respaldado no próprio texto da LDB, 

Lei nº 9.394/96, que se apresenta como um avanço para a sua implantação. 

O modelo que se adapta da empresa privada para a administração pública, 

então denominado de gestão gerencial, é explicado conforme o entendimento dos 

autores abaixo: 

 

[...] privilegia [...] a participação funcional onde os sujeitos “colaboram” e 
suas opiniões são parcialmente acatadas. A participação instrumental se dá 
com a aceitação de um objetivo prévio com contornos próximos de 
democracia de representação como fim de captar recursos e referendar 
ações de controle. Neste processo, para além da técnica, objetiva-se a 
sujeição, o consenso, a reprodução. A gestão, assumindo o discurso de 
funcionários parceiros, comunidade parceira, dilui e fragiliza as 
possibilidades de emancipação e superação da estrutura posta. (LIMA; 
PRADO; SHIMAMOTO, 2012, p. 1). 

 

Ademais, não se pode perder de vista que o modelo de gestão proposto 

para a administração pública brasileira e, por conseguinte, para a educação, tem 

situado a comunidade quanto aos seus próprios problemas, levando, 

essencialmente, à preocupação com os resultados e à relação com a prestação de 

serviços realizados pelas instituições de ensino básico. Essa prática distancia a 

gestão da escola do modelo democrático, sobretudo no que se refere às práticas 
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descentralizadoras, ao passo em que se observa que “[...] uma das dimensões do 

estilo gerencial de gestão, tem tido, como contraponto o aumento dos controles 

centralizados [...].” (AZEVEDO, 2002, p. 60), colocando as práticas gestoras na 

contramão do movimento de democratização da educação. Assim, pode-se 

compreender que os propósitos do modelo gerencial, cujas práticas se efetivam no 

contexto das escolas públicas, tende a converter o cidadão à condição de cliente e 

prestador de serviços.  

Dessa forma, foi institucionalizado, regulamentado e implantado um modelo 

de gestão democrática da educação que pressupõe a ideia de participação e de 

autonomia da escola a partir de um amplo processo de descentralização de ações 

administrativas, pedagógicas e financeiras. Entretanto, tal modelo apresenta 

características de gerenciamento empresarial, conforme a administração gerencial 

acima discutida, impondo às escolas públicas políticas e diretrizes de cunho 

empresarial por meio das quais a educação passa a ser vista como um bem de 

serviço, o aluno é tratado como cliente e as unidades escolares dirigidas aos moldes 

de empresas.  

Termos como eficiência, eficácia, qualidade, entre outros, advindos da 

Teoria da Qualidade Total, foram deslocados do contexto da empresa privada e 

transferidos para o interior das escolas públicas, que, orientadas pelos seus 

sistemas de ensino, passaram a realizar planejamentos estratégicos e a desenvolver 

programas de forma gerencial e setorizada. Ademais, esse modelo de gestão, 

conforme o que se propõe, não tem garantido a autonomia aos sistemas de ensino 

nem às unidades escolares, devido às formas de transferência, de controle e 

avaliação por parte do poder central. O que ocorre de fato é uma distribuição de 

responsabilidades por parte do poder central, que vem mantendo sob o seu controle 

a elaboração e a avaliação das políticas, encarregando as instâncias federadas 

apenas da execução e, ainda, atribuindo a estas e, sobretudo, às unidades 

escolares, a responsabilidade pelo seu sucesso ou fracasso. Assim, pode-se afirmar 

que o que há na verdade é uma desconcentração de ações e uma (re)centralização 

do poder por parte do Estado, visto que as decisões continuam centralizadas e 

sendo impostas uniformemente para todas as instâncias do sistema. As escolas, por 

sua vez, continuam sem autonomia e atreladas aos órgãos centrais do sistema. 

Diferente do modelo apresentado no contexto das políticas neoliberais que 

conduzem o processo de reformas, 
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A gestão democrática é uma prática fundada em preceitos participativos e 
políticos. Ela não instrumentaliza a manutenção da escola, mas organiza a 
comunidade para buscar nos órgãos públicos a responsabilidade por sua 
manutenção. Constitui-se, portanto, nos fundamentos que tornam a escola 
vinculada a um sistema descentralizado, no qual haja autonomia de decisão 
financeira, pedagógica e administrativa. É, portanto, fundamental a 
existência de mecanismos de participação da comunidade escolar que 
possibilitem a tomada de decisões coletivas para a construção do controle 
social. Isto, de modo algum implica em eximir o Estado da manutenção 
desta escola. Não significa, deste modo, que a escola seja a responsável 
pelo autofinanciamento de seus gastos. (LIMA; PRADO; SHIMAMOTO, 
2012, p. 7). 

 

A perspectiva de gestão compartilhada construída no contexto da reforma da 

educação ressignifica as três categorias basilares para a concretização da 

democracia na escola: 1) a descentralização, esvaziada de participação política e de 

autonomia pedagógica e financeira, significa tão somente a desconcentração de 

tarefas; 2) a participação, resumida à condição de instrumento no gerenciamento de 

recursos, significa que a comunidade passa a ter controle e fiscalizar a escola para 

que tenha bons resultados; e 3) a autonomia, resumindo-se à questão de 

manutenção da escola em termos financeiros, significa que a comunidade deve se 

responsabilizar pela implementação dos projetos da escola. Conclui-se, portanto, 

que, da forma como foi instituído, o processo de descentralização contribuiu, 

sobremaneira, para a organização da escola numa perspectiva mercadológica, 

instaurando o individualismo e a competição entre as escolas que têm se 

empenhado no sentido de alcançar o resultado estipulado pelos órgãos centrais, 

qual seria, superar, por conta própria, os baixos desempenhos (VIRIATTO; 

ZANARDINE, 2009). 

Lima, Prado e Shimamoto (2012, p. 8) analisam que a gestão compartilhada 

configura-se enquanto uma prática política, porém contraditória em relação à prática 

democratizadora. Sua marca principal é a de responsabilizar a comunidade pelo 

fracasso escolar, pelo abandono da escola. Busca, assim, não compartilhar o poder 

de decisão, mas compartilhar o poder de manutenção. Sob tal perspectiva, os 

gestores escolares são treinados para realizar planejamentos estratégicos a fim de 

racionalizar recursos, e são, também, motivados a buscar parcerias com o setor 

privado.  

As discussões a seguir trarão a concepção de gestão em uma perspectiva 

democrática diferente dos propostos aos modos gerenciais. 
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2.2 CONCEPÇÃO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA EM CONTEXTO DE MUDANÇAS  

 

A busca pela compreensão sobre o paradigma26 de gestão democrática 

instituído na educação requer que se compreenda, antes de tudo, que este não 

advém de outras circunstâncias senão daquelas que se estabelecem no âmbito do 

modelo de Estado e de sociedade onde se processam as relações entre os 

diferentes sujeitos, num processo dialético permeado por contradições. É necessário 

compreender que as mudanças que se processam no âmbito da gestão escolar são 

decorrentes do processo de reforma que se dá no interior do próprio Estado.  

Assim, compreende-se que um paradigma de gestão construído não difere 

do modelo societal que advém dessa complexa rede de relações. Este, por sua vez, 

não pode ser considerado como algo pronto e acabado, mas como algo em 

constante movimento, em meio a contradições e conflitos, que resultam em 

alterações e/ou transformações nos modelos ora estabelecidos. 

 A gestão democrática da educação e da escola pública, ao longo das duas 

últimas décadas, tem sido tema de debates e reflexões e objeto de pesquisa em 

universidades e no âmbito de instituições representativas de educadores e 

profissionais especialistas em educação. Também são identificadas iniciativas 

públicas no sentido de dar sequência a esse princípio constitucional. 

Antes mesmo de buscar compreender as políticas de gestão da educação, é 

preciso que a gestão seja compreendida tanto em seu sentido etimológico como o 

significado que esta representa no contexto atual. Para tal compreensão, é 

                                                             
26

 A noção de paradigma, ora empregada neste trabalho, não se refere ao seu significado clássico 
apresentado por Platão, por exemplo, associada à ideia de modelo, “[...] um tipo exemplar, 
pertencente a um mundo abstrato [...]”, ou como generalizações simbólicas. Aqui o termo define-se a 
partir da visão mais contemporânea apresentada no paradigma kuhniano associado à ideia de 
paradigma como “visão de mundo” (KUHN, 2011, p. 220), de busca por transformação e ampliação 
de conhecimentos. Segundo o autor, o sentido de generalizações simbólicas utilizado por Kuhn 
(2011, p. 229) refere-se a um tipo importante de componente do paradigma. Conforme o pensamento 
desse autor, compreende expressões empregadas sem discussão ou dissensão pelos membros de 
um grupo. Resende (1995, p. 58-59) esclarece, pois, que “[...] apesar de possuir elementos comuns, 
no sentido de apresentar função normativa [...]”, a visão apresentada por Thomaz Khun (2011, p.220), 
para o termo paradigma, possui diferenças na direção da ampliação da concepção, uma vez que “[...] 
busca a realidade captada, vivida e não apenas modelar e abstrata”. Ele utiliza o conceito de 
paradigma em dois sentidos: de um lado compreendendo uma “[...] constelação de crenças, valores, 
técnicas, etc., partilhados por uma determinada comunidade [...]” e, num segundo sentido, denotando 
“[...] um tipo de elemento dessa constelação [...]” que se referem às soluções concretas para os 
problemas. Seria esta, pois uma concepção de mundo que pressupõe não somente um modo de ver, 
mas também um modo de praticar, englobando um conjunto de princípios, teorias, conceitos básicos 
e metodologias compartilhados pela comunidade. 
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pertinente abordar a análise apresentada por Cury (2005, p.14). Conforme esclarece 

o autor, o termo gestão 

 

[...] provém do verbo latino gero, gessi, gestum, gerere e significa: levar 
sobre si, carregar, chamar a si, executar, exercer, gerar. Trata-se de algo 
que implica o sujeito. Isto pode ser visto em um dos substantivos derivado 
deste verbo. Trata-se de gestatio, ou seja, gestação, isto é, o ato pelo qual 
se traz em si e dentro de si algo novo, diferente: um novo ente. Ora, o termo 
gestão tem sua raiz etimológica em ger que significa fazer brotar, germinar, 
fazer nascer. Da mesma raiz provêm os termos genitora, genitor, gérmen. 

 

Nesse sentido, a gestão, segundo Ferreira (2006, p. 36) é, “[...] por analogia 

uma geração similar àquela pela qual a mulher se faz mãe ao dar à luz a uma 

pessoa”. Esta, por sua vez implica, no entender de Cury (2005), a existência de 

interlocutores, o que evidencia uma ação coletiva, sendo mediatizada pelo diálogo, 

por meio do qual se busca respostas que possam auxiliar no governo da educação. 

Na análise empreendida, o autor supracitado define o significado de gestão 

como sendo “[...] a geração de um novo modo de administrar uma realidade”, sendo 

considerada, por si mesma, democrática, uma vez que “se traduz pela comunicação, 

pelo envolvimento coletivo e pelo diálogo” (CURY, 2005, p. 15). Esta, conforme 

argumenta o autor, apresenta-se de forma diferente daquela com a qual lidamos, 

que “[...] nos é dada, de modo caricato, do gerente, especialmente o de bancos, 

como expressão de um comando frio, de uma ordem autoritária ou de uma iniciativa 

tecnocrática”. Os termos administração e gestão têm sido apresentados na literatura 

e utilizados na educação ora como distintos, ora como sinônimos.  

Ferreira (2006, p. 36) esclarece que o termo gestão vem se firmando 

historicamente no contexto da administração da educação e no estudo das 

instituições e organizações, sobretudo nas instituições de ensino, como sinônimo de 

administração. Este “[...] se ‘instala’ no mundo pensante com um sentido mais 

dinâmico, traduzindo movimento, ação, mobilização, articulação”. Ela compreende 

que “[...] gestão é administração, é tomada de decisão, é organização, é direção 

[...]”, e está relacionada “[...] com a atividade de impulsionar uma organização a 

atingir seus objetivos, cumprir sua função, desempenhar seu papel”. Diferente da 

administração clássica, a gestão da educação pauta-se por princípios sociais, tendo 

em vista que se destina à promoção humana.  

No contexto da educação na década de 1990, o termo gestão se constitui 

como “[...] um conceito comum nos discursos de orientação das ações de sistemas 
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de ensino e de escolas.” (LÜCK, 2006a, p. 33). Em meados dessa década, a gestão 

educacional mereceu atenção no contexto da educação brasileira, especialmente 

por parte do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), que a 

estabeleceu como uma de suas políticas prioritárias. Na visão apresentada pela 

autora, o conceito de gestão não substitui, mas supera o termo administração. Este  

 

[...] se assenta sobre a mobilização dinâmica do elemento humano, sua 
energia e talento, coletivamente organizado, como condição básica e 
fundamental da qualidade do ensino e da transformação da própria 
identidade das escolas, dos sistemas de ensino e da educação brasileira. 
(LÜCK, 2006a, p. 27).  

 

A gestão aparece, no seu entender, “[...] como resultado de uma mudança 

de paradigma” (LÜCK, 2006a, p. 34). Tal mudança é marcada pela tendência de 

adoção de concepções e práticas articuladoras, interativas, participativas e 

democráticas que envolvem a tomada de decisões coletivas (HORA, 2007; LÜCK, 

2006b) na administração da escola. 

Em estudos mais recentes, pode-se recorrer ao pensamento de Capra 

(1993, p. 17) para a busca de uma definição do termo paradigma, que, no seu 

entender, “[...] significaria a totalidade de pensamentos, concepções e valores que 

formam uma determinada visão da realidade, uma visão que é a base do modo 

como uma sociedade se organiza”.  

Nesse sentido, o paradigma de gestão se define como um processo dialético 

por tratar-se da busca pela compreensão de uma realidade social que se concretiza 

por meio de um movimento que leva em consideração o todo em relação a suas 

partes e destas entre si, de modo a promover a efetividade do conjunto (MORIN, 

1985) que compreende uma totalidade (KOSIK, 2002; TRIVIÑOS, 2006). Resende 

(1995, p. 59) ainda chama a atenção para o risco de modismo na utilização do termo 

paradigma. Para ela a essência do termo paradigma, na maioria das definições 

encontradas, “[...] diz respeito a uma rede de conceituações, metodologias e 

técnicas que estão ligadas a valores e crenças com caráter norteador”. 

Na área da administração da educação merecem destaque no cenário 

educacional os estudos e pesquisas realizadas por Paro (1999, 2001, 2003, 2011). 

Ele discute o conceito de administração, que considera como sinônimo de gestão, 

abstraído dos determinantes sociais, e a define como “[...] utilização racional de 

recursos para a realização de fins determinados.” (PARO, 1999, p. 18). Desse modo, 



71 

tanto os princípios quanto a função da administração relacionam-se diretamente aos 

fins e à natureza da organização em uma dada realidade social. Portanto, “[...] para 

que a administração efetivamente se realize é imprescindível que os meios utilizados 

não se contraponham aos fins visados” (PARO, 2011, p. 21). A administração 

compreende, pois, um ato de mediação que se realiza a partir do esforço humano 

coletivo (PARO, 1999). Esse estudioso tem contribuído significativamente para a 

construção de uma concepção de gestão democrática da educação e, em especial, 

da escola pública brasileira, por meio de publicações que tratam da administração 

escolar e dos mecanismos de gestão democrática, sobretudo da eleição para a 

escolha de dirigentes escolares. 

Como se pode observar na literatura indicada neste trabalho, esse autor 

discute sobre a temática da gestão democrática na educação e apresenta 

experiências inovadoras na área da gestão escolar realizadas em diferentes estados 

e municípios do país (DOURADO, 2006; LÜCK, 2006b; PARO, 2001, 2003; VIEIRA, 

2001). É oportuno frisar que embora haja diferenças e discordâncias entre 

definições, quanto à aplicação do conceito de gestão na educação, evidencia-se a 

preponderância do emprego desse termo para designar a “[...] responsabilidade pela 

‘direção’ e pela garantia de qualidade da educação e do processo educacional em 

todos os níveis de ensino e da escola.” (FERREIRA, 2006, p. 37). Decorre daí, pois, 

a gestão democrática da educação, que, no entender de Dourado (2003, p. 79), 

corresponde 

 

[...] ao processo de aprendizado e de luta política que não se circunscreve 
aos limites da prática educativa, mas vislumbra, nas especificidades dessa 
prática social e de sua autonomia, a possibilidade de criação de canais de 
efetiva participação e de aprendizado do “jogo” democrático e, 
consequentemente, do repensar das estruturas de poder autoritário que 
permeiam as relações sociais e, no seio destas, as práticas educativas.  

 

Conforme ressalta Lück (2006a, p. 37), o conceito de gestão democrática, 

tendo em vista o seu caráter paradigmático, “[...] não refere-se a um segmento 

especificamente, mas ao sistema de ensino em sua totalidade, horizontal e 

verticalmente”. Este não se constitui em função circunscrita a quem detém o cargo 

ou função de dirigente maior da unidade de trabalho, mas trata-se de uma 

orientação exercida por uma equipe de gestão e está associado ao fortalecimento do 

processo de gestão educacional. A gestão democrática da educação constitui um 
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valor público, definido por lei (BRASIL, 1988, 1996a, 2001). Busca-se, portanto, 

construir um paradigma de gestão pautado por princípios e valores democráticos. 

Nesse sentido, Ferreira (2006) aponta para a necessidade de formação para 

a cidadania mundial, para a vivência coletiva, pautada em uma nova ética social 

mais humana e solidária. Ele assevera que  

 

[...] compete à gestão democrática da educação o compromisso de 
possibilitar uma formação continuada que se alicerce nos princípios 
constitucionais de liberdade, solidariedade e no exarado em todos os 
documentos mundiais [...] que garantem os direitos do cidadão. 
(FERREIRA, 2006, p. 37). 

  

A gestão da educação deve ser discutida no âmbito do sistema, que 

compreende a gestão educacional e, no âmbito da escola, que compreende a 

gestão escolar. Tem suas diretrizes expressas, em linhas gerais, na legislação 

educacional composta pelos seguintes documentos: a Constituição Federal 

(BRASIL, 1988), a LDBEN (BRASIL, 1996a), e o PNE (BRASIL, 2001). As 

incumbências são atribuídas a cada ente federado, respeitando-se a sua autonomia 

estabelecida por meio do pacto federativo. Esse conjunto de leis professa a 

educação em si e a gestão democrática da educação como um valor público. Além 

dessas, outras leis complementam e normatizam os princípios estabelecidos para a 

educação em geral, no âmbito de cada sistema de ensino, seja federal, estadual ou 

municipal. As leis se materializam por meio de ações governamentais identificadas 

como políticas públicas. Estas, concebidas e materializadas, garantem a efetividade 

e a concretude da gestão. 

Diversos autores participam da discussão relativa à gestão educacional e à 

gestão escolar, a exemplo de Lück (2006a) e Vieira (2009), que apresentam um 

estudo mais detalhado nesse sentido e serão aqui tomados como referência. No 

entender de Lück (2006a, p. 35-36), a gestão educacional compreende 

 

[...] o processo de gerir a dinâmica do sistema de ensino como um todo e de 
coordenação das escolas em específico, afinado com as diretrizes e 
políticas educacionais públicas, para a implementação das políticas 
educacionais e projetos pedagógicos das escolas, compromissado com os 
princípios da democracia e com métodos que organizem e criem condições 
para um ambiente educacional autônomo (soluções próprias, no âmbito de 
suas competências) de participação e compartilhamento (tomada conjunta 
de decisões e efetivação de resultados), autocontrole (acompanhamento e 
avaliação com retorno de informações) e transparência (demonstração 
pública de seus processos e resultados). 
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Para a referida autora, a gestão educacional abrange “[...] a gestão no 

âmbito macro, a partir dos órgãos superiores dos sistemas de ensino, e em âmbito 

micro, a partir das escolas” (LÜCK, 2006a, p. 26). Esta ainda argumenta que, “[...] do 

ponto de vista paradigmático, a concepção de gestão permeia todos os segmentos 

do sistema como um todo, em vista do que a sua essência e expressões gerais é a 

mesma, tanto no âmbito macro [...] como no micro”. A gestão educacional 

compreende, portanto, “[...] a gestão dos sistemas de ensino e a gestão escolar”. 

Essa autora considera fundamental que haja “[...] uma consistência entre os 

processos de gestão de sistemas de ensino e o que se espera que ocorra no âmbito 

da escola, mediante uma orientação única e consistente de gestão”.  

Já para Vieira (2009, p. 26), a gestão da educação se materializa em duas 

instâncias distintas articuladas entre si: a gestão educacional e a gestão escolar. 

Segundo a autora “[...] a gestão educacional situa-se na esfera macro ao passo que 

a gestão escolar localiza-se na esfera micro”. A concepção adotada pela autora não 

distancia os âmbitos da gestão da educação, ao contrário, propõe uma “articulação” 

mútua entre estes, uma vez que “[...] a primeira justifica-se a partir da segunda”. Ou 

seja, “[...] a razão de existir da gestão educacional é a escola e o trabalho que nela 

se realiza”. A gestão educacional compreende o conjunto de iniciativas 

desenvolvidas pelas diferentes instâncias governamentais no que se refere ao 

compartilhamento de responsabilidades para com a oferta do ensino público gratuito 

e de qualidade, enquanto a gestão escolar situa-se no plano da escola, a partir das 

atribuições de sua esfera de abrangência.  

A gestão no âmbito dos sistemas se encarrega de promover o ordenamento 

jurídico e normativo, bem como a vinculação de instituições sociais por meio de 

diretrizes comuns. Enquanto isso, a gestão, no âmbito da escola pública, 

compreende a maneira de organizar o seu funcionamento quanto aos aspectos 

políticos, administrativos, financeiros, tecnológicos, culturais, artísticos e 

pedagógicos, com a finalidade de dar transparência às suas ações e atos e 

possibilitar à comunidade escolar e local a aquisição de conhecimentos, saberes, 

ideias e sonhos, num processo de aprender, inventar, criar, dialogar, construir, 

transformar e ensinar (BRASIL, 2004a). 

As políticas e ações mais recentes lançadas pelo governo federal, por meio 

do Ministério da Educação (MEC), têm proposto a democratização da gestão da 
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educação no âmbito dos sistemas de ensino e da escola e têm conduzido ações de 

formação dos educadores e da comunidade no sentido de que se efetivem práticas 

de gestão democrática nas escolas. As diretrizes apresentadas indicam que  

 

A democratização dos sistemas de ensino e da escola implica aprendizado 
e vivência do exercício de participação e de tomadas de decisão. Trata-se 
de um processo a ser construído coletivamente, que considera a 
especificidade e a possibilidade histórica e cultural de cada sistema de 
ensino: municipal, distrital, estadual ou federal de cada escola. (BRASIL, 
2004a, p. 25). 

 

Atualmente, o MEC mantém programas de formação na área da gestão 

escolar, entre os quais destacam-se: o Programa de Fortalecimento dos Conselhos 

Escolares, que oferece formação continuada para técnicos de gestão de secretarias 

estaduais e municipais, gestores e conselheiros; o Formação Pela Escola, que 

oferece capacitação para técnicos de secretarias e de escolas; e o Programa Escola 

de Gestores da Educação Básica, que oferece a formação em nível de pós-

graduação para gestores escolares. Tais programas são desenvolvidos por meio da 

Educação a Distância (EaD), utilizando-se de ambientes virtuais de aprendizagem 

(AVA), estruturados por meio de plataformas. 

Diante do exposto, convém afirmar que a gestão da educação pública se 

materializa quando o conjunto de políticas públicas para o setor educacional é posto 

em prática. A mesma abriga duas dimensões: a gestão educacional e a gestão da 

escola. Ambas se caracterizam pela definição e prática de princípios, teorias, 

conceitos básicos e metodologias compartilhados pela comunidade educacional, 

seja no nível do sistema, seja no nível da escola. 

 

2.3 PRINCÍPIOS E MECANISMOS DE DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO 

ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

As tentativas de implantação da gestão democrática têm feito germinar no 

chão da escola pública brasileira experiências de participação e de 

compartilhamento de poder por meio de diferentes mecanismos de democratização 

da gestão escolar. Estes configuram-se como espaços de participação e como 

mecanismos de controle social, a exemplo do Conselho Escolar, da associação de 

pais e mestres, dos grêmios estudantis, da eleição de diretores, entre outros. 
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Tal assertiva remete ao pensamento de Bobbio (1989, p. 55), quando este 

afirma que “[...] o caminho para a real democratização da sociedade [...]” deve 

passar, impreterivelmente, pela ocupação de “[...] novos espaços, isto é, de espaços 

até agora dominados por organização do tipo hierárquico ou burocrático”. Convém 

observar que não se trata de criar uma nova forma de democracia, mas de se 

ocupar esses novos espaços, de criar práticas administrativas compartilhadas que 

possibilitem a real participação popular nos espaços de decisões. 

Para Bobbio (1987, p. 155), 

 

[...] o processo de alargamento da democracia na sociedade 
contemporânea não ocorre apenas através da integração da democracia 
representativa com a democracia direta, mas também, e sobretudo através 
da extensão da democratização – entendida como instituição e exercício de 
procedimentos que permitem a participação dos interessados nas 
deliberações de um corpo coletivo – a corpos diferentes daqueles 
propriamente políticos. 

 

O autor supracitado compreende que o desenvolvimento da democracia não 

consiste na substituição da democracia representativa pela democracia direta, “[...] 

mas na passagem da democracia na esfera política na qual o indivíduo é 

considerado cidadão, para democracia na esfera social, onde o indivíduo é 

considerado na multiplicidade de seus status [...]”, ou seja, “[...] na extensão das 

formas de poder ascendente, que até então havia ocupado quase exclusivamente o 

campo da grande sociedade política [...] ao campo da sociedade civil em suas várias 

articulações da escola à fábrica.” (BOBBIO, 1987, p. 156). 

Embora o pensamento de Paro (2003) não seja fundamentado na mesma 

concepção teórica defendida por Bobbio (1987), ele corrobora os esclarecimentos 

apresentados pelo autor sobre a extensão das formas de poder da sociedade 

política à sociedade civil. Defensor das formas diretas de participação da sociedade, 

Paro (2003, p. 27) é incisivo ao situar a reflexão especificamente no contexto da 

educação, afirmando que “[...] a democratização da escola pública deve implicar não 

apenas o acesso da população a seus serviços, mas também a participação desta 

na tomada de decisões que dizem respeito a seus interesses [...]”. 

A discussão ora apresentada parte do princípio de que, “[...] à medida que a 

sociedade se democratiza, e como condição dessa democratização, é preciso que 

se democratizem as instituições que compõem a própria sociedade.” (PARO, 2003, 
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p. 26). Incluem-se nesse contexto as instituições que regem os sistemas de ensino 

e, sobretudo, as escolas. 

Na visão de Lück (2006a, p. 36), 

 

A lógica da gestão é orientada pelos princípios democráticos e é 
caracterizada pelo reconhecimento da importância da participação 
consciente e esclarecida das pessoas nas decisões sobre a orientação, 
organização e planejamento de seu trabalho e articulação das várias 
dimensões e dos vários desdobramentos de seu processo de 
implementação. 

 

Entendemos que as discussões realizadas nesse campo devem considerar 

os princípios fundamentais atribuídos à gestão democrática ao longo de sua 

construção histórica e, também, de sua institucionalização como princípios sob os 

quais devem se fundamentar as práticas educativas escolares, quais sejam: 

participação, descentralização e autonomia. 

O pensamento dos autores que consubstanciam as análises empreendidas 

neste trabalho é de que a noção de democracia está associada à participação 

(BORDENAVE, 1994; DEMO, 2001; LIBÂNEO, 2004; LÜCK, 2006b; PARO, 2001, 

2003). Esta, apresenta-se como importante categoria para a efetivação da 

democracia no contexto escolar.  

Tomamos como referência as definições apresentadas por Bordenave 

(1994) nas quais o exercício da participação se dá em dois níveis: a 

macroparticipação, que se refere à participação no espaço macrossocial no qual os 

indivíduos propõem intervenção nos processos dinâmicos que constituem ou 

modificam a história da sociedade, e a microparticipação, que se dá em diferentes 

espaços sociais, entre os quais insere-se a escola. O autor considera de suma 

importância o exercício da microparticipação, porque é nesse nível que se 

desenvolvem e se ampliam a práxis participativa e a educação para a participação. 

Nesse sentido, compreende que a democracia se constitui como um estado de 

participação. Esta não teria “[...] somente uma função instrumental na codireção do 

desenvolvimento pelo povo e o governo [...]”; ela “[...] também exerce uma função 

educativa da maior importância, que consiste em preparar o povo para assumir o 

governo como algo próprio de sua soberania, tal como está escrito na Constituição.” 

(BORDENAVE, 1994, p. 56).  



77 

O desafio da participação política e social, conforme esclarece Bordenave 

(1994), “[...] não é o quanto se toma parte, mas como se toma parte” nas decisões 

políticas. Sabemos que dentro de um sistema democrático apenas representativo é 

notória certa insatisfação por parte dos cidadãos, que desejam cada vez mais tomar 

parte no processo de tomada de decisões e não restringir a participação em eleições 

periódicas. Assim, o autor entende que  

 

[...] a democracia participativa seria então aquela em que os cidadãos 
sentem que, por “fazerem parte” da nação, “têm parte” real na sua 
condução e por isso “tomam parte” – cada qual em seu ambiente – na 
construção de uma nova sociedade da qual se ‘sentem parte.” 
(BORDENAVE, 1994, p. 23). 

 

É nessa perspectiva de participação que sobressai a defesa da 

democratização da escola pública brasileira. Segundo Paro (2003), essa 

democratização não pode se dá apenas pela garantia do acesso da população aos 

serviços por ela prestados, mas implica, sobretudo, a sua participação nas decisões 

que dizem respeito aos seus interesses. A participação se apresenta, portanto, como 

condição sine qua non para a instituição da democracia participativa nos espaços 

escolares. É importante ressaltar que esta não se efetiva por meio de outorga, mas, 

deve representar para a escola uma conquista, conforme assevera Demo (2001). 

Para tanto, é imprescindível que a comunidade possa construir coletivamente um 

nível de organização com vistas à conquista de sua autonomia, o que pressupõe 

participação política qualificada enquanto engajamento, conforme propõe Lück 

(2006b), para a busca do bem da coletividade.  

Evidencia, pois, a necessidade de se promover o processo de 

democratização da gestão da escola, cuja participação dos seus diferentes 

segmentos seja concretizada por meio da ocupação dos diferentes espaços de 

decisão instituídos no seu interior. Essa seria uma forma de garantir a socialização 

do poder entre as diferentes classes que atuam nesse universo educativo. Há, 

portanto, a preocupação de que a democracia participativa que se pretende instituir 

no sistema de ensino não venha a “[...] significar uma mera aparência de 

participação política”, mas que prevaleça o seu sentido originário, que corresponde a 

“[...] uma efetiva participação dos indivíduos nos assuntos públicos.” (ROSENFIELD, 

1994, p. 13).  
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Outras duas categorias importantes vêm se associar aos processos de 

participação para a efetivação da gestão democrática nas escolas: a 

descentralização e a autonomia escolar. Estas, no entanto, precisam ser melhor 

compreendidas no contexto da gestão democrática.  

Numa perspectiva progressista, a descentralização compreende um 

processo complexo que implica o repensar das dimensões do Estado nos aspectos 

territorial, político e administrativo (CASTRO; LAUANDE, 2009). Esse processo 

serviria de base ao aprofundamento da democracia, consubstanciada nas relações 

com a sociedade civil. Nessa perspectiva, as autoras compreendem que a 

descentralização  

 

[...] exprime um outro aspecto na forma de governar, na direção 
democrática que aumenta a autonomia e o poder das bases 
governamentais, assim como cria novos espaços, permitindo a participação 
dos cidadãos na vida pública. (CASTRO; LAUANDE, 2009, p. 4).  

 

Esse seria, pois, o entendimento de que a descentralização seria um 

elemento de democratização, ao passo que poderia promover a socialização do 

poder aos diferentes sujeitos sociais. 

A descentralização preconizada conforme as políticas educacionais 

instituídas por meio da legislação vigente (BRASIL, 1996a) coloca em destaque a 

autonomia das escolas e a participação da comunidade em processos de decisão, 

organização e execução do trabalho escolar. Porém, nos moldes como se efetivam 

as políticas descentralizadoras no âmbito central, o que tem demandado para as 

instâncias subnacionais, especialmente para as instituições escolares, é apenas a 

execução de programas e ações, responsabilizando-as pelo cumprimento de tarefas 

e, consequentemente, pela apresentação de resultados. 

A autonomia escolar, por sua vez, corresponde à “[...] possibilidade e a 

capacidade de a escola elaborar e implementar um projeto político-pedagógico que 

seja relevante à comunidade e à sociedade a que serve.” (NEVES, 1998, p. 113). 

Esta pode se apresentar de duas formas distintas, conforme salienta Barroso (1996, 

p. 18): “[...] a autonomia decretada, relativa e condicionada aos poderes de tutela e 

de superintendência do governo e da administração pública, quer eventualmente, 

pelo poder local, no quadro de um processo de descentralização [...]”; e a autonomia 

construída, em cada escola, observando-se as especificidades locais e respeitando-
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se os princípios do sistema de ensino público (BARROSO, 1996). A autonomia 

atribuída às escolas refere-se às dimensões administrativa, jurídica, financeira e 

pedagógica. 

Ao passo em que concede maior autonomia às escolas, o Estado, em nome 

da descentralização, demanda para as instituições um conjunto de 

responsabilidades de natureza administrativa e financeira, sobre as quais a escola 

terá que assumir responsabilidade contábil e jurídica. Assim, é possível inferir que a 

prática de descentralização realizada pelo governo brasileiro é (re)centralizadora e 

figura como desconcentração de ações, especialmente as de cunho financeiro, por 

meio da execução e prestação de contas de programas pautados nos moldes 

gerencialistas. A desconcentração, no entender de Casassus (2001), objetiva 

assegurar a eficácia do poder central, ao passo em que a descentralização visa 

afiançar a eficácia do poder local.  

No que se refere à autonomia administrativa, Paro (2001, p. 83-84) alerta 

para a necessidade de se “[...] estar atento para, não confundir descentralização de 

poder com desconcentração de tarefas, e, no que concerne a gestão financeira, não 

identificar autonomia com abandono e privatização”. No que se refere à 

descentralização do poder, esse autor ainda compreende que a mesma “[...] se dá 

na medida em que se possibilita cada vez mais aos destinatários do serviço público 

sua participação efetiva, por si só, ou por seus representantes, nas tomadas de 

decisão [...]”. Sobre a autonomia pedagógica, orienta que  

 

[...] ela deve se fazer sobre bases mínimas de conteúdos curriculares, 
nacionalmente estabelecidos, não deixando os reais objetivos da educação 
escolar ao sabor de interesses meramente paroquiais deste ou daquele 
grupo na gestão da escola. (PARO, 2001, p. 83-84). 

 

A concepção de gestão democrática, conforme vem sendo discutida nesta 

pesquisa, compreende a escola não como um algo estático, mas como algo 

complexo, dialético, em constante movimento, “[...] constituída de sujeitos, de 

processos, de conflitos, de projetos, de demandas e objetivos, capaz de pensar e 

definir autonomamente [...] o seu projeto político-pedagógico [PPP] de 

desenvolvimento” (SOUZA, 2011, p. 282). A sua construção se dá mediante a 

constituição e efetivação de importantes mecanismos como: o Projeto Político-
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Pedagógico (PPP), a criação dos colegiados escolares, a escolha de dirigentes 

escolares e a organização das agremiações estudantis. 

O PPP constitui-se num importante instrumento de participação direta da 

sociedade, especialmente dos usuários da escola pública, sobre os rumos da 

educação. A sua construção coletiva “[...] pela equipe escolar pressupõe a existência 

de autonomia de modo a se eliminarem relações verticalizadas entre a escola e os 

dirigentes educacionais e dentro dela própria.” (BOAS, 1998, p. 183). Tal construção 

“[...] requer continuidade das ações, descentralização, democratização do processo 

de tomada de decisões e instalação de um processo coletivo de avaliação de cunho 

emancipatório.” (VEIGA, 1998, p. 33). 

Para Boas (1998, p. 183), 

 

Cada escola é única, no sentido de que atende alunos com características e 
necessidades próprias e nela atuam profissionais com diferentes 
experiências de trabalho e de vida e diferentes percepções de sociedade, 
educação, escola, aprendizagem, etc. As condições de funcionamento de 
cada escola também variam. Cada uma delas é um local singular de 
trabalho, com seu jeito próprio de organização do espaço físico e 
distribuição de tarefas. Tudo isso, associado ao fato de que lhe cabe 
trabalhar com a produção de ideias, conduz à necessidade de ela própria 
organizar suas atividades, de forma coletiva e criativa, para que seja um 
espaço compartilhado de experiências.  

 

Diante dessa realidade, pode-se inferir que cada escola deve elaborar 

coletivamente, implementar e avaliar o seu Projeto Político-Pedagógico (PPP).  

Fundamentado em experiências de democratização desenvolvidas em 

escolas, Ciseski e Romão (2002) elencaram pressupostos e parâmetros que 

concorrem para a garantia do sucesso na conquista da democratização e, 

consequentemente, da melhoria da qualidade da escola. Conforme apresentam os 

autores, são pressupostos da gestão democrática: capacitar todos os segmentos; 

consultar a comunidade escolar; institucionalizar a gestão democrática; lisura nos 

processos de definição da gestão; agilização das informações e transparência nas 

negociações. Ainda destacam-se, nesse contexto, os parâmetros para a constituição 

dos conselhos escolares, sobretudo no que se refere a sua natureza. 

Também identifica-se como prática democratizadora o “[...] planejamento 

socializado ascendente na escola.” (ROMÃO; PADILHA, 2002, p. 75). Nesses 

termos, compreende-se a socialização no campo da “[...] transformação, pela 

redistribuição do processo decisório, dos bens materiais e culturais [...]” e, também,  
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“[...] pela socialização do poder e do produto social.” (ROMÃO; PADILHA, 2002, p. 

79). O termo “ascendente”, por sua vez, refere-se à inversão do modelo de 

planejamento das políticas educacionais, devendo ser efetivadas da base para o 

centro do sistema, não o contrário, que do Plano Nacional “descende” para o projeto 

da escola. Esse tipo de planejamento amplo27 coloca a escola  

 

[...] diante da possibilidade da utilização de um instrumento que contribui 
para a construção da “educação para a cidadania”, a partir da integração 
das forças de todos os sujeitos, segmentos ou grupos comunitários e 
sociais que, direta ou indiretamente atuam e se relacionam com a escola e 
com os demais níveis educacionais [...]. (ROMÃO; PADILHA, 2002, p. 82). 

 

No âmbito da escola, Hora (1994, p. 50-51) sugere o termo “planejamento 

participativo”, que na sua compreensão, 

 

[...] pressupõe uma deliberada construção do futuro, do qual participam os 
diferentes segmentos de uma instituição, cada um com sua ótica, seus 
valores e seus meios, que, com o poder de decisão, estabelecerão uma 
política para essa instituição, com a clareza de que são ao mesmo tempo 
autores e objetos dessa política, que deve estar em permanente debate, 
reflexão, problematização, estudo, aplicação, avaliação e reformulação, em 
função das próprias mudanças sociais e institucionais. 

 

Assim compreendido, o planejamento participativo constitui-se num ato 

político, por estar “[...] vinculado à decisão da maioria, tomada pela maioria, em 

benefício da maioria.” (HORA, 1994, p. 51). Convém ressaltar que, toda ação da 

escola, deve ser tomada por meio do planejamento participativo, caracterizando-se 

como ato democrático, portanto, mecanismo de gestão democrática. 

Além dos mecanismos de democratização já discutidos, destaca-se a 

eleição direta para a escolha de dirigentes escolares, que faz parte das 

reivindicações dos educadores e da sociedade em geral. A eleição é um mecanismo 

de participação direta da comunidade, e sua defesa está fundamentada no seu 

caráter democrático. Sabe-se que o “[...] voto é um direito adquirido na modernidade 

e, como tal, é o melhor caminho para a escolha de dirigentes.” (BASTOS, 2005, 

p.25). Dada a sua importância como instrumento legítimo da democracia, pode-se 

                                                             
27

 O autor referenciado compreende que “planejar, em sentido amplo, é responder a um problema, 
isto é, estabelecer fins e meios que apontem para a sua superação, visando a atingir objetivos antes 
previstos, pensando e prevendo, necessariamente, o futuro, mas sem desconsiderar as condições do 
presente e as experiências do passado, levando-se em conta o contexto e os pressupostos 
filosóficos, culturais e políticos de quem, com quem e para quem se planeja.” (ROMÃO; PADILHA, 
2002, p. 81). 
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inferir que a eleição de dirigentes escolares pelo voto direto se constitui em um dos 

mecanismos que contribui de forma substancial para o processo de democratização 

da gestão escolar. 

Cabe ressaltar que as novas teorizações acerca da democratização da 

gestão escolar não consideram apenas as figuras do diretor e do vice-diretor como 

únicos responsáveis pela administração, mas visualizam a composição de uma 

equipe de gestão que deverá conduzir os processos administrativo, pedagógico e 

financeiro da escola. Muitas experiências estão sendo conduzidas nesse sentido em 

alguns sistemas de ensino onde foi implantada a eleição para escolha de dirigentes 

escolares com a formação de equipes de gestão, além de outros mecanismos aqui 

referenciados. 

Por fim, identifica-se na escola o Conselho Escolar como mecanismo de 

gestão democrática. É um colegiado constituído por representantes de todos os 

segmentos envolvidos direta e indiretamente no processo educativo (pais, alunos, 

professores, gestores e demais funcionários), com o intuito de gerir coletivamente a 

escola, compartilhando a tomada de decisão sobre os rumos da escola no âmbito 

administrativo, pedagógico e financeiro. Compreende-se que a gestão escolar que 

se pretende democrática não pode prescindir da criação e atuação desse colegiado. 

A sua existência se faz necessária, uma vez que a gestão democrática implica no 

compartilhamento de poder e de tomada de decisões no contexto escolar. Esse 

colegiado representa um importante espaço de participação da comunidade por 

meio do qual pode se efetivar o exercício da cidadania e, consequentemente, a 

democracia na escola.  Este, uma vez que possibilita compartilhamento de poder de 

decisão, pode ser indicado como um mecanismo de democratização no interior das 

escolas. Mediante sua atuação, pode representar “[...] não só um canal de 

participação, mas também um instrumento de gestão da própria escola.” (CISESKI, 

1998, p. 49). 

De forma geral, observa-se que há um conjunto de proposições e ações 

baseadas em experiências e estudos que vão se estabelecendo como parâmetros 

que definem o processo de democratização da gestão escolar e que indicam o 

caráter paradigmático da gestão democrática da escola. Esta, em si, constitui-se 

num paradigma e, inserida no contexto geral que se identifica como um sistema 

educacional, compreende parte de um paradigma mais abrangente.  
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Podemos considerar que a gestão democrática na escola compreende um 

processo dialético que envolve sujeitos de diferentes segmentos sociais presentes 

no contexto escolar e assume, por meio de uma dinâmica coletiva, a 

corresponsabilidade pela gestão da escola. A sua concretização implica em 

oportunidade de vivência e aprendizado democrático, que se efetiva por meio de 

processos participativos, evidenciados nos mecanismos de gestão instituídos no 

interior da escola. Nesses espaços precisam se efetivar os processos de 

socialização do poder que demandam a descentralização na tomada de decisões 

sobre a elaboração e construção de um projeto educativo que atenda aos anseios 

da comunidade. 
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3 PROGRAMA NACIONAL ESCOLA DE GESTORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

FUNDAMENTOS E CONCEPÇÕES 

 

Neste capítulo, apresentamos a discussão acerca da política de formação 

docente no Brasil. Na sequência, apresentamos a perspectiva de análise sobre o 

Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica28 enquanto política de 

formação de gestores escolares na modalidade a distância. Além disso, abordamos 

as proposições teóricas, metodológicas e políticas nas diretrizes nacionais do 

programa.  

 

3.1 A POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL 

 

A formação de professores é uma demanda histórica da sociedade 

brasileira, decorrente dos movimentos sociais, de entidades acadêmicas e 

científicas, especialmente aquelas do campo da educação. Entre essas entidades 

destacam-se a Associação Nacional de Formação de Profissionais da Educação 

(ANFOPE), a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação 

(ANPED) e o Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES). Essas 

organizações têm encampado a luta em defesa do direito à formação docente, 

suscitando o debate em fóruns, eventos e/ou integrando comissões junto ao 

Congresso Nacional, ao Ministério de Educação, a colegiados superiores, entre 

outras formas de participação efetiva.  

Considerando a natureza e as especificidades da atividade docente, a 

formação de profissionais direciona-se, especificamente, a aspectos que envolvem 

saberes e conhecimentos específicos relacionados às práticas educativas29 

relacionadas ao processo de ensino e de aprendizagem. Nessa perspectiva Gatti 

(2008, p. 99) destaca a diversidade de temáticas e de abordagens que implicam o 

campo da docência e observa a ênfase que deve ser dada às relações entre o 

exercício profissional e os saberes inerentes à profissão, enquanto aspecto comum 

                                                             
28

 O Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica (PNEGEB), desenvolvido no âmbito 
da Secretaria de Educação a Distância (SEED), foi implantado em caráter experimental em 2005. 
Uma de suas ações é o Curso de Especialização em Gestão Escolar voltado para a formação 
continuada de dirigentes escolares da educação básica, especialmente, o diretor e vice-diretor, que 
compõem a equipe gestora da escola. É disciplinado pela Portaria Ministerial nº 145 de 11 de 
fevereiro de 2009 (BRASIL, 2009d). Encontra-se, atualmente, sob a responsabilidade da Secretaria 
de Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação (MEC). 
29

 Freire (1997), Morin (2001), Perrenoud (2000), entre outros. 
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aos processos formativos. Entre os saberes inscreve-se o “saber fazer” nas 

dimensões cognitivas, sociais e afetivas, que compreende os saberes constituintes 

da prática docente a serem trabalhadas de forma integrada. 

Ao discutir sobre as condições do trabalho docente no Brasil, Oliveira (2004) 

mostra como as reformas educacionais têm repercutido na organização escolar e 

provocado a reestruturação do trabalho pedagógico nas escolas. Para uma melhor 

compreensão das mudanças nesse campo, o autor estabelece uma comparação 

entre a reforma recente do sistema educacional e a que foi implementada nos anos 

de 1960, quando o país tentava adequar a educação às exigências do padrão 

internacional de acumulação fordista e às ambições do ideário nacional-

desenvolvimentista. As reformas mais recentes, no seu entender, atendem aos 

imperativos da globalização, que busca referenciais no movimento internacional 

segundo o qual a educação deve adequar-se às demandas de conjunturas as quais 

temos nos referido. Diante das transformações, ao campo da educação se impõem 

mudanças no que concerne aos seus objetivos, funções e forma de organização. As 

reformas anteriores, no entanto, apoiavam-se no argumento de que a educação 

seria um meio seguro para garantir aos grupos e indivíduos a mobilidade social, ao 

passo em que as reformas das duas últimas décadas apresentam como eixo 

principal a equidade social.  

As mudanças nos argumentos acerca da centralidade da educação e de 

suas finalidades decorreram, sobretudo, de orientações de organismos multilaterais 

que se consolidaram nos compromissos dos países signatários na Conferência 

Educação para Todos (1990). Ao contrário de como se apresentava a realidade 

brasileira à época, a prioridade apresentada no documento final implicava investir no 

potencial humano.  

Entre os objetivos da Conferência, destaca-se a necessidade de “[...] 

promover a universalização do acesso à educação e a promoção do equilíbrio, dar 

prioridade à aprendizagem, ampliar os meios de alcance da educação básica e 

fortalecer o ajuste das ações educativas” (UNESCO, 1990, p.4). Visava, portanto, 

elevar o atendimento da educação básica sem que houvesse, na mesma proporção, 

o aumento no nível de investimentos no país. O Banco Mundial (BM) produziu 

diretrizes políticas para as décadas subsequentes, contidas no documento 

Prioridades y Estratégias para La Educación (BANCO MUNDIAL, 1996). Esse 

organismo, que atua diretamente no financiamento da educação básica no Brasil, 
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orienta a política educacional no país, vinculando a educação ao sistema produtivo, 

imprimindo-lhe, assim, uma visão economicista.  

Para Oliveira (2004), a mudança de paradigma que orientou a política 

educacional brasileira nesse período implica transformações substantivas na 

organização e na gestão pública, ao passo que direciona o foco da formação 

ofertada pelos sistemas escolares para a empregabilidade, sob o argumento de que 

a educação torna-se um requisito indispensável ao emprego formal e 

regulamentado. Nessa visão reformista a educação também deveria desempenhar 

papel preponderante na condução de políticas sociais de cunho compensatório, 

voltadas para conter a pobreza. Assim, a formação deveria adequar-se às novas 

proposições da teoria do capital humano (SCHULTZ, 1973), discutidos 

anteriormente. É essa a lógica orientada pelos organismos multilaterais e assumida 

pelo Brasil que busca imprimir a lógica economicista à educação, por via da 

legislação educacional, ao reforçar os princípios da competência e das habilidades 

para que os indivíduos atuem obtendo êxito no mercado de trabalho, conforme 

definem as diretrizes e os parâmetros curriculares nacionais.  

Quanto à gestão escolar, segue a padronização de processos 

administrativos e financeiros, pautados nas práticas gerenciais, fundamentadas nos 

princípios da nova gestão pública, cujos argumentos se voltam para a sua 

modernização. A tônica desse processo passou a ser a racionalização dos recursos 

com vistas à redução dos gastos, por meio de determinadas ações governamentais. 

Assim, o modelo de gestão adotado pelas escolas estaria “[...] baseado na 

combinação de formas de planejamento e controle central na formulação de 

políticas, associado à descentralização administrativa na implementação dessas 

políticas.” (OLIVEIRA, 2004, p.1131). A despeito dos descompassos entre as 

propostas e as práticas de gestão da educação, a comunidade escolar, 

especialmente os professores, é conclamada a participar da gestão da escola.  

É possível inferir que os processos que envolvem as reformas iniciadas no 

século XX foram determinantes para a reestruturação do trabalho docente no âmbito 

das políticas educacionais brasileiras. Resultaram entre outros aspectos, em maior 

responsabilização por parte dos professores, como dos demais segmentos pelo 

processo de gestão das escolas públicas. Aos agentes educativos, constituídos 

enquanto coletivo escolar, foi atribuído o desafio de promover a educação com 
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qualidade, assumindo-se uma postura crítico-reflexiva cujo foco está voltado para a 

aprendizagem dos estudantes.  

Em face às demandas impostas à instituição escolar decorridas da 

normatização do princípio da gestão democrática no âmbito das políticas 

educacionais, os professores são convocados e capacitados a assumir funções de 

gestão e de coordenação da escola. Além da incumbência de cumprir o processo de 

ensino e aprendizagem, esses profissionais assumiam o papel importante na 

formulação do Projeto Político-Pedagógico, atuando, diretamente nos processos de 

gestão por meio da participação em colegiados escolares, conforme preconiza a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996a). Também assumem 

outras atribuições no campo da gestão escolar, no que se refere aos processos de 

planejamento estratégico e de gerenciamento de metas e de ações voltadas, 

sobretudo, para a obtenção de melhores resultados do trabalho escolar, na 

execução de programas mantidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE). 

Compreendemos, conforme Tardif (2000), que novas funções são atribuídas 

à escola, o que induz a formação de professores extrapolar os limites das 

competências, habilidades e de atitudes postas tradicionalmente. Para além das 

dimensões inerentes ao trabalho docente, as propostas de formação de professores 

implementadas nos últimos anos têm requerido a articulação de um conjunto de 

saberes e conhecimentos, demandados pela nova estrutura das políticas 

educacionais, que envolvem a gestão escolar. 

Nessa perspectiva, destaca-se necessidade de educação continuada que, 

segundo Gatti (2008), consiste no aprofundamento e em avanços na formação dos 

profissionais. Reforça a autora que a necessidade de formação dos setores 

profissionais da educação com vistas à resolução de problemas característicos do 

sistema educacional brasileiro exigiu o desenvolvimento de políticas nacionais e 

regionais, ocasionando a ampliação no atendimento à educação continuada. Ela 

ainda chama a atenção para muitas iniciativas que, a seu ver, se configuram mais 

como suprimento de formação precária, advinda dos cursos de formação de 

professores em nível de graduação, do que como aprofundamento ou ampliação de 

conhecimentos gerais e específicos.  

No tocante à formação continuada, também a identifica por poder realizar-se 

“em serviço”, complementar à formação no exercício da docência sem titulação 
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adequada ao cargo30, e, sobre os quais aponta um conjunto de ações. Por volta do 

final dos anos de 1990 e início dos anos 2000, também tiveram início processos 

formativos no campo da gestão escolar31 por meio de políticas propostas pelo 

governo para aprimorar o trabalho dos gestores escolares. Essas iniciativas tinham o 

intuito de qualificá-los para atender demandas da sociedade contemporânea, no 

âmbito da docência ou da gestão escolar especificamente. Desenvolveu-se, assim, 

um conjunto de ações de formação de professores, criando espaços para a reflexão 

e o diálogo acerca das práticas educativas escolares.  

A formação de professores decorrente das políticas implementadas desde 

os anos de 1990, em parceria do MEC com instituições de ensino superior, envolvia 

as redes de ensino estaduais e municipais. O formato enfocava a Educação a 

Distância (EaD) totalmente virtual ou semipresencial e contemplava o acesso a 

materiais e acompanhamento por meios virtuais ou impressos, visando atender 

determinadas necessidades dos professores.  

Nessa política, Gatti (2008) observa como tendência da formação 

continuada de professores, serem os processos formativos pautados pelo enfoque 

das relações entre saberes profissionais e trabalho. Verifica-se, portanto, a 

importância dos estudos realizados em contextos escolares nos quais se 

concretizam interações humanas de trabalho das quais resulta o exercício 
                                                             
30 Identificam-se como exemplos de formação continuada em serviço os projetos desenvolvidos no 

âmbito do Ministério da Educação (MEC) para a certificação de nível médio de professores leigos, 
cuja formação foi ofertada por meio do Programa de Formação de Professores em Exercício 
(PROFORMAÇÃO), nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Com características diferentes, 
também foi realizado o PEC-Formação Universitária, pela Secretaria de Educação de São Paulo, em 
convênio com a USP, UNESP e PUC-SP. O PEC-Municípios seguiu a mesma proposta, mas com 
adaptações, atendendo aos municípios de São Paulo na formação de professores da educação 
infantil. Em Minas gerais, foi realizado o Projeto Veredas, em parceria com o Governo do Estado, 
Universidades e Instituições de Ensino Superior, para atender a formação de professores do ensino 
fundamental. Projetos de intervenção também foram realizados pelos MEC junto a escolas públicas 
no sentido de promover o aprimoramento de conhecimentos de professores de escolas públicas, a 
saber: Um Salto para o Futuro; Parâmetros em Ação – Programa de Desenvolvimento Profissional 
Continuado; o Programa Praler, de apoio à leitura e à escrita, para professores de 1ª a 4ª séries do 
ensino fundamental; Programa de Gestão da Aprendizagem Escolar – Gestar, do Fundescola; do 
Instituto Ayrton Senna: Projetos Acelera Brasil, Se liga e Gestão; Projeto Informática da 
Microsoft/PUC-SP; o Programa Intel – Educação para o futuro; o Formando Gestores, da Fundação 
Lemann; o projeto Poronga, da Fundação Roberto Marinho; os projetos de leitura e escrita, formação 
na escola para o ensino de língua portuguesa; e o Entre na Roda, do CENPEC, entre outros (GATTI, 
2008). 
31

 Dois cursos de grande amplitude de atendimento à formação de gestores destacam-se nesse 
contexto: o Programa de Capacitação a Distância para Gestores Escolares (Progestão), desenvolvido 
pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação (Consed), em parceria com os 
estados, implementado entre 2001 e 2006, formando um total de 128.764 gestores; o programa 
Circuito Gestão – Formação Continuada de Gestores de Educação, implementado pela Secretaria 
Estadual de Educação no estado de São Paulo, em 2001, atingiu todos os diretores de escolas 
estaduais (GATTI, 2008). 



89 

profissional coletivo. Nessa perspectiva metodológica, no entanto, conforme 

esclarece a autora, não se tem garantia de que os processos formativos em serviço 

na educação continuada alcancem seus propósitos originais. 

Um evento importante que consolida a política de formação de professores 

no Brasil, no final dos anos 2000, refere-se à institucionalização da Política Nacional 

de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, pelo Decreto 

Presidencial nº 6.75532, de 29 de janeiro de 2009. O objetivo dessa 

institucionalização é que seja organizada, em regime de colaboração entre a União e 

os entes federados estaduais e municipais, a formação inicial e continuada dos 

profissionais do magistério da educação básica. Preconiza essa lei (Art. 7º, 

Parágrafo único) que seja priorizada a formação inicial na modalidade presencial, ao 

passo em que orienta que a formação continuada (§ 1º) seja ofertada por meio de 

cursos presenciais ou a distância (BRASIL, 2009b).  

O Art. 11 da citada lei atribui responsabilidades à Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)33 de prover os meios 

necessários para induzir e fomentar as políticas de formação inicial e continuada de 

professores da educação básica nos formatos presencial e a distância. A CAPES 

assume as disposições do decreto, por meio da Diretoria de Educação Básica 

Presencial (DEB) e da Diretoria de Educação a Distância (DED). Da 

institucionalização da política de formação de professores, decorreu o lançamento 

de mais dois instrumentos da política de formação continuada, conforme veremos a 

seguir.  

O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

(PARFOR) é um programa implantado pela CAPES cuja atuação predominante 

ocorre por meio da Educação a Distância (EaD). É realizado, em âmbito nacional, 

em parceria com uma rede de 96 Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) 

que compõe a Universidade Aberta do Brasil (UAB). Oferta a formação inicial de 

graduação, sendo: a licenciatura, para docentes que atuam na educação básica e 

não têm o nível superior; a segunda licenciatura, para docentes com formação em 

                                                             
32

 Institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, 
disciplina a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no 
fomento a programas de formação inicial e continuada, e dá outras providências (BRASIL, 2009b). 
33

 A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do 
Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-
graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação. Em 2007, 
passou também a atuar na formação de professores da educação básica ampliando o alcance de 
suas ações na formação de pessoal qualificado no Brasil e no exterior (CAPES, 2008). 
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área distinta da formação inicial, que atuam há pelo menos três anos na educação 

básica, e; a formação pedagógica, para docentes graduados, não licenciados, que 

atuam na educação básica. Os cursos são inteiramente gratuitos e o acesso é feito 

exclusivamente por meio eletrônico, a partir da pré-inscrição realizada pelos 

docentes na Plataforma Freire34. Os processos seletivos são realizados mediante a 

confirmação da pré-inscrição no sistema, realizada pelas secretarias estaduais e 

municipais de educação. 

Por meio do Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG 2011-2020), a 

CAPES também atende ao que está disposto no Artigo 44 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96/ de 20 de dezembro de 1996 

(BRASIL, 1996a), que inclui os cursos de pós-graduação em nível de 

especialização, aperfeiçoamento e outros para candidatos com diploma de nível 

superior (CAPES, 2010). Assim, mantém relação de interdependência entre os 

níveis de ensino básico e superior, passando a atuar na formação de professores da 

educação básica com a oferta de cursos de especialização lato sensu para 

professores de redes públicas de ensino. 

Em face às demandas apresentadas, seja para o aperfeiçoamento de 

saberes docentes, seja para participar da gestão escolar, os professores devem 

permanecer em constante processo de formação. No conjunto das políticas atuais 

insere-se o Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica, cuja 

formação é objeto de estudo desta pesquisa.   

 

 

                                                             
34

 A Plataforma Paulo Freire é um sistema eletrônico criado em 2009 pelo Ministério da Educação, 
com a finalidade de realizar a gestão e o acompanhamento do Plano Nacional de Formação dos 
Professores da Educação Básica. Em maio de 2012, o sistema passou a ser gerido pela CAPES e 
está sendo reestruturado para incluir um conjunto de funcionalidades que permitirão informatizar todo 
o processo de gestão, acompanhamento e revisão do planejamento da formação inicial dos 
professores da educação básica. Nesse sistema a CAPES publica a relação dos cursos superiores 
ofertados pelas Instituições de Educação Superior para os professores da rede pública de educação 
básica; os professores interessados em participar dos cursos fazem sua pré-inscrição; as secretarias 
municipais e estaduais de educação validam a pré-inscrição dos professores de sua rede; as 
universidades extraem a relação de professores pré-inscritos e, após o processo seletivo, registram 
os alunos matriculados. Com a reestruturação do sistema, além do registro das matrículas, as IES 
deverão informar a evasão; as secretarias municipais e estaduais de educação poderão informar 
anualmente a demanda por formação de sua rede; os fóruns terão acesso eletrônico tanto aos dados 
da demanda quanto das matrículas e evasão, o que permitirá a revisão anual do Planejamento 
Estratégico; os dados cadastrais dos professores serão filtrados diretamente da base de dados do 
Educacenso, de modo a otimizar os processo de validação e matrícula. Com essas e outras 
funcionalidades que estão sendo inseridas no sistema, espera-se que ele opere no sentido de 
aperfeiçoar a gestão e o acompanhamento do programa (BRASIL, 2009d). 
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3.2 A POLÍTICA NACIONAL DE FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES 

 

A política de formação de gestores escolares no Brasil, instituída há mais de 

duas décadas, tem como referência atual o Programa Nacional Escola de Gestores 

da Educação Básica (PNEGEB). Sua origem remonta a um curso de extensão 

desenvolvido como experiência piloto pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 200535. A experiência consolidou-se, após 

2006, tendo como ação política a formação de gestores escolares em todo o Brasil, 

seguido pela Pós-Graduação (Lato sensu) em Gestão Escolar. A proposta curricular 

de curso a distância, contemplava uma carga horária de 400 horas.  

Coube à Secretaria de Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação 

(MEC) coordená-la, com a colaboração da Secretaria de Educação a Distância 

(SEED) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). As 

diretrizes tinham como princípios: a gestão democrática, a formação em serviço e a 

educação a distância. Baseado nesses princípios, o governo brasileiro passou a 

oferecer formação continuada em serviço, na modalidade a distância, para os 

gestores escolares, partindo do princípio “[...] de que a gestão democrática das 

unidades escolares constitui uma das dimensões que pode contribuir, 

significativamente, para viabilizar o direito à educação como um direito universal” 

(BRASIL, 2009d, p. 5). O programa foi normatizado pela Portaria Ministerial nº 14536, 

de 11 de fevereiro de 2009 (BRASIL, 2009d). 

Ao propor a formulação dessa política de formação de gestores escolares da 

educação básica em nível de especialização, o governo confirma a sua necessidade 

no que concerne aos “[...] indicadores educacionais37 do país [...]” e, também, “[...] 

                                                             
35

 A experiência piloto envolveu um total de 400 gestores escolares, sendo desenvolvida em cinco 
módulos com atividades presenciais e a distância. Foi realizado por meio do Ambiente Colaborativo 
de Aprendizagem e-Proinfo, software público desenvolvido pela própria Secretaria de Educação a 
Distância (SEED) do Ministério da Educação (MEC) e licenciado por meio da GPL-GNU, Licença 
Pública Geral. 
36

 Disciplina o Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública (BRASIL, 2009d). 
37

 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 para medir a 
qualidade de cada escola e de cada rede de ensino. O indicador é calculado com base no 
desempenho do estudante em avaliações do Inep e em taxas de aprovação. Assim, para que o Ideb 
de uma escola ou rede cresça, é preciso que o aluno aprenda, não repita o ano e frequente a sala de 
aula. O índice é medido a cada dois anos e o objetivo é que o país, a partir do alcance das metas 
municipais e estaduais, tenha nota 6 em 2022 – correspondente à qualidade do ensino em países 
desenvolvidos (BRASIL, 2010d). Os indicadores da qualidade da educação são organizados por 
dimensão, na seguinte sequência: 1) Ambiente educativo; 2) Prática pedagógica; 3) Avaliação; 4) 
Gestão escolar democrática; 5) Formação e condições de trabalho dos profissionais da escola; 6) 
Ambiente físico escolar, e;7) Acesso, permanência e sucesso na escola (AÇÃO EDUCATIVA et al., 
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das novas formas de provimento ao cargo de gestor escolar em vigência nos 

estados e municípios” (BRASIL, 2009a, p. 6). Ainda apoiou-se em dados do Censo 

Escolar de 2004 sobre a realidade da gestão escolar no país, que se mostrava 

diversificada quanto à formação de gestores escolares, para justificar a necessidade 

e a urgência de promover sua formação. Havia um total 29,32% de dirigentes 

escolares com formação apenas em nível médio, principalmente nos estados das 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Destes, 69,79% eram formados em nível 

superior e apenas 22,96% com pós-graduação lato sensu sem que tivessem 

formação específica no campo de atuação.  

Nas diretrizes, o programa atribuiu aos gestores escolares a 

responsabilidade pela qualidade da educação básica e pela elevação dos 

indicadores educacionais identificados à época (2005). Assim, para melhorar o seu 

desempenho profissional, o MEC, em caráter de urgência, definiu como política um 

conjunto de ações formativas a eles direcionadas. Fundamentado na necessidade 

premente, passou a “[...] dinamizar e efetivar programas e ações que alcançassem 

maior número possível de gestores educacionais, tanto em nível de formação inicial 

quanto em nível de formação continuada.” (BRASIL, 2009d, p. 5). 

Naquele momento, a centralidade na formação de gestores consistia em 

suscitar avanços em termos de qualidade da educação, como também de consolidar 

o processo de gestão democrática da educação pública. Essa perspectiva justificava 

a ênfase nessa política pública que integrou a pauta das políticas educacionais. 

Desde então, o MEC vem propondo e desenvolvendo um conjunto de programas e 

projetos que induzem ações específicas para promover a formação desses 

profissionais, considerada um indicador de melhoria da qualidade na gestão da 

educação.  

Não se pode desconsiderar, pois, que a profissionalização da gestão escolar 

por meio de cursos de formação continuada em serviço, conforme o entendimento 

apresentado por Castro (2012), decorre da necessidade de atender às proposições 

da reforma Estado brasileiro implementada em decorrência da promulgação da LDB, 

                                                                                                                                                                                              
2004). O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, 
e médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb – para as unidades da federação e para o 
país, e a Prova Brasil – para os municípios (INEP, 2011). Os resultados totais observados em nível 
nacional, em 2005, indicavam baixos índices em relação ao ensino fundamental Anos Iniciais (3.8), 
Ensino Fundamental Anos Finais (3.5) e Ensino Médio (3.4). Para se igualar aos países 
desenvolvidos o Brasil propôs como meta alcançar até 2021, respectivamente, os seguintes índices: 
6.0, 5.5 e 5.2. (AÇÃO EDUCATIVA et al., 2004; BRASIL, 2011 ). 
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Lei nº 9.394/96, e que se articula, também, com as diretrizes emanadas dos 

organismos multilaterais voltadas para a modernização da gestão educacional. 

Esses organismos desenvolvem mecanismos diversos como eventos de educação, 

orientações por meio de documentos que direcionam os caminhos e as coordenadas 

de políticas educacionais a serem seguidas pelos países que elas aderem, 

especialmente, na América Latina. Assim, impõem às políticas educacionais, bem 

como a outros campos, a ideologia neoliberal, destacando-se a Organização 

Mundial do Comércio (OMC) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO), sendo que esta influencia diretamente as estruturas 

educacionais na América Latina (MANACORDA, 2002). Esse entendimento 

confirma-se nas definições do MEC quanto à formulação do Programa Escola 

Gestores da Educação Básica Pública que decorreu  

 

[...] da necessidade de se construir processos de gestão escolar 
compatíveis com a proposta e a concepção da qualidade social da 
educação, baseada nos princípios da moderna administração pública e de 
modelos avançados de gerenciamento de instituições públicas de ensino, 
buscando assim, qualificar os gestores das escolas da educação básica 
pública, a partir do oferecimento de cursos de formação a distância. 
(BRASIL, 2012). 

 

Ressaltamos, pois, que a urgência nas políticas de formação dos 

profissionais de educação – gestores escolares – também decorre de medidas 

previstas no documento “Qualidade da Educação Básica” (BRASIL, 2005b), 

principalmente no que se refere à criação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB). À época, a orientação era de que se articulassem ações de 

formação a esse Fundo, para superar defasagens relativas à qualificação 

profissional requerida por lei para o exercício da docência. Para atender ao 

propósito, foi criado, inclusive, o Sistema Nacional de Formação de Professores 

(BRASIL, 2005b), para cujo sucesso a política dependeria do  

 

[...] esforço em qualificar a gestão dos recursos da educação nos municípios 
e nas próprias escolas. Por esse motivo, o Plano de Qualidade prevê ações 
de apoio aos gestores municipais: projetos de qualificação de conselhos 
municipais de educação e conselhos escolares e a Escola de Gestores, 
todos já em funcionamento, e um programa de fortalecimento institucional 
das secretarias municipais de educação. Melhorar o ensino em nosso país 
só será possível se aumentarmos a participação e o controle social nas 
políticas de qualificação. (BRASIL, 2005b, p. 9). 
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Embora se identifique os interesses do MEC sobre a implantação desse 

programa, não podemos afirmar que seria o propósito do Escolas de Gestores 

atender, exclusivamente, aos interesses de órgão gestor ou dos organismos 

externos que exercem influência sobre a política educacional brasileira. Nesse 

sentido, Aguiar (2011, p. 68) esclarece que o interesse pela criação do programa 

pode ser atribuído, em parte, “[...] à influência decorrente de acordos internacionais 

firmados entre o Brasil e os organismos multilaterais que reiteradamente apontam a 

gestão eficiente e eficaz como elemento chave para assegurar a boa qualidade do 

sistema de ensino e das escolas”. Por outro lado, destaca “[...] a importância da 

movimentação da sociedade civil organizada38, que conseguiu inscrever a gestão 

democrática da educação como princípio constitucional, além de sua contribuição ao 

debate sobre as políticas da área.” (AGUIAR, 2011, p. 68). 

Fica, assim, evidenciado que o Programa Escola de Gestores foi instituído 

em um contexto de reorientação das diretrizes da política educacional, resultando na 

reestruturação de ações governamentais já existentes, bem como na criação de 

novas ações que objetivavam assegurar, simultaneamente, a formação de 

profissionais que atuavam em diferentes funções na escola. Passou o governo 

brasileiro a oferecer formação continuada em serviço, na modalidade a distância, 

para os gestores escolares, partindo do princípio “[...] de que a gestão democrática 

das unidades escolares constitui uma das dimensões que pode contribuir, 

significativamente, para viabilizar o direito à educação como um direito universal” 

(BRASIL, 2009d, p. 5).  

Fica patente, portanto, que ao investir em política na formação dos gestores 

escolares, o Ministério da Educação (MEC) tinha o propósito de atribuir à própria 

escola e a seus gestores a responsabilidade pela qualidade da educação básica e 

pelos resultados obtidos, em termos percentuais, no âmbito das instituições de 

ensino. Para tanto, tentava alinhar o princípio da gestão escolar aos moldes da 

                                                             
38

 No contexto de luta pela educação pública de qualidade para todos no Brasil, merece destaque a 
participação de movimentos de educadores que se empenharam na organização de grandes 
mobilizações, a exemplo das Conferências Brasileiras de Educação (CBE) e do Congresso Nacional 
de Educação (CONED), apontando para a definição de temas que deveriam ser colocados como 
prioritários na agenda pública. É possível identificar que parte das reivindicações dos educadores foi 
incorporada a importantes documentos construídos no decorrer do processo de reformas da 
educação implementada a partir da década de 1990, a exemplo da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9.394, de 1996 (BRASIL, 1996a) e do Plano Nacional de 
Educação (PNE), Lei nº 10.172, de 2001 (BRASIL, 2001). 
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administração gerencial, que se pauta nos princípios da moderna gestão pública, 

cujo foco está centrado na gestão para resultados proposta no âmbito das políticas 

neoliberais.  

 

3.3 DIRETRIZES GERAIS DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLA DE GESTORES 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Conforme as definições das diretrizes político-pedagógicas que orientam a 

formulação e a implementação do Programa Escola de Gestores da Educação 

Básica, este se inscreve na política de educação continuada, tendo como objetivo 

“[...] contribuir com a formação de gestores escolares, por meio de um amplo 

processo de articulação envolvendo o MEC, sistemas públicos de ensino e 

entidades educacionais.” (BRASIL, 2009a, p. 7). As diretrizes definem a concepção 

de formação continuada em serviço que implica no desenvolvimento profissional do 

professor gestor e, também, a melhoria da qualidade dos processos de organização 

e de gestão escolar. Essa compreensão respalda-se na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), Lei n. 9.394/96, que dispõe, em seu Art. 61, sobre os 

seguintes critérios para a formação do educador: 

 

Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos 
objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características 
de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos:  
 
I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a 
capacitação em serviço; 
 
II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de 
ensino e outras atividades (BRASIL, 1996a, grifo nosso). 

 

Assim, a formação continuada em serviço do projeto é desenvolvida 

conforme o currículo do Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica 

(PNEGEB), estratégia política de formação docente em nível superior, por meio de 

curso de pós-graduação lato sensu na modalidade a distância. Com essa 

compreensão é pautada a concepção de formação de professores, de modo a 

contemplar temas como os saberes e as práticas políticas e pedagógicas no 

contexto do desenvolvimento profissional permanente. Ou seja, trata-se de formação 

continuada em serviço, baseada na relação teoria e prática, segundo a qual o 

professor que atua como gestor escolar torna-se pesquisador de sua própria ação.  
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Identifica-se, portanto, a perspectiva metodológica desse curso como sendo 

semelhante à pesquisa-ação. Essa metodologia consiste de uma  

 

[...] forma de investigação baseada em uma autoreflexão coletiva 
empreendida pelos participantes de um grupo social de maneira a melhorar 
a racionalidade e a justiça de suas próprias práticas sociais e educacionais, 
como também o seu entendimento dessas práticas e de situações onde 
essas práticas acontecem. A abordagem é de uma pesquisa-ação apenas 
quando ela é colaborativa [...]. (KEMMIS; MCTAGGART, 1988, p. 9). 

 

Tomando por referência as concepções apresentadas por Thiollent (1997), a 

pesquisa-ação tem como características: a) o caráter participativo, o que permite 

e/ou facilita a interação entre o pesquisador e os membros da situação investigada; 

b) produz uma ação planejada sobre os problemas detectados; c) requer 

legitimidade dos diferentes atores e convergência de interesses; d) não se limita a 

descrever uma situação. Por tais proposições consideramos que esse método de 

pesquisa gera acontecimentos ou resultados que podem desencadear mudanças em 

um determinado contexto. 

As formações para gestores escolares a distância promovidas, a exemplo 

dos processos de formação específicos para a docência (GATTI, 2008), também 

enfatizavam as relações entre o exercício profissional e os saberes inerentes a ele, 

com foco no “saber fazer”. Para tanto, busca articular a relação entre os saberes 

profissionais e o trabalho ao contemplar “[...] a tematização de saberes e práticas 

num contexto de desenvolvimento profissional permanente.” (BRASIL, 2009a, p. 5). 

Entendemos que a importância atribuída ao saber fazer do gestor escolar prioriza a 

relação do campo teórico-metodológico com a ação desenvolvida no contexto 

escolar, desencadeada pela mobilização dos gestores cursistas. 

Compreendemos, portanto, que a perspectiva de formação continuada é um 

direito do profissional, devendo, por isso, ser ofertada por instituições formadoras, de 

forma a possibilitar a associação com o exercício profissional. Assim, o programa 

apresenta interface entre os saberes e fazeres gestionários ao tratar de aspectos 

teóricos, relacionando-os com as práticas desenvolvidas nas próprias escolas, 

observando-se os seus problemas concretos, valorizando a produção de saberes e 

de conhecimentos construídos no próprio trabalho, e ampliando-os no campo da 

gestão. A formação continuada em serviço se efetiva por meio de uma relação 

dialética estabelecida entre a teoria e a prática, a partir da construção coletiva do 
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conhecimento, que se dá em meio a um processo de reflexão, análise e 

problematização da prática, propondo o seu redimensionamento, constituindo-se 

como práxis criadora e transformadora.  

Ao tempo que se discute a concepção inovadora de formação de gestores 

escolares presente nas proposições do programa, também se evidencia, no conjunto 

das diretrizes, o vínculo entre a estruturação do processo formativo oferecido com 

base nos princípios básicos da nova administração pública e, se define que a 

formação continuada em Gestão Escolar deve ser na modalidade a Distância (EaD). 

Esta deve possibilitar 

 

[...] maior flexibilidade na organização e desenvolvimento dos estudos; 
fortalecimento da autonomia intelectual no processo formativo; acesso às 
novas tecnologias da informação e comunicação; interiorização dos 
processos formativos, garantindo o acesso daqueles que atuam em escolas 
distantes dos grandes centros urbanos; redução dos custos de formação 
a médio e longo prazo; a interatividade entre os formandos, facilitando o 
trabalho coletivo; fortalecimento de infra-estrutura adequada nas 
universidades públicas, estimulando a formação de grupos de produção 
científica na área de gestão escolar, e de formação de quadros para 
atuarem com EAD e sua institucionalização no tocante à formação 
continuada. (BRASIL, 2009a, p. 8, grifos nossos). 

 

Conforme considera Sousa (2009, p. 174), são inúmeros os desafios 

impostos aos professores nessa modalidade, suscitada em vários aspectos como: 

“[...] na qualidade do ensino viabilizada na proposta pedagógica, no uso dos meios 

de comunicação, na infra-estrutura organizacional, na efetiva participação e 

interatividade”. A autora considera que essas questões não podem ser perdidas de 

vista quando se analisa um Programa de formação continuada a distância como o 

aqui estudado.  

Assim, observamos que o que parece ser uma solução para a 

democratização do acesso ao ensino também pode se configurar como estratégia do 

estado para atender aos seus próprios interesses e aos do capital. O estado, 

alinhado aos propósitos das políticas neoliberais, encontrava meios legais para 

reduzir as despesas públicas. 

Nesta pesquisa, a discussão está centrada no processo de formação que 

toma por base o princípio da gestão democrática, considerando a importância a ela 

atribuída como fator que pode contribuir de forma significativa para a melhoria da 

qualidade da educação básica. Compreendemos que o termo melhoria possa 

remeter ao sentido de se promover mudanças no contexto escolar, no que se refere 
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aos processos de gestão e à qualidade do trabalho realizado nas instituições de 

ensino, com vistas a melhores resultados na qualidade da aprendizagem escolar. 

 

3.4 CONCEPÇÃO DE GESTÃO NO PROGRAMA ESCOLA DE GESTORES DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

A literatura recente que aborda o campo da educação brasileira apresenta 

reflexões e definições acerca de duas tendências ou modelos de gestão 

desenvolvidos no âmbito da escola. Identificamos a perspectiva gerencial, 

decorrente do processo de reformas do Estado realizadas a partir da década de 

1990, orientadas pelo ideário neoliberal, cujas bases se assentam na proposta da 

nova gestão pública, estruturada no âmbito do Ministério da Administração Federal e 

da Reforma do Estado (MARE) (1995), defendida no Plano Diretor de Reforma do 

Aparelho de Estado (PDRAE), conforme foi discute no capítulo anterior. Esse 

modelo tem como foco a obtenção de resultados, para o atendimento dos interesses 

dos cidadãos e, também, para a focalização do incentivo à criatividade e à inovação 

(SOUSA, 2011).  

Embora primando pela preservação das características específicas da 

administração pública, a intenção dessa proposta era a de que o modelo burocrático 

de administração pública fosse substituído por um novo modelo pautado nos 

avanços identificados em empresas de administração de negócios, no século XX. 

Assim, o Ministério da Reforma propõe para o país “[...] uma administração que não 

visa o lucro, mas a satisfação do interesse público.” (BRESSER-PEREIRA, 2005, 

p.26-27). 

Contrapondo-se ao modelo gerencial, foi institucionalizado o princípio da 

gestão democrática da educação, que se constitui em um valor público, definido por 

lei (BRASIL, 1988, 1996a, 2001). Esse princípio de gestão há muito é reivindicado 

por educadores e movimentos sociais progressistas, que lutam em defesa da 

democratização da escola pública, tendo sido incorporado a importantes 

documentos construídos no decorrer do processo de reformas da educação na 

década de 1990. 

Educadores comprometidos com essa perspectiva buscam construir um 

paradigma de gestão que contemple elementos indispensáveis ao processo de 

democratização da gestão escolar, entre os quais destacam-se: a participação, o 
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pluralismo, a autonomia e a transparência das ações. Estes se constituem em 

componentes basilares da gestão democrática, que precisa ser viabilizada por meio 

da discussão, do encontro e da troca, a exemplo dos conselhos deliberativos e 

consultivos, dos grêmios estudantis, das reuniões, das assembleias e das 

associações. Nesses espaços deliberativos são construídos os caminhos que a 

escola deve percorrer para materializar a gestão democrática, orientada pelo seu 

Projeto Político-Pedagógico (PPP).  

Conforme podemos observar, trata-se de visões antagônicas sobre a gestão 

educacional:  

 

De um lado, uma visão gerencial pautada por uma lógica economicista, cuja 
concepção negligencia a especificidade da ação pedagógica, em que a 
autonomia da escola se configura como uma retórica de participação 
tutelada e, de outro lado, uma visão política-pedagógica pautada pela luta 
pela efetivação da educação como direito social, pela busca da construção 
da emancipação humana sem descurar da especificidade da ação 
pedagógica e dos movimentos em prol da efetivação de uma progressiva 
autonomia da unidade escolar. (DOURADO, 2004, p. 69). 

 

A gestão democrática que se pretende construir na escola pública “[...] 

aparece como uma nova alternativa para o processo político-administrativo 

contextualizado, por meio do qual a prática social da educação é organizada, 

orientada e viabilizada” (BORDIGNON; GRACINDO, 2001, p. 47). Caminha em 

sentido contrário ao que propõe o modelo gerencial que vem sendo incorporado ao 

ideário das políticas públicas de gestão da escola. 

Segundo Dourado (2006, p. 30), o sentido da gestão democrática  

 

[...] adquire uma dimensão muito maior do que a idéia de comando e 
qualidade total, presente no meio empresarial. Gerir democraticamente uma 
escola pública, uma organização social dotada de responsabilidades e 
particularidades, é construí-la coletivamente. Isto significa contrapor-se à 
centralização do poder na instituição escolar, bem como primar pela 
participação dos estudantes, funcionários, professores, pais e comunidade 
local na gestão do estabelecimento, na melhoria da qualidade do ensino e 
na luta pela superação da forma como a sociedade está organizada.  

 

O conceito de gestão democrática acima esboçado segue a perspectiva 

defendida pela sociedade, especialmente pelos educadores. Por meio dela é 

possível conceber a gestão democrática não como caminho pronto, mas como 

processo que se constrói pelo próprio jeito de caminhar (HORA, 2007). Trata-se de 
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um paradigma de gestão em construção, que envolve a participação dos diferentes 

segmentos escolares, constituído 

 

[...] como processo de aprendizado e de luta política que não se 
circunscreve aos limites da prática educativa mas vislumbra, nas 
especificidades dessa prática social e de sua relativa autonomia, a 
possibilidade de criação de canais de efetiva participação e de aprendizado 
do “jogo” democrático e, conseqüentemente, do repensar das estruturas de 
poder partir da formação dos gestores fosse construído um paradigma de 
gestão que levasse em conta a participação dos distintos segmentos sociais 
nos processos decisórios da escola. (DOURADO, 2006, p. 79). 

 

Assim, compreendemos que a gestão democrática na escola resultaria no 

compartilhamento e/ou na socialização de poderes, por meio do qual os segmentos 

ali representados assumiriam responsabilidades sobre a ação educativa. Nesse 

sentido, não haveria, conforme esclarece o autor, participação padronizada, 

tutelada, ritual, restrita e funcional, por meio da qual se construiria uma nova forma 

de exercitar o poder, implicando em reaprendizagens, reinvenções, se necessário. 

Seria, portanto, consolidado o caráter coletivo da participação, que não deve ser 

imposta nem decretada, porém conquistada.  

Ainda assim, devemos compreender que o que está no corpo das leis não 

são simples concessões; são conquistas, decorrentes de lutas políticas que se 

estabeleceram nos espaços de consolidação dos direitos. Então, o que está 

decretado deve ser reconhecido como um passo importante para a construção das 

condições de efetivação do direito à participação. Seria, pois, uma possibilidade de 

ampliar o debate e a discussão sobre a luta política dos educadores e sobre a 

consolidação da gestão democrática na escola. 

Conforme se propõe nos documentos do Programa Escola de Gestores, a 

gestão democrática “[...] constitui-se na forma com que a comunidade educacional 

se organiza, coletivamente, para levar, a termo, um projeto político-pedagógico de 

qualidade [...]”. Esta precisa ser efetivada nas práticas escolares e deve contribuir 

“[...] na formação de cidadãos críticos e compromissados com a transformação 

social.” (BRASIL, 2009a, p. 9). A concretização desse princípio implica em repensar 

as estruturas de poder na escola, partindo da compreensão de que a participação 

coletiva fortalece as ações educativas da instituição no sentido de eliminar a cultura 

do autoritarismo administrativo, ainda presente nesses espaços, e seguir com a 

conquista de sua autonomia dentro do sistema de ensino, nos aspectos 
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administrativo-financeiro e pedagógico. É preciso construir formas coletivas de 

trabalho que possibilitem o processo de democratização dos espaços escolares e, 

consequentemente, de sua gestão. 

Compreendemos que, quando o documento corrobora que “[...] a necessária 

dinamização e efetivação de programas, projetos e ações direcionadas à formação 

continuada de gestores escolares, se fazem presentes em função dos indicadores 

educacionais no país” (BRASIL, 2009a, p. 6), ficam claras as reais intenções do 

órgão planejador da política em atribuir à escola, aos gestores e à própria formação 

em si, a perspectiva de responsabilização pelos índices que compõem os 

indicadores de qualidade da educação básica. Portanto, a esses profissionais seria 

confiada a tarefa de organizar e gerir o trabalho pedagógico, ampliando os 

propósitos da gestão de cunho gerencial. A formação se assentava na perspectiva 

de que o diretor escolar deveria atuar como liderança, cuja formação seria de 

natureza técnico-instrumental, promovendo a sua qualificação com vistas a otimizar 

os processos de trabalho no contexto escolar. 

Tais proposições evidenciam uma proposta de formação voltada para a 

produtividade do sistema e, sobretudo, para a responsabilização do gestor escolar 

sobre os resultados atribuídos ao trabalho das escolas onde atuam, sejam estes 

marcados pelo êxito ou pelo fracasso. Assim, a formação dos gestores escolares 

seria considerada uma estratégia de qualificação, no sentido da execução de tarefas 

no campo da gestão escolar por meio de estratégias gerencialistas.  

Em contraposição à perspectiva de formação apresentada nas intenções do 

governo, foi considerada crucial a atuação das instituições de ensino superior e da 

sociedade civil, conforme destaca Aguiar (2010), na construção do debate, na 

composição e na reformulação dessa política. A participação de educadores críticos 

na elaboração dos textos de formação dessa política foi um passo fundamental para 

que ela se constituísse numa perspectiva de gestão democrática da escola conforme 

se delineia nos interesses da sociedade. 
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4 FORMAÇÃO LATO SENSU DE GESTORES ESCOLARES NA MODALIDADE A 

DISTÂNCIA 

 

Neste capítulo, analisamos a proposta de formação lato sensu de gestores 

escolares, na modalidade a distância, como parte do Programa Escola de Gestores 

da Educação Básica (PNEGEB). Inicialmente, apresentamos a discussão sobre a 

modalidade de ensino na qual o curso é ofertado. Na sequência, procedemos com a 

avaliação do curso, observando a estrutura curricular e os aspectos teóricos e 

metodológicos. Por fim, remetemos a discussão à Sala Ambiente Projeto Vivencial – 

espaço virtual enquanto campo empírico desta pesquisa – enfatizando as 

proposições acerca das práticas formativas desencadeadas pelo curso. 

Tomamos por referência a legislação em vigência que trata da modalidade 

de ensino a distância, o projeto pedagógico do Curso de Especialização em Gestão 

Escolar (BRASIL, 2009d) e o referencial teórico e metodológico suscitado pela 

bibliografia que discute a política de educação a distância e a formação de gestores 

escolares. 

 

4.1 FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA MODALIDADE DE ENSINO A 

DISTÂNCIA 

 

A configuração da política nacional de formação de professores em níveis de 

graduação e pós-graduação foi definida no contexto da reforma do Estado, 

desencadeada no Brasil a partir dos anos 1990. As definições contemplam, dentre 

outros aspectos, a formação continuada em serviço, ofertada na modalidade de 

educação a distância (EaD)39, para atender a um público específico de professores 

da educação básica das redes públicas de ensino.  

                                                             
39

 Apesar de parecer recente, a EaD tem um longo percurso na história da educação. Teve origem 
nas experiências de educação por correspondência, iniciadas no século XVIII. Suas práticas se 
diversificaram com o desenvolvimento das tecnologias, em cada época. Em meados do século XIX, 
sobressai como modalidade de ensino, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, face ao aumento 
da demanda social por educação. Na América Latina, se destacaram experiências com o uso do rádio 
no Brasil, Colômbia, México, Venezuela, dentre outros. Sua evolução é definida em três gerações: o 
ensino por correspondência, a teleeducação e os ambientes interativos. Até o final do século XX essa 
modalidade não fazia parte da realidade da maioria das Instituições de Ensino Superior do país. O 
primeiro momento em que a EaD se consolida como modalidade no Brasil é com a criação do 
Instituto Monitor (1939) e do Instituto Universal Brasileiro (1941), além de outras organizações da 
mesma natureza, ofertando a formação técnica profissionalizante para a inserção no mercado de 
trabalho, no ensino por correspondência, atendendo a mais de três milhões de estudantes em todo o 
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Ademais, os planejadores das políticas de educação entendiam que a 

modalidade de ensino a distância seria uma forma eficaz de ampliar o acesso dos 

professores ao ensino superior, em particular, a pós-graduação, como resposta ao 

projeto de expansão desse nível de ensino. Concretizou-se, assim, o ensino na 

modalidade a distância por meio de ações do Ministério de Educação, em parceria 

com instituições públicas de ensino superior, dentre outras. 

As orientações dessa política alinhavam-se aos propósitos de organismos 

multilaterais que atuam no campo da política educacional em países da América 

Latina e Caribe40. Elas decorrem, portanto, do processo de reestruturação produtiva 

do capital em escala mundial, sob a égide dos preceitos neoliberais, segundo os 

quais a educação deve vincular-se às necessidades do desenvolvimento, entendida 

como fator de crescimento econômico e de redução da pobreza (BANCO MUNDIAL, 

1996). Esses organismos atuam, de forma sistemática, para garantir as condições 

de reprodução e de fortalecimento do sistema capitalista. Conforme os princípios da 

reforma educativa por eles orientada, as referências e as bases para as políticas de 

formação de professores implementadas no país objetivam “[...] adequar a formação 

de professores e a educação básica às exigências postas pelas modificações no 

âmbito do trabalho produtivo para o desenvolvimento do capitalismo.” (FREITAS, 

2003, p. 1100). 

                                                                                                                                                                                              
país (PIMENTEL, 2006). A cronologia da EaD no Brasil relaciona fatos e eventos importantes como: a 
criação da primeira Universidade do Ar (1941); Nova Universidade do Ar (1947), patrocinada pelo 
SENAC, SESC e por emissoras associadas; Movimento de Educação de Base (MEB) (1961/65:), 
realizado pela Igreja Católica junto ao Governo Federal, via sistema de rádio-educativo, promovendo 
educação, conscientização, politização, educação sindicalista, dentre outras, ainda foram criadas as 
TVs educativas (1965) pelo poder público, sendo também assumidas pelo setor privado. Por volta das 
décadas de 1970 e 1980, tem início a oferta de ensino regular a distância, na modalidade supletiva, 
no modelo teleducação. Nesse contexto, destacaram-se as organizações privadas e não 
governamentais, o que marcou a segunda geração da EaD, indo dos cadernos impressos à 
transmissão de aulas via satélite. Nesse período se sobressaíram experiências como o Projeto 
Minerva (1970), desenvolvido em convênio entre Fundação Padre Landell de Moura e a Fundação 
Padre Anchieta, para produção de textos e programas, e a criação da Fundação Roberto Marinho, 
com programa de educação supletiva a distancia, a partir dos anos 2000, denominado Telecurso. Um 
fator que se destacou nesse campo e que exerceu influência sobre a EaD, foi  o desenvolvimento das 
tecnologias da informação e da comunicação. Na terceira geração da EaD, tem repercussão a 
evolução e o uso da internet, com a criação dos meios virtuais cujos aportes tecnológicos apresentam 
formas diversificadas de linguagem, utilizadas no sistema formal e para treinamentos de empresas 
particulares em todo o mundo.  
40

 No conjunto das instituições que orientam as políticas educacionais com base nos valores 
apregoados no âmbito das políticas neoliberais, podemos relacionar: o Fundo Monetário Internacional 
(FMI), o Banco Mundial (BM), o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), a 
Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), a Organização para Educação Ciência e 
Cultura (UNESCO), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Oficina Regional de 
Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC), dentre outras, que operaram o 
transformismo na educação contemporânea (HADDAD, 2008). 
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As políticas de educação a distância, a partir desse período, evidenciam 

também a tendência mundial de uso das tecnologias com a finalidade de incluir os 

indivíduos no contexto educacional. Essa modalidade de ensino, segundo Belloni 

(1999), desponta no contexto da sociedade contemporânea e visa atender as 

especificidades observadas nas mudanças decorrentes da nova ordem econômica 

nos campos social e educacional. Assim, a EaD passa a contribuir com o aumento 

da demanda social por educação, o que requer a ampliação dos meios de acesso a 

essa modalidade de educação, especialmente em nível superior, seja na formação 

inicial, seja na pós-graduação. 

Sobressai o potencial integrador que essa forma de ensino tem para a 

educação, pois suscita novas formas de aprendizagem e de lidar com o 

conhecimento, utilizando recursos das tecnologias da informação e da comunicação 

(TIC). Para Castells (1999), o avanço das tecnologias encontra-se na base das 

mudanças sociais, compondo o que ele define como “sociedade de redes”, com 

poder de transformar o modo de pensar e de agir das pessoas e, também, de 

adquirir novos conhecimentos. 

Kenski (2003, p. 29) corrobora esse pensamento acerca do uso das 

tecnologias da informação e da comunicação, ao afirmar que, 

 

A possibilidade de acesso generalizado às tecnologias eletrônicas de 
comunicação e de informação trouxe novas maneiras de viver, de trabalhar 
e de se organizar socialmente. [...] De maneira generalizada, elas alteram 
todas as nossas ações, as condições de pensar e de representar a 
realidade e, especificamente, no caso particular da educação, a maneira de 
trabalhar em atividades ligadas à educação escolar. 

 

Assim, entendemos que o potencial do uso das TIC em processos de 

formação a distância pode ser considerado como um fator que favorece a expansão 

e democratização do acesso aos diferentes níveis de ensino, para atender a 

formação específica de profissionais das mais diversas áreas de atuação. No 

entanto, não devemos observar apenas os aspectos que contribuem, mas também 

identificar os aspectos que dificultam a permanência dos alunos e a construção de 

aprendizagens nessa modalidade de ensino. Nesse sentido, retomamos os 

encaminhamentos para a formação a distância apresentadas por Bento (2013).  

A autora supracitada, também reconhece a importância das TIC como 

vantagem na formação por meio da EaD. No entanto, aponta e analisa as 
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dificuldades encontradas pelos profissionais em capacitação nessa forma de ensino, 

sobretudo dos professores de escolas públicas, uma vez que esta se tornou uma 

prática corrente no nosso país. Ela apresenta argumentos e elenca um conjunto de 

fatores que, no seu entender, dificultam o investimento na formação de professores 

por meio dessa modalidade de ensino, conforme veremos a seguir.  

A autogestão dos estudos se apresenta como uma dificuldade premente, 

quando sabemos que os alunos seguem condicionados às práticas do ensino 

presencial. Estes se veem diante da necessidade de organizar novas rotinas e 

estratégias de estudo, o que não se constitui tarefa fácil. O uso das plataformas 

virtuais, que, apesar de se apresentar como mecanismo de melhoria na oferta dos 

cursos a distância, face a possibilidade de interação e tornar os cursos mais 

dinâmicos, também pode se apresentar como fator complicador. É preciso perceber 

que os cursistas podem dispor de poucos conhecimentos acerca dos recursos da 

informática, como também podem residir em regiões com problemas de acesso à 

internet. Também destaca nesse contexto a assistência pedagógica, por parte de 

professores e tutores, que nem sempre atende as expectativas de cursos a 

distância.  Podem ser identificadas as ausências constantes desses profissionais 

nos ambientes de aprendizagem, a ponto de comprometer a permanência e 

ocasionar a perda de interesse do aluno. Ainda sugere-se acrescentar a esse fator 

as formas de atendimento e de interação realizadas por esses profissionais, que por 

vezes tende a afastar os cursistas dos processos formativos. Ademais, a autora 

identifica a pouca experiência em docência e a formação elementar para atuar na 

formação a distância como fatores que comprometem a assistência pedagógica ao 

educando e ao processo de formação em si. Ela ainda faz referência à excessiva 

jornada de trabalho assumida pelos alunos de EaD, observando que estes são em 

sua maioria adultos, o que pode comprometer a disponibilidade do tempo necessário 

para dar conta dos estudos (BENTO, 2013).  

Valendo-se das proposições de Andrade (2010), Bento (2013) considera 

conflituosa a definição dos fatores que envolvem os alunos de EaD e aponta para as 

demandas advindas desse contexto, considerando o sujeito e o processo formativo, 

que requer a realização de atividades de leitura, tarefas, interações com os 

professores e com os colegas.  

Assim, foi pertinente destacar as considerações apresentadas por  Andrade 

(2010), ao afirmar que o processo por meio da EaD produz diferentes trajetórias, 
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sejam estas determinadas pelas configurações subjetivas e cognitivas dos sujeitos 

ou pelas escolhas feitas pelo processo formativo. O mesmo observa aspectos 

diversos a serem considerados no momento de construção das aprendizagens, a 

exemplo do material disponibilizado aos alunos, os níveis de interação propiciados 

entre alunos e professores, os sujeitos que auxiliam esses alunos nos processos de 

ensino e de aprendizagem, as atividades que por estes devem ser produzidas, as 

formas de avaliação, as estruturas de apoio presencial, entre outros.  

Face ao exposto, é possível inferir que a implantação de processos de 

formação de professores por meio da EaD não podem prescindir da importância e 

do uso das TIC em atividades de ensino e de aprendizagem. Porém, precisa levar 

em conta um conjunto de aspectos que envolvem os tempos e espaços dessa 

modalidade de ensino, bem como as condições que favorecem as atividades 

oportunizadas aos sujeitos. Nesse contexto destacamos: o aporte tecnológico com o 

uso de máquinas e dos meios virtuais, o conhecimento técnico na área da 

informática por professores e alunos, a formação pedagógica do profissional docente 

para atuar nessa modalidade de ensino, o acompanhamento pedagógico constante 

e a interação entre os sujeitos formandos e formadores.  

Ainda se faz necessário considerar, conforme preconizam Andrade (2010) e 

Bento (2013), o atendimento às realidades específicas de cada região do país, além 

de reconhecer as condições materiais disponibilizadas aos alunos de EaD que 

frequentam cursos on-line. É preciso observar os aspectos teóricos e metodológicos 

que devem guardar especificidade com a formação a distância, como também a 

qualidade dos materiais produzidos com essa finalidade, observando as temáticas 

propostas para o curso e a obtenção de resultados satisfatórios sobre os processos 

de aprendizagem (BENTO, 2013). 

Outro fator que acrescentamos aos demais, já apresentados pelos autores 

em análise, refere-se ao regime de trabalho dos profissionais docentes que atuam 

na EaD, especialmente nas universidades públicas do Brasil, a exemplo da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Não há um quadro de 

docentes efetivos para atuar, exclusivamente, nessa modalidade de ensino. Os 

professores que assumem a docência nos cursos a distância, em nível de 

graduação, são do quadro efetivo das instituições e, também, profissionais do 

mercado, selecionados por meio de Chamadas Públicas. A universidade seleciona 

professores e tutores presenciais e a distância para a graduação, tomando por base 
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o perfil definido a partir dos parâmetros estabelecidos pela instituição realizadora e 

financiadora, quais sejam: Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a Diretoria de 

Educação a Distância do Centro de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). Ainda obedecem à legislação vigente para a oferta de cursos a distância 

pelas Instituições de Ensino Superior (IES). 

De igual modo se rege o ensino a distância em nível de pós-graduação, 

sendo que a composição dos quadros de professores é formada por profissionais 

com Cursos de Mestrado ou Doutorado, seja do quadro efetivo ou de seus 

Programas de Pós-Graduação, conforme as áreas de atuação. Os tutores são 

profissionais com atuação e experiência comprovada no uso de tecnologias e na 

formação no ensino a distância. As equipes são complementadas com profissionais 

de perfil técnico e administrativo, para atuar na estruturação do parque tecnológico e 

na gestão administrativa dos programas, conforme preveem os Convênios das 

Universidades com o Ministério da Educação (MEC). Todos os profissionais são 

remunerados por sistema de bolsas, com valores definidos pelas instituições 

financiadoras, de forma que não se comprova o vínculo empregatício com a 

instituição formadora, sem que haja garantias de direitos trabalhistas.  

A exemplo do que observamos nas condições de estudo dos alunos de EaD, 

os professores também são profissionais que atendem a outras demandas de 

trabalho e se veem sobrecarregados de atribuições, que tendem a comprometer o 

tempo de dedicação e o atendimento pedagógico. Esses professores, com 

qualificação em nível de pós-graduação, atuando no ensino a distância em 

ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), vivenciam mudanças significativas, o 

que demanda a reestruturação do trabalho pedagógico, conforme esclarece Oliveira 

(2004).41 É premente a necessidade de adequações para consolidar essa nova 

forma de organização escolar. Entendemos, pois, que as condições postas pelo 

regime de trabalho aplicado na execução dos programas federais, na atualidade, 

tendem a precarizar o trabalho docente, a ponto de comprometer os processos 

ensino e de aprendizagem na modalidade a distância. 

                                                             
41

 Embora a discussão apresentada pela autora remeta-se ao ensino presencial, as contribuições 
podem ser referendadas quando se trata do ensino a distância. Tal consideração se dá uma vez que 
faz referência ao quadro de instabilidade e precariedade do emprego no magistério público, 
observando as perdas de garantias trabalhistas e previdenciárias. Estas foram ocasionadas pelo 
processo de reforma do Aparelho do Estado, desencadeada, sobretudo a partir da década de 1990 
(OLIVEIRA, 2004). 
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As instituições ensino que ofertam cursos de formação a distância precisam 

pensar sobre as questões aqui elencadas e discutidas, para que possam minimizar 

os problemas que permeiam as práticas consolidadas no contexto dessa 

modalidade, com vistas a  garantir o ensino e aprendizagem com a qualidade 

requerida em todos os níveis da educação. Pensar o escopo de um projeto de 

formação em EaD, seja na educação básica ou na educação superior, em 

graduação ou pós-graduação, seja em processos de formação continuada para fins 

de aperfeiçoamento de práticas profissionais diversas, requer que se pense: as 

estruturas físicas e virtuais, as formas de atendimento ao educando, bem como a 

ação, a formação e a valorização docente. 

Seguindo a perspectiva de uso das tecnologias em processos formativos, a 

educação a distância tornou-se, nos últimos anos, a principal estratégia de governo 

para atender à formação docente. Esta se adéqua, dentre outros atributos, aos 

princípios básicos da reforma educacional implementada a partir dos anos 1990, ao 

propor, ao mesmo tempo: a democratização de acesso ao ensino superior, a 

redução de investimentos na área educacional, a implantação de programas 

focalizados e descentralizados, a regulamentação centralizada na definição de 

currículos, a avaliação dos programas, a descentralização na execução e a 

privatização do ensino superior. Assim, observamos quão conveniente se tornou 

adotar a recomendação dos organismos multilaterais, como preconiza Freitas 

(2003), com possibilidades de atendimento massivo à demanda emergente de 

formação de professores em exercício na educação básica, para reduzir custos no 

campo educacional. Tal assertiva coaduna as propostas de estado mínimo, 

mantidas nas orientações de reforma dos aparelhos do estado brasileiro.  

No início dos anos 1990, o uso das TIC ocasionou a mobilização de práticas 

em EaD desenvolvidas como experiências em IES. Nesse período, medidas 

importantes marcaram a criação da EaD no Brasil42. Atualmente, a modalidade de 

ensino é apontada como uma solução para levar o ensino e o aperfeiçoamento 

                                                             
42

 A criação do Centro de Educação Aberta, Continuada e a Distância (CEAD), da Universidade de 
Brasília (UnB) - 1989, a criação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
CAPES (1992), a criação do Núcleo de Educação Aberta e a Distância (NEAD) – 1992, com o 
objetivo de desenvolver programas e projetos de formação e de pesquisas nessa modalidade 
educativa. O Núcleo é ligado ao Instituto de Educação da Universidade Federal de Mato Grosso, a 
criação do Laboratório de Ensino a Distância (LED) - 1995. Data de 1992 a criação da Universidade 
Aberta do Brasil, com o objetivo de organizar cursos específicos, de acesso geral para a oferta de 
ensino superior em nível de graduação e de pós-graduação. 
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profissional a diversas partes do país, nas quais a população não tem, por motivos 

diversos, acesso ao ensino presencial. 

O ensino a distância, tem assim, como marco legal a LDB, Lei n° 9.394/96, 

de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996a), que o instituiu como modalidade, 

possibilitando a normatização e a criação da Política Nacional de Educação a 

Distância (EaD) no país. De acordo com o que dispõe o Artigo 80 da Lei: “O Poder 

Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a 

distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada”, 

devendo ser ofertada por instituições de ensino devidamente credenciadas pela 

União (§ 1º). Prescreve, ainda, que seja considerada como uma forma de ensino que 

possibilita a autoaprendizagem, mediada por recursos didáticos especificamente 

orientados para a modalidade, dispondo de suporte tecnológico que engloba as TIC, 

utilizados de forma isolada ou associados. Veicula por diferentes mídias, com 

recursos impressos, digitalizados e audiovisual, utilizando métodos apropriados a 

sua concretização. À medida que evolui, a EaD suscita novas teorias acerca dos 

processos formativos, dos recursos midiáticos utilizados e de novas metodologias de 

trabalho docente incorporadas à ação de professores e de tutores presenciais e 

tutores a distância.   

A LDBEN também faz referência à EaD nas Disposições Transitórias (Art. 

87), instituindo a década da educação e determinando a construção do Plano 

Nacional de Educação (PNE), conforme  diretrizes da Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, 

realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990 (UNESCO, 1990). Como um dos 

signatários do acordo firmado nesse evento, o Brasil foi orientado a desenvolver 

ações para impulsionar as políticas educacionais na escola, na família, na 

comunidade e nos meios de comunicação, monitorado por um fórum consultivo 

coordenado pela UNESCO (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003). Cabral Neto e Castro 

(2009, p. 95) esclarecem que a recomendação apresentada nos documentos 

internacionais, a partir dessa conferência, significa “[...] que a EaD seja utilizada para 

expandir o atendimento da educação básica”. A lei enfatiza, sobretudo, a formação 

de professores na modalidade a distância, por meio de programas de capacitação 

no exercício de suas funções (§ 3º, Incisos II e III). A partir de então, esse ensino 

passou a ser recomendado com maior ênfase pelos organismos multilaterais 

influentes sobre as políticas educacionais, sobretudo o Banco Mundial, e foram 
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acatadas pelos nossos governos, conforme se confirma nos referenciais (CABRAL 

NETO; CASTRO, 2009; CASTRO, 2004; MANCEBO, 2009). Sob o argumento de 

que a modalidade presencial não contempla assegurar a prioridade de educação 

para todos, a EaD apresenta-se como estratégia importante para a expansão do 

acesso ao ensino em todos os seus níveis, especialmente no ensino superior. 

No âmbito do planejamento, a EaD integra o Plano Nacional de Educação 

(PNE), Lei nº 10.172, de 2001, que estabelece diretrizes e metas para a educação. 

Nele, apresenta-se como estratégia de democratização do acesso à educação, 

sobretudo para o ensino superior, além de se definir como possibilidade para a 

melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem. Em suas diretrizes, o 

disposto na LDB e, nos seus objetivos e metas, propõe a elaboração e a 

implementação de programas de EaD para formação em serviço, por diferentes 

meios e recursos tecnológicos (BRASIL, 2001). As proposições contidas nesse PNE 

apontam, também, a perspectiva da UNESCO (DELORS, 2001), no Relatório da 

Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI, reforçando a 

necessidade de formação de recursos humanos via EaD. 

Em publicação sobre um balanço do PNE, Valente e Romano (2002, p. 99) 

afirmam que “[...] O fundamento da Lei nº 10.172/2001 encontra-se na política 

educacional imposta pelo Banco Mundial ao MEC”. A defesa do Banco Mundial 

(UNESCO, 1995) recai sobre a assertiva de que não é papel da escola fornecer 

conhecimentos técnicos e profissionais, uma vez que estes podem ser adquiridos 

por meio de treinamentos simples no próprio local de trabalho. Sobre a ênfase na 

formação de professores em serviço prescrita na legislação educacional sobre a 

EaD, Scaff (2000) também aponta para as definições do Banco Mundial sobre a 

modalidade na política educacional brasileira. Argumenta que esta assume a função 

de eficiência em relação aos custos financeiros. Conforma-se, desse modo, o 

princípio da racionalidade nas políticas de formação docente, em detrimento da 

qualidade da formação ofertada.    

Seguindo o processo de normatização da modalidade de ensino a distância, 

o Decreto Presidencial nº 2.494/9843, de 10 de fevereiro de 1998, regulamentou o 

artigo 80, definindo a EaD como 

 

                                                             
43

 Regulamenta o Art. 80 da LDB (Lei n.º 9.394/96). 
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[...] uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com a 
mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, 
apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados 
isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de 
comunicação (BRASIL, 1998, art. 1º). 

 

Além de imprimir essa definição à modalidade de ensino, o decreto fixou as 

diretrizes gerais para autorização e reconhecimento de cursos, disciplinando o 

reconhecimento das Instituições de Ensino Superior para ofertá-la. A Portaria 

Ministerial nº 4.36144, de 29 de dezembro de 2004 (BRASIL, 2004c), complementa 

as normas, credenciamento a oferta de cursos a distância, em nível de pós-

graduação lato sensu. Subsequente, o que até então regulamentava a EaD foi 

revogado pelo Decreto Governamental nº 5.62245, de 19 de dezembro de 2005 

(BRASIL, 2005a), em função da expansão desordenada da modalidade que 

comprometia a qualidade (CABRAL NETO; CASTRO, 2009). A nova 

regulamentação apresenta, inclusive, outra definição, conforme segue-se:  

 

Educação a Distância é uma modalidade educacional na qual a mediação 
didático pedagógica nos processos de ensino aprendizagem ocorre com a 
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com 
estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares 
ou tempos diversos (BRASIL, 2005a). 

 

Diferente do Decreto Presidencial nº 2.494/98 (BRASIL, 1998), que valoriza 

a autoaprendizagem e a mediação dos recursos a distância, o Decreto nº 

5.622/2005 (BRASIL, 2005a) enfatiza os aspectos didático-pedagógicos e a ação 

docente. Regulamenta de forma mais detalhada o Art. 80 da LDB e reconhece as 

particularidades que devem ser observadas quanto à metodologia, gestão e 

avaliação em EaD.  

Para tornar mais claros os princípios que normatizam a EaD, o MEC expediu 

a Portaria Normativa nº 1, de 10 de janeiro de 2007 (BRASIL, 2007a), sobre a 

avaliação de instituições e cursos de graduação realizados nessa modalidade e a 

Portaria Normativa nº 2 (BRASIL, 2007b), com a mesma data, que “dispõe sobre os 

procedimentos de regulação e avaliação da educação superior na modalidade a 

distância”. Ainda no final do mesmo ano, além das portarias indicadas, também 

                                                             
44

 Publicada no DOU de 30 de dezembro de 2004, Seção 1, páginas 66/67.  
45

 Regulamenta o art. 80 da Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional. 



112 

foram expedidos: a Resolução nº 146, de 8 de junho de 2007 (BRASIL, 2007c), e o 

Decreto Presidencial nº 6.30347, de 12 de dezembro de 2007 (BRASIL, 2007d), os 

quais permanecem normatizando a EaD como modalidade no ensino superior.  

Outro aspecto a ser observado na expansão do ensino superior relaciona-se 

ao crescimento econômico, no momento em que foram implantadas as políticas para 

tal expansão no Brasil. Por volta das últimas décadas do século XX e início do 

século XXI, ganha corpo entre os organismos multilaterais, um processo reformista, 

de caráter mercadológico e desenvolvimentista. Nesse sentido, Cabral Neto e Castro 

(2009, p. 99) destacam alguns argumentos que se apresentavam nessa defesa: 

 

[...] o acesso ao ensino superior torna-se uma necessidade não só para 
ampliar o acesso ao conhecimento aos setores mais amplos da população, 
mas também porque pode contribuir para o desenvolvimento dos países, 
notadamente aqueles que se encontram em defasagem em relação aos 
países desenvolvidos.  

 

Confirma-se, portanto, a efetividade dessa tendência no Brasil, embora 

identifique-se, ainda, déficit elevado no atendimento da demanda à faixa etária 

considerada ideal para o ensino superior (18 a 24 anos de idade). Como resposta a 

esse apelo, o ensino superior tem apresentado, por meio da EaD, crescimento 

significativo nas duas últimas décadas. Essa forma de ensino tem contribuído para o 

acesso aos indivíduos que se encontram geograficamente distantes das 

universidades, ou que a ela não tiveram o acesso devido à incompatibilidade com o 

horário de trabalho. Também se adéquam a essa realidade profissionais que 

buscam o a formação continuada para fins de atualização e de aperfeiçoamento 

para atuar ou se inserir no campo de trabalho. 

Dados do Censo realizado pela Associação Brasileira de Educação a 

Distância (ABED) sobre a EaD, em 2012, confirmam que, no Brasil, existe um 

número elevado de cursos nessa modalidade (ABED, 2012). A pesquisa envolve 

                                                             
46

 Estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de 
especialização. A Resolução CNE/CES 1/2007 (BRASIL, 2007c), logo foi alterada foi alterada pela 
Resolução CNE/CES nº 5, de 25 de setembro de 2008, que estabelece normas para o 
credenciamento especial de Instituições não Educacionais para oferta de cursos de especialização 
(BRASIL, 2008). 
47

 Altera dispositivos dos Decretos n
os

 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, e 5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício 
das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos 
superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino (BRASIL, 2007d). 
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2.000 instituições48 com a seguinte classificação: pública federal, pública estadual, 

pública municipal, privada ou particular em sentido estrito, comunitária, confessional, 

filantrópica. Posteriormente, vendo que a classificação não contemplava todas as 

categorias de instituições, incluíram-se os Serviços Nacionais de Aprendizagem 

(SENAI, SESI, SENAC, SESC, SENAT, SEBRAE), órgãos públicos de diferentes 

naturezas e Organizações Não Governamentais. 

A pesquisa utilizou como instrumento um questionário a ser respondido on-

line, e contemplou 284 instituições que oferecem ensino a distância, sendo 231 

instituições formadoras (83%) e 21 instituições fornecedoras de produtos e serviços 

na modalidade (8,3%). Constatou-se que a concentração dessas instituições está 

nas regiões Sudeste (46,4%) e Sul do país (20,6%). Elas instituições mantêm 

representação em todas as regiões do Brasil, com uma oferta de 9.376 cursos, 

dentre os quais, apenas 1.856 eram devidamente autorizados e reconhecidos, o que 

corresponde a um percentual 19,8%. A maioria dos cursos mantidos pelas 

instituições são cursos livres, que chega a um total de 7.520, o que corresponde a 

80,2% da demanda alcançada.  

Ainda identificou-se entre os cursos presenciais, devidamente autorizados e 

reconhecidos pelo MEC, um total de 6.500 disciplinas ofertadas na modalidade a 

distância. Nessa última demanda, os números indicaram que há uma concentração 

de matrículas no nível de pós-graduação, com 53% de atendimento, dos quais 44% 

referem-se à especialização lato sensu (ABED, 2012). Conforme assegura a ABED, 

apesar dos números apresentados, tem-se uma significativa capacidade ociosa no 

sistema EaD, principalmente, quando se observa  a relação entre o número de 

vagas ofertadas e o número de matrículas realizadas. Essa informação confirma que 

o potencial de investimento das instituições nessa modalidade de ensino pode ser 

ainda mais ampliado. 

Outro marco importante nos processos de implantação das políticas públicas 

de formação docente foi consolidado em 2005, com a criação do sistema 

Universidade Aberta do Brasil (UAB)49. Essa ação é realizada por meio da EaD, 

                                                             
48

 “A base de dados do Censo EAD.BR 2012 é composta pelas instituições que responderam aos 
questionários disponibilizados pelo sistema eletrônico de coleta desenvolvido pela ABED. Entende-se 
por instituições as organizações formais estruturadas por regras e normas que visam nortear as 
interações sociais que nelas ocorrem para o alcance de um determinado objetivo que responda a 
diferentes necessidades humanas” (ABED, 2012, p. 38). 
49

 A primeira experiência nesse sentido foi iniciada em 1972, por iniciativa do Governo Federal, 
através da experiência com um grupo de educadores enviados à Inglaterra, na tentativa de 
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organizada na forma de Polos50, e possibilitou a expansão do ensino superior. A 

criação da UAB ampliou a oferta de cursos nessa modalidade de ensino, para 

professores da rede pública de ensino da educação básica. Naquele momento, a 

modalidade se aperfeiçoava cada vez mais, contando com um suporte tecnológico 

avançado, que expandia o ensino a distância para milhares de profissionais, 

sobretudo no campo da educação. Na década de 1990, parte significativa das IES 

brasileiras, tanto públicas quanto privadas, investiram na infraestrutura para a 

implantação da EaD, com uso das TIC.  

A ampliação da oferta na formação de professores e demais profissionais da 

educação pública no Brasil, é acentuada quando o Governo Federal institui o Plano 

Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), por meio do 

Decreto Presidencial nº 6.75551, de 29 de janeiro de 2009 (BRASIL, 2009b). Assim, 

firmou-se uma Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica, sob a tutela da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), visando o fomento a programas de formação inicial e 

continuada. O objetivo principal era garantir aos professores em exercício nas redes 

públicas de ensino a formação exigida pela LDBEN (BRASIL, 1996a), ofertando a 

primeira e segunda licenciatura, além de formação pedagógica para professores já 

licenciados. As proposições do plano contemplam o atendimento aos profissionais 

do magistério, na formação inicial, dando “[...] preferência à modalidade presencial” 

(Art. 7º, § Único), enquanto a formação continuada “[...] dar-se-á por meio de cursos 

presenciais ou cursos à distância [...]”, sendo estas compreendidas como “[...] 

atividades formativas e cursos de atualização, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado ou doutorado” (Art. 8º, § 1º e 2º) (BRASIL, 2009b). 

                                                                                                                                                                                              
implantação da Universidade Aberta e a Distância no Brasil (PIMENTEL, 2006). No entanto, o 
Sistema UAB foi criado pelo Ministério da Educação no ano de 2005, em parceria com a ANDIFES e 
Empresas Estatais, no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação com foco nas Políticas e a 
Gestão da Educação Superior. Trata-se de uma política pública de articulação entre a Secretaria de 
Educação a Distância (SEED/MEC) e a Diretoria de Educação a Distância (DED/CAPES), com vistas 
à expansão da educação superior, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 
(BRASIL, 2015a). 
50

 O Sistema UAB funciona como articulador entre as instituições de ensino superior e os governos 
estaduais e municipais, com vistas a atender às demandas locais por educação superior. Essa 
articulação estabelece qual instituição de ensino deve ser responsável por ministrar determinado 
curso em certo município ou certa microrregião, por meio dos polos de apoio presencial. Feita a 
articulação entre as instituições públicas de ensino e os polos de apoio presencial, o Sistema UAB 
assegura o fomento de determinadas ações de modo a assegurar o bom funcionamento dos cursos 
(BRASIL, 2015a). 
51

 Institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, 
disciplina a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no 
fomento a programas de formação inicial e continuada, e dá outras providências. 
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Pode-se observar que desde início dos anos 2000, a modalidade a distância 

tornou-se uma estratégia de expansão do ensino superior. A ampliação e 

democratização do acesso a esse nível de ensino ocorre em uma grande evolução 

no quadro de matrículas na modalidade de EaD, demarcando, sobretudo, o 

crescimento do número de cursos de licenciatura a distância no país, seja em IES 

públicas ou privadas. O gráfico a seguir ilustra esse quadro de evolução da EaD: 

 

 
Fonte: Brasil (2013). 

 

Os dados apresentados pelo Censo do Ensino Superior 2013 registram uma 

evolução de matrículas nas instituições públicas e privadas, no nível de graduação. 

O Gráfico 1 expressa uma série de dez anos de evolução da modalidade EaD e sua 

expansão em nível de graduação, onde constata-se um movimento crescente de 

matrículas que evoluíram de uma média de 4 milhões em 2003, para mais de 7 

milhões até 2013. Observa-se que as IES privadas mantiveram-se sempre acima 

nos números apresentados, com média de crescimento superior às instituições 

públicas nas matrículas de Cursos na EaD, no decorrer de uma década. Também 

identifica-se um período subsequente de expansão com um volume de matrículas 

maior entre os anos de 2008 e 2013. Os dados confirmam a tendência de 

crescimento de oferta da graduação por meio de instituições privadas. 

Gráfico 1 – Evolução das matrículas de educação superior de graduação por modalidade 
de ensino – Brasil 2003-2013 
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Nesse contexto, as possibilidades de acesso a cursos de formação de 

professores são ampliadas no sistema público de ensino superior, resultando em 

mais oportunidades para aprimorar as práticas pedagógicas. De modo específico, 

destacamos os cursos de formação continuada de professores, que são realizados, 

concomitantes ao exercício da docência, para atender às necessidades dos 

professores em sua prática pedagógica.  

Sobre os embates que suscita essa política de expansão do superior, Cabral 

Neto e Castro (2009, p. 103) consideram que  

 

[...] o aumento da oferta da EaD decorreu de uma política induzida pelo 
MEC para que as universidades federais, por meio de editais específicos 
para essas instituições, promovessem cursos a distância, notadamente na 
área de formação de professores. 

 

Ademais, entendem que pode ter contribuído tanto na configuração do quadro 

de credenciamento de IES para a oferta de EaD quanto para o aumento de cursos e 

de matrículas na modalidade. No que concerne ao setor privado, conforme 

confirmam Mancebo (2009) e Cabral Neto e Castro, (2009), é perceptível o 

crescimento sem precedentes da modalidade na oferta de cursos de graduação. 

Para Mancebo (2009, p. 21), “[...] o ensino a distância já se apresenta dominado 

pela rede privada [...]”, fato que pudemos confirmar nos dados do Censo da EaD 

(ABED, 2012), já detalhados acima. Dada a confirmação do crescimento ora 

identificado, entendemos que a configuração do quadro atual da EaD no Brasil 

caracteriza a celeridade de um processo de privatização nesse nível de ensino. 

Quando observada a distribuição por categoria administrativa no Censo da 

Educação Superior, também se confirma essa tendência (BRASIL, 2013), que 

registra percentuais de 13,4% das matrículas de graduação em instituições públicas 

e 86,6% com matrículas efetivadas em instituições privadas. Nos dados referentes 

aos anos de 2006 a 2013, já devem constar no quantitativo de matrículas em 

instituições públicas, os números relativos às demandas de EaD, referentes aos 

egressos da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Pela ampla expansão registrada, 

sugere-se o aprimoramento de formas de acompanhamento e controle sobre as 

atividades de ensino desenvolvidas a distância. Os dados confirmam o equilíbrio na 

oferta de cursos de graduação a distância, com predomínio da participação das 

instituições privadas de ensino, como afirma Mancebo (2009).   
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Ademais, verifica-se haver um descompasso entre as proposições políticas 

estabelecidas nas diretrizes do MEC, quando definiu a modalidade presencial (Art. 

7º, § Único) como forma de atendimento preferencial aos profissionais do magistério 

em nível de licenciatura no PARFOR (BRASIL, 2009b), e as práticas de formação 

docente na atualidade. Há uma predominância da formação de professores a 

distância, seja na primeira ou na segunda graduação, sobretudo nos cursos de 

Pedagogia e em outras licenciaturas, nas quais a expansão chega a ser majoritária, 

como informam Cabral Neto e Castro (2009, p. 105), o que repercute na educação 

básica. Essa tendência tem se confirmado a partir das políticas implementadas pelo 

MEC.  

A política de formação de professores no Brasil confirma a tendência de 

formação de professores por meio do ensino a distância, pela Universidade Aberta 

do Brasil (UAB). A ampliação e expansão observada nos dados dos últimos anos 

apontam para o seguinte prognóstico: em um futuro bem próximo, teremos o quadro 

de docentes da educação básica do país formados, majoritariamente, pela 

modalidade EaD. Observamos, portanto, que o cerne da formação docente se 

transfere dos espaços acadêmicos universitários nos quais devem se articular o tripé 

ensino-pesquisa-extensão, para os espaços virtuais. Ademais, se verifica a 

possibilidade de haver, por essa forma de atendimento, um distanciamento do 

professor do lócus privilegiado de sua formação: a universidade (CABRAL NETO; 

CASTRO, 2009).  

A partir da década de 1990, a modalidade EaD vem sendo amplamente 

difundida e utilizada por diferentes organizações, tanto da esfera pública como 

privada, especialmente IES, através de parcerias com o MEC e as Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação. As instituições públicas de nível superior 

buscam atender as demandas advindas do contexto normativo definido na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, na qual foi estabelecido o 

termo programa para a pós-graduação52 stricto sensu e o termo curso para a pós-

graduação lato sensu, conforme estabelece: 

                                                             
52

 “As pós-graduações lato sensu compreendem programas de especialização e incluem os cursos 
designados como Master Business Administration (MBA). Com duração mínima de 360 horas, ao final 
do curso o aluno obterá certificado e não diploma. Ademais são abertos a candidatos diplomados em 
cursos superiores e que atendam às exigências das instituições de ensino – Art. 44, III, Lei nº 
9.394/1996. As pós-graduações stricto sensu compreendem programas de mestrado e doutorado 
abertos a candidatos diplomados em cursos superiores de graduação e que atendam às exigências 
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Art. 44 A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas. 
I - cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de 
abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o 
ensino médio ou 
equivalente; 
II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino 
médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; 
III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e 
doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a 
candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às 
exigências das instituições de ensino; [...]. (BRASIL, 1996a, p. 37). 

 

A demanda de formação de professores da educação básica no nível da 

Pós-Graduação Lato Sensu (PGLS) a distância, conforme já foi informado em 

capítulo anterior, é atendida pela CAPES, inserida no Plano Nacional de Pós-

Graduação (PNPG) 2011-2020, que atende ao que está disposto no Artigo 44 da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96 de 20 de 

dezembro de 1996 (BRASIL, 1996a). O atendimento inclui os cursos de pós-

graduação em nível de especialização, aperfeiçoamento (CAPES, 2010). Nesse item 

insere-se o Programa Escola de Gestores da Educação Básica com vistas a 

dinamização das práticas de gestão em escolas públicas de todo o país – que se 

constitui objeto desse estudo. A formulação dessa política teve por base o 

pressuposto institucional de que a não formação específica dos professores que 

assumiam a função de gestores, comprometia a qualidade da educação e do ensino, 

sendo, portanto, uma demanda a ser atendida de imediato.  

 

4.2 O CURSO LATO SENSU EM GESTÃO ESCOLAR: ESTRUTURA E 

CONTEÚDOS CURRICULARES  

 

Com a realização do Curso de Pós-Graduação (lato sensu) em Gestão 

Escolar, buscava-se imprimir princípios mais democráticos em âmbito da gestão nas 

instituições escolares de educação básica. A perspectiva seria que os gestores 

cursistas pudessem planejar e executar suas atividades de forma sistemática, de 

modo a promover melhorias na organização do trabalho escolar, incidindo sobre a 

qualidade do ensino, com resultados satisfatórios na aprendizagem de crianças, 

                                                                                                                                                                                              
das instituições de ensino e ao edital de seleção dos alunos (Art. 44, III, Lei nº 9.394/1996). Ao final 
do curso o aluno obterá diploma.” (BRASIL, 2015b). 
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jovens e adultos. As demandas desse curso de formação seguem um cronograma 

diferenciado, e os projetos são apresentados pelas IES, considerando as 

necessidades dos sistemas de ensino nas unidades federadas.  

As Diretrizes Nacionais desse curso a distância, objetivam,  

 

[...] aprimorar a formação do gestor escolar das escolas públicas da 
educação básica; contribuir com a qualificação do gestor escolar na 
perspectiva da gestão democrática e da efetivação do direito à educação 
escolar com qualidade social; estimular o desenvolvimento de práticas e 
gestão democrática e de organização do trabalho pedagógico que 
contribuam para uma aprendizagem efetiva dos alunos, de modo a incidir, 
progressivamente, no desempenho escolar. (BRASIL, 2009a, p. 10). 

 

O curso se estrutura em espaço virtual e, conforme as finalidades, estrutura 

e organização atende às normas, em especial o art. 81, a Lei n. 9.394/96 (BRASIL, 

1996a), e à Portaria Ministerial nº 4.059/2004 (BRASIL, 2004b), que regulamenta a 

oferta de disciplinas em cursos superiores na modalidade semipresencial.  

Na execução do curso lato sensu as instituições formadoras são orientadas 

a empreender esforços visando desenvolver ações cooperativas que respondam ao 

aprofundamento da compreensão dos processos de gestão democrática da 

educação e, em particular, da escola. Nessa perspectiva de atuação, define-se que 

é dever dessas instituições “[...] criar condições para sua operacionalização, 

associada ao exercício profissional na escola, devendo possibilitar atualização, 

aprofundamento, complementação e ampliação de conhecimentos.” (BRASIL, 

2009d, p.10). Assim, o curso pretende viabilizar a interface entre os saberes 

trabalhados na fundamentação teórica e metodológica com os problemas concretos 

vivenciados nas escolas, concretizando um processo formativo que valoriza os 

saberes construídos no ambiente de trabalho, ao passo em que se ampliam os 

conhecimentos acerca da gestão escolar. Entendemos que essa metodologia de 

formação, ao proporcionar reflexões sobre a prática, oferece aos gestores os 

fundamentos necessários para efetivar melhorias nos processos de gestão escolar. 

O Curso de Pós-Graduação (lato sensu) em Gestão Escolar tem uma carga-

horária de 400 horas/aula e apresenta uma organização curricular diferenciada da 

modalidade presencial, em que os componentes correspondem a Salas Ambiente e 

são desenvolvidos de forma integrada. Nesses espaços virtuais, são disponibilizados 

para os professores e cursistas, os textos, as orientações de estudo e as atividades 

que orientam em processos simultâneos e possibilitam interações entre os 
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estudantes, professores, tutores etc., rompendo, assim, a lógica de grade curricular, 

na qual as disciplinas são dispostas. Dessa forma, rompe com a lógica de um 

currículo com conteúdos pontuais e descontextualizados, que não suscita 

aprofundar temáticas nem abordagens de gestão escolar e educacional.  

Ao propor uma metodologia pautada em intervenções práticas, com base em 

diagnósticos decorrentes de pesquisa do cotidiano escolar, o programa cuida da 

formação de natureza crítico-reflexiva, que:  

 

[...] consiste num processo de reconstrução da própria experiência 
profissional e pessoal dos professores/gestores à medida em que esses 
analisam criticamente a sua ação pedagógica e inclui tanto o domínio 
teórico do conhecimento profissional quanto a capacidade de saber 
mobilizá-los. (CASTRO, 2012, p. 7).  

 

O programa propõe um processo de pesquisa-ação a ser realizado pelos 

gestores nas escolas cujas referências remetem a Barbier (2007), Severino (2007) e 

Thiollent (1997). O feedback de todo o processo formativo é dado por meio do 

acompanhamento do relatório analítico, instrumento de avaliação continuada que 

compõe a estrutura da Sala Ambiente Projeto Vivencial.  

Ainda de acordo com a proposta curricular, o curso deve proporcionar  

 

[...] o aprofundamento de temáticas relevantes para a compreensão cada 
vez mais ampliada dos fundamentos da gestão democrática, dos fatores e 
condicionantes que interferem na prática da gestão escolar [como também 
oferecer] oportunidades para o conhecimento/domínio de processos, 
procedimentos e ferramentas tecnológicas que podem ampliar e tornar mais 
efetiva a ação dos gestores no cotidiano escolar. (BRASIL, 2009d, p. 23).  

 

Assim compreendida, a estrutura curricular distribui-se em três eixos 

integrados: o direito à educação e a função social da escola básica; políticas de 

educação e de gestão democrática da escola; projeto político-pedagógico e práticas 

democráticas na gestão escolar. Consubstanciam-se em Salas Ambientes e, 

também em um ambiente introdutório à Plataforma Moodle53, utilizada pelo 

                                                             
53 O Moodle é uma plataforma de aprendizagem a distância baseada em software livre e constitui um 
acrônimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (ambiente modular de 
aprendizagem dinâmica orientada a objetos). É desenvolvido continuamente por uma comunidade de 
programadores em todo o mundo, que também constituem um grupo de suporte aos usuários, 
acréscimo de novas funcionalidades, etc., sob a filosofia GNU de software livre. Conta com o apoio 
de uma fundação e de uma empresa para o desenvolvimento do software, bem como para a sua 
tradução para dezenas de idiomas e apoio profissional à sua instalação. (SABBATINI, 2007). 



121 

Programa como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) (BRASIL, 2009d), 

conforme se apresentam a seguir.  

 

Quadro 2 – Estrutura Curricular do Curso de Especialização em Gestão Escolar 

Componente Carga horária 

Introdução ao Ambiente Virtual (Plataforma Moodle) e ao Curso 40h 

Salas Ambientes:  

I - Fundamentos do Direito à Educação 60h 

II - Políticas e Gestão na Educação 60h 

III - Planejamento e Práticas da Gestão Escolar 60h 

IV - Tópicos Especiais 30h 

V - Oficinas Tecnológicas 30h 

VI - Projeto Vivencial 120h 

Fonte: Brasil (2009d). 

 

Como instrumento de avaliação contínua, o curso utiliza como um 

instrumento avaliativo o Relatório Analítico que compõe a sua base de dados. À 

medida que os cursistas produzem esse relatório, vão seguindo os passos para a 

produção e apresentação de seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), de 

forma que possam contemplar a fundamentação teórica referente ao tema 

selecionado para ser trabalhado, além da discussão e análise relativas às 

experiências escolares. Sua construção e apresentação são requisitos obrigatórios 

de avaliação para a obtenção do título de Especialista em Gestão Escolar. 

O curso é hospedado tecnicamente na plataforma Moodle, que compreende 

um Sistema de Gerenciamento de Cursos (SGC) via internet. Dispõe de um conjunto 

de recursos através dos quais busca garantir a interatividade entre os seus usuários, 

como também a publicação de conteúdos. Permite ainda o controle e avaliação de 

atividades realizadas a distância (UFRN, 2008), dispondo, portanto, de um conjunto 

de ferramentas tecnológicas que possibilita a formação adequada nessa modalidade 

de ensino. 

A formação no Curso de Especialização em Gestão Escolar se inicia com a 

Sala Ambiente de Introdução ao Curso e ao Ambiente Virtual do Curso. Os estudos 

nessa sala visam a preparação dos cursistas para o uso eficiente dos recursos 

tecnológicos e da plataforma de ensino. São desenvolvidas atividades presenciais e 

a distância, com o intuito de promover a ambientação dos cursistas em relação às 
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ferramentas tecnológicas do ambiente Moodle, que são utilizadas durante o 

processo formativo. Além disso, os cursistas têm a oportunidade de conhecer melhor 

a proposta do Curso de Especialização.  

Para atender aos objetivos propostos, a Sala Ambiente é organizada por 

meio de tópicos que contemplam o estudo detalhado dos recursos da plataforma 

Moodle e da estrutura e condições de operacionalização do Curso de Especialização 

em Gestão Escolar. A formação no Módulo inicial ocorre de forma a associar teoria e 

prática para que os cursistas possam ter segurança no uso da plataforma no 

decorrer do processo formativo. 

As demais Salas Ambiente do Curso apresentam uma formatação básica, 

com a disponibilidade de informações e recursos tecnológicos de modo a atender 

aos objetivos da formação. Na área central, encontra-se disponível toda a 

Programação da Sala Ambiente (Anexo A), que dispõe de links com informações e 

conteúdos, biblioteca, glossário, acervo de vídeos, entre outros. Também estão 

expostos os links de acesso para os recursos de interação e atividades, quais sejam: 

fórum de notícias e fórum de interação da turma, que permite a discussão/interação 

através da postagens de mensagens; o chat de interação da turma, que permite a 

comunicação em tempo real entre os cursistas e seus formadores, e; as bases de 

dados, em que são armazenados os arquivos de atividades postados pelos 

cursistas. Esses mecanismos são utilizados para garantir a interatividade entre os 

cursistas e seus professores e apresentar os resultados do processo de 

aprendizagem construído nas escolas onde atuam como gestores escolares.  

Com o objetivo garantir o atendimento aos cursistas, a estrutura de cada 

sala conta com um grupo docente composto por profissionais capacitados, com 

formação em pós-graduação em suas áreas de atuação e com experiência com 

tecnologias e formação a distância, sendo: um monitor, que formata a plataforma e 

acompanha todas as turmas; dois tutores, por turma, que se encarregam de 

responder as dúvidas e necessidades técnicas apresentadas pelos cursistas, seja a 

distância ou em momentos presenciais, e acompanhar o processo de aprendizagem 

e o rendimento da turma; e, um professor, que trabalha o conteúdo específico e o 

processo de aprendizagem e avaliação na Sala Ambiente.  

Cada profissional envolvido no processo formativo desse curso  organizou o 

seu tempo de trabalho de modo a acompanhar as atividades on-line, com 

atendimento em tempo real por meio de chat de interação, e off-line, para 
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supervisionar as discussões acerca dos conteúdos da Sala Ambiente nos fóruns e 

em outros espaços, bem como acompanhamento e a avaliação das atividades na 

base de dados. Assim, professores e tutores que atuam diretamente junto à 

plataforma estabelecem uma relação a distância entre eles e com os cursistas, de 

forma a promover a motivação e o acompanhamento para o acesso e a 

permanência destes até o final da formação. Além do corpo docente, o curso conta 

com uma equipe administrativa e tecnológica para acompanhar as ações, provendo 

os meios necessários para garantir que a formação ocorra de modo satisfatório e 

dentro das expectativas dos  participantes. 

 

4.3 A SALA AMBIENTE PROJETO VIVENCIAL: PROPOSIÇÕES E PRÁTICAS 

FORMATIVAS 

 

A Sala Ambiente Projeto Vivencial funcionou em 120 horas de atividade, 

concomitante às demais. Sua  

 

[...] atividade central consiste na formulação e desenvolvimento de um 
projeto de intervenção na escola com estreita vinculação com o Projeto 
Político-Pedagógico (PPP). Assume importância fundamental para a gestão 
democrática na educação e na escola. (BRASIL, 2009d, p. 15).  

  

Quanto aos objetivos da Sala Ambiente Projeto Vivencial, entendemos que 

foi criada como espaço de articulação com outros componentes curriculares do 

curso. Também oportunizou estimular a reflexão, estabelecendo nexos entre a teoria 

e a prática em torno dos conteúdos e da realidade da escola na qual trabalham os 

cursistas. 

Teve como proposta discutir sobre: 

 

O trabalho do gestor na escola: dimensões, relações, conflitos, formas de 
atuação; o Projeto Político-Pedagógico como projeção do futuro; formulação 
e desenvolvimento de projeto de intervenção ou pesquisa na escola com 
estreita vinculação com o Projeto Político-Pedagógico; etapas de 
elaboração de um Projeto Político Pedagógico da escola; técnicas de 
elaboração de projetos; rotinas administrativas e pedagógicas. (BRASIL, 
2009d, p. 20). 

 

Na estrutura do curso de especialização objeto deste estudo, manteve-se a 

interface entre conteúdos e reflexões realizadas nos componentes curriculares ora 

identificados, cujas propostas de estudo se apresentam a seguir: 
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a) na Sala Ambiente Fundamentos do Direito à Educação (FDE), os 

conteúdos foram coerentes com a noção de educação como direito de todos e dever 

a ser assumido pelo Estado, ente responsável por garantir o direito à educação e 

fornecer a formação cidadã e crítica para que os sujeitos possam se inserir na 

sociedade. 

b) na Sala Ambiente Políticas e Gestão na Educação (PGE), o conteúdo 

proposto discutiu sobre as diferentes concepções de gestão, dando ênfase à gestão 

democrática da escola nas dimensões pedagógica, financeira e administrativa. 

c) na Sala Ambiente Planejamento e Práticas de Gestão Escolar (PPGE), a 

atuação dos mediadores motivou os cursistas a adotar uma concepção de 

planejamento coerente com as práticas de gestão democrática da escola. Ficou 

evidenciada a opção pelo planejamento participativo, no qual todos os segmentos 

escolares têm o direito de participar, de dar suas opiniões e de compartilhar o poder 

dentro da instituição escolar.  

No projeto pedagógico do curso de gestão escolar (BRASIL, 2009d), foram 

apresentadas duas situações pedagógicas específicas a serem identificadas nas 

instituições nas quais os cursistas assumem suas funções de gestor escolar, a 

saber: a) quando a escola não tem seu PPP sistematizado, remete ao trabalho de 

orientação para a formulação e implementação deste; b) na possibilidade de a 

escola ter o seu PPP que orienta o trabalho do gestor no processo de pesquisa, a 

Sala conduz à reelaboração. Em ambas as situações de pesquisa propostas, o 

projeto desse curso manteve o vínculo com o Projeto Político-Pedagógico da escola, 

seja na sua (re)elaboração, seja na sua análise crítica. Assim, o programa 

reconheceu a importância do PPP como mecanismo da gestão democrática na 

escola.  

Para Flach (2010, p. 34), “[...] uma escola que persegue a qualidade e tem 

compromissos expressos com sua conquista precisa considerar os pressupostos 

básicos de sua ação e repensar a sua estrutura de trabalho e estrutura curricular”. 

Nesse sentido, compreendemos que uma forma de estruturar a ação pedagógica da 

escola é produzir, coletivamente, um Projeto Político-Pedagógico. Este, conforme 

Veiga (1998, p. 11), compreende “[...] a própria organização do trabalho pedagógico 

da escola como um todo [...]”, considerado eixo norteador das ações desenvolvidas 

pelo coletivo escolar. A construção de um PPP demanda um amplo processo de 

pesquisa e, por isso, requereu a abordagem dos fundamentos teóricos e 
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metodológicos para a definição de um Marco Referencial que orientasse a 

construção do diagnóstico da realidade escolar. Os instrumentos dispostos 

conduziriam à metodologia para elaboração, implementação e avaliação do PPP da 

escola.  

Numa orientação para a elaboração do projeto de intervenção, constava na 

Sala Ambiente Projeto Vivencial um encaminhamento didático e metodológico no 

qual os cursistas encontraram, além das situações anteriormente identificadas, uma 

terceira situação pedagógica de trabalho, qual seja: c) problemática considerada 

relevante por sua comunidade escolar, estreitamente vinculada com o PPP ou com o 

âmbito da gestão da escola (BRASIL, 2010a). 

No entanto, numa observação cuidadosa sobre o material de 

fundamentação, posto em comparação com os encaminhamentos didáticos e 

metodológicos disponibilizados para a Atividade Obrigatória 1 da Unidade I (Anexo 

B), constatamos que pode ter havido incompatibilidade entre a concepção de gestão 

que segue como elemento norteador do curso e a concepção sob a qual segue 

orientação do encaminhamento questionado anteriormente. É possível que a 

definição de “outra problemática”, seja ela vinculada ao PPP ou à gestão da escola, 

tenha encaminhado o trabalho do gestor escolar para a busca de solução de 

questões pontuais, que afetam o cotidiano escolar. Tal atitude não deixa de ser 

considerada positiva, porém, pode ter direcionado a atividade do gestor para uma 

concepção de trabalho mais compatível com o modelo de gestão gerencial, cujo foco 

está centrado em resultados, a partir de propostas de solução de problemas de 

forma isolada. Compreendemos que a partir dessa opção de trabalho, a execução 

do curso pode ter desvinculado a prática do gestor escolar da sua atividade central, 

conforme anunciada em suas diretrizes: a (re)elaboração ou análise crítica do 

Projeto Político-Pedagógico da escola. 

Outra situação observada em relação ao material desse curso refere-se aos 

instrumentos de pesquisa na escola para orientar a análise e/ou construção coletiva 

do Projeto Político-Pedagógico. Havia a orientação para que o grupo de trabalho na 

escola pudesse elaborar um instrumento que orientasse as discussões e facilitasse 

os registros das informações, avaliações e expectativas da comunidade escolar. O 

mesmo grupo também atuaria na definição de estratégias a serem realizadas, 

juntamente com o coletivo escolar, a fim de coletar as informações necessárias a 
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serem analisadas e consolidadas em um documento final de diagnóstico da 

realidade escolar (BRASIL, 2010e).   

No material de fundamentação do curso constam dois modelos de 

instrumentos de pesquisa, com perspectivas de gestão diferenciadas. O primeiro 

instrumento é composto de uma cartilha contendo um conjunto de indicadores de 

qualidade a serem avaliados, que deve ser aplicado periodicamente pela escola 

para acompanhar os resultados obtidos pela instituição, além de identificar os limites 

e dificuldades encontrados na realização de seu plano de ação (AÇÃO EDUCATIVA 

et al., 2004). Esse instrumento de pesquisa foi elaborado a partir de uma ação 

coletiva realizada entre uma Organização Não Governamental (ONG), com a 

atuação de organismos multilaterais e do Ministério da Educação (MEC). A sua 

utilização regular possibilita a avaliação de indicadores de qualidade na escola, 

observando basicamente: “[...] se a situação está melhorando ou não; corrigir rotas; 

gerar alegria, satisfação e solidariedade à medida que todos vão percebendo as 

melhorias resultantes do esforço coletivo.” (AÇÃO EDUCATIVA et al., 2004, p. 18). 

Apresenta um conjunto de indicadores sobre aspectos a serem observados e 

discutidos no contexto escola, conforme observamos: ambiente educativo, prática 

pedagógica e avaliação, gestão escolar democrática, formação e condições de 

trabalho dos profissionais da escola, ambiente físico escolar e acesso e 

permanência dos alunos na escola. Cada dimensão é observada a partir de 

questões pontuais acerca da realidade escolar, sendo marcada e relatada com a 

participação da comunidade. 

O segundo instrumento apresentado para ser utilizado pelas escolas nesse 

processo formativo refere-se a um guia contendo sugestões de dimensões e 

indicadores que orienta a análise sobre a realidade escolar. O quadro é estruturado 

com dimensões, eixos de análise e questões orientadoras para promover a 

discussão sobre o trabalho realizado pela escola. Nele estão contempladas as 

seguintes dimensões de análise: Infra-estrutura Física e Equipamentos, Organização 

e Gestão da Prática Pedagógica, Gestão Democrática da Escola, Formação e 

Condições de Trabalho dos Professores, Ações de Apoio aos Estudantes, 

Estratégias de Acompanhamento/avaliação das ações da escola e Cultura Escolar. 

Esse instrumento envolve os diversos aspectos a serem observados e analisados, 

cujos dados devem ser sistematizados.  

Sugere-se, portanto, que: 
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O estabelecimento de dimensões a serem analisadas tem um valor apenas 
operativo; visam facilitar a compreensão dos diferentes níveis de 
funcionamento da escola, facilitando-se a apreensão de fenômenos 
particulares. Não devemos, contudo, perder de vista que a escola é uma 
totalidade e que essas dimensões imbricam-se, condicionando-se 
mutuamente. Assim, deve-se evitar a compreensão fragmentada da 
realidade na análise, superando perspectivas teórico-metodológicas que 
tendem tanto a focalizar como a responder, de modo parcial e seletivo, 
problemas que são multidimensionais. (BRASIL, 2010e, p. 20). 

 

Sua utilização resulta na construção de um amplo diagnóstico da realidade 

escolar, de forma que subsidie a organização de seu projeto e os planos de ação. No 

plano teórico e metodológico desse curso de formação de gestores, esse instrumento é 

apresentado como sugestão para que a comunidade escolar possa organizar o seu 

instrumento próprio e desenvolver todo o processo de diagnóstico de forma coletiva. 

Sabemos que a estrutura apresentada na cartilha contém um modelo de 

planejamento estratégico, que facilita a análise de indicadores pelos segmentos 

escolares. Ressaltamos, porém, que o segundo instrumento segue a orientação para 

a realização de planejamento participativo, opção que melhor se adequa à 

concepção de gestão democrática, uma vez que contempla aspectos mais amplos, 

que precisam ser discutidos no contexto da gestão escolar em seus diferentes eixos, 

conforme foi especificado em suas dimensões de análise. A proposta da Atividade 

Complementar 5 (Anexo B), que se direciona para a análise sobre a realidade 

escolar, no entanto, não abriu espaço para opção por parte dos cursistas, seguindo 

as orientações propostas na Cartilha Indicadores de Qualidade (AÇÃO EDUCATIVA 

et al., 2004), observando ações pontuais, com foco em resultados, caracterizado 

como aspectos do modelo de gestão gerencial.  

Diante do exposto, é possível considerar que os encaminhamentos 

identificados para a realização de atividades se desviam dos fundamentos teóricos e 

metodológicos que constam no Projeto Pedagógico do programa. Também, 

compreendemos que os aspectos da formação ora identificados, que se referem aos 

encaminhamentos das atividades, possam ter influenciado as ações dos cursistas 

para a opção por instrumentos de estudo e de pesquisa que seguem uma 

concepção de gestão contrária à realização de encaminhamentos de processos de 

gestão democrática nas escolas. O processo de pesquisa a ser realizado pelos 

gestores cursistas deveria estar voltado para o eixo central do curso – o PPP – e 

passaria a envolver as seguintes etapas: fundamentação teórica, sensibilização e 
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mobilização da comunidade, diagnóstico da escola, planejamento, implementação e 

avaliação do projeto (BRASIL, 2009d). 

O Projeto-Intervenção deveria se desenvolver em ação compartilhada com 

todos os segmentos, no contexto escolar, evidenciando a concretização do princípio 

da gestão democrática. Essa perspectiva de trabalho corrobora as intenções do 

curso de efetivar o princípio da gestão democrática na escola, enquanto práxis 

criadora. Para tanto, a dinâmica da Sala Ambiente orientou sobre os fundamentos 

da dialética da prática definida por Vázquez (1986) como práxis. Para esse autor, a 

prática é concebida como prática-utilitária, diferente da práxis, que se constitui em 

“[...] atividade humana que produz objetos, sem que por outro lado essa atividade 

seja concebida com o caráter estritamente utilitário que se infere do prático na 

linguagem comum.” (VÁZQUEZ, 1986, p. 5).  

Também vinculada à Sala Ambiente Projeto Vivencial, a construção do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) se constituiu em produção final apresentada 

como requisito para obter a certificação de Especialista em Gestão Escolar, 

conforme as normas da instituição formadora, a UFRN. 

Com o intuito de auxiliar os cursistas na condução do processo de estudo na 

escola, a Sala Ambiente Projeto Vivencial teve o seu conteúdo organizado a partir 

de três unidades temáticas. A Unidade 1 compreendeu o Projeto-intervenção e 

Trabalho de Conclusão de Curso. A Unidade 2 contemplou a atuação do Gestor 

Escolar: dimensões política e pedagógica e o trabalho do gestor na escola em suas 

dimensões, relações, conflitos, formas de atuação. A Unidade III discutiu sobre o 

Projeto Político-Pedagógico em sua dimensão conceitual, abordando conceitos e 

concepções que orientaram a construção do PPP, e metodológica, que indicaram os 

passos a serem seguidos para o seu desenvolvimento (BRASIL, 2010c). Observa-se 

que houve um encadeamento de ideias entre as diretrizes do programa e a proposta 

pedagógica do curso, que tomou rumos diferentes em sua execução, pelas 

propostas de atividade. 

Cada Unidade apresentou objetivos específicos e orientou a realização de 

leituras de textos básicos e complementares relacionados aos conteúdos de estudo. 

O curso disponibilizou um referencial bibliográfico e um conjunto de atividades 

obrigatórias e complementares que contemplou as discussões das unidades 

temáticas bem como a orientação da pesquisa a ser realizada na escola, 
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possibilitando aos cursistas a realização de estudos e sínteses como 

fundamentação. 

Visando garantir a interação e a comunicação entre os professores e os 

cursistas, a Sala Ambiente contou com dois recursos de interação disponíveis na 

plataforma Moodle: o fórum de discussão e o chat. A diferença entre os dois 

recursos é a forma como se realiza a interação e a comunicação entre os sujeitos 

que participam da formação. No fórum se estabelece uma comunicação assíncrona, 

que independe da presença simultânea do remetente e do destinatário da 

mensagem. Já no chat, há possibilidade de comunicação síncrona entre as pessoas, 

pois os usuários se fazem presentes no ambiente virtual e trocam mensagens em 

tempo real.  

Outra diferença identificada entre esses dois recursos virtuais refere-se à 

forma como eles são conduzidos. O fórum de discussão é aberto por um integrante 

do grupo, nesse caso o professor, para a realização de debate sobre um 

determinado tema, enquanto os demais membros vão acessando e participando 

com suas contribuições escritas e fundamentadas no material do estudo. 

Estabelece-se, dessa forma, um processo de colaboração entre os participantes 

com respostas e contribuições elaboradas. O chat, por sua vez, também proporciona 

discussões sobre conteúdos estudados, mas se faz necessária a definição de 

horários para a sua abertura e, também, a presença de um mediador que vai 

conduzindo um processo de interação a partir da organização de perguntas, 

respostas e comentários. Esse é um recurso bastante valorizado na EaD, visto que 

permite o diálogo e a proximidade entre os integrantes de um determinado grupo 

sem que haja a proximidade física. 

Estudiosos que discutem sobre o ensino a distância no Brasil (KENSKI, 

2007; MASETTO, 2000; MORAN, 2007; VAZ, 2009) compreendem a importância do 

uso de recursos virtuais nos processos de ensino e de aprendizagem. As atividades 

de fórum e de chat funcionam como mecanismos de interação entre professores e 

cursistas e destes entre si, proporcionando a troca de experiências e de informações 

no decorrer do processo formativo. 

No fórum da Sala Ambiente Projeto Vivencial, os cursistas discutiram sobre 

os materiais postados, sobre as experiências realizadas nas escolas e os conteúdos 

de ensino. Estes foram classificados em duas categorias, sendo reconhecidos com: 

fóruns gerais, destinados à divulgação de notícias e avisos pelos professores 
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coordenadores da Sala Ambiente, Administrador Geral e tutores. Não havia previsão 

de abertura de fóruns, o que era feito sempre que necessário para divulgar prazos 

de atividades, encontros presenciais, comunicados em geral e outras mensagens, e; 

fóruns de atividade com a proposta de armazenar atividades de aprendizagem, 

destinados à discussão de conteúdos e acompanhamento pelos professores. Nessa 

categoria, o fórum era programado conforme as atividades e o acompanhamento no 

decorrer do curso. 

Foram abertas, em todas as turmas da formação, duas seções de fórum 

sendo uma com apenas um tópico destinado à realização da Atividade 

Complementar 3, que se tornou Atividade Obrigatória. Nela, discutiu-se sobre o 

Direito à Educação articulada com os conteúdos da Sala Fundamentos do Direito à 

Educação. Na segunda seção, consta a abertura de 4 (quatro) tópicos para 

discussão de conteúdos e acompanhamento de atividades. No Fórum “Experiências 

de PPP”, constavam dois tópicos: “O trabalho do Gestor Escolar”, para discussão 

dos cursistas sobre as convergências/divergências no trabalho do Gestor Escolar, e, 

“Qualidade na Educação”, que promovia uma discussão sobre indicadores de 

qualidade da educação, ajudando os cursistas a conduzir, em suas escolas, o 

processo de construção do PPP, especificamente, a realização do diagnóstico. O 

terceiro tópico constou do Acompanhamento do Projeto-intervenção. Nele, os 

cursistas discutiram sobre as dificuldades enfrentadas nas escolas e as 

possibilidades de encaminhamento dos projetos de intervenção. O Fórum de 

Interação da Turma constava apenas de um tópico como espaço reservado para 

interação dos participantes. 

Observando a dinâmica de funcionamento dessa Sala Ambiente, é possível 

compreender como deveria ser feita a articulação de temas e conteúdos 

contemplando a fundamentação teórica necessária para a atuação dos gestores 

escolares. Foram orientados a realizar de estudos e pesquisas a partir de atividades 

interdisciplinares, indicando leituras e contemplando experiências vivenciadas em 

outras Salas Ambientes, de modo a dar suporte às ações de pesquisa na 

concretização do Projeto de Intervenção. Assim, foi possível identificar a relevância 

das demais salas ambientes junto ao Projeto Vivencial no processo formativo dos 

gestores. Estas salas deveriam garantir o suporte às ações a serem desenvolvidas 

com vistas à elaboração, à dinamização ou reestruturação do PPP.  
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Constatamos que, no total das 10 (dez) Salas Ambiente Projeto Vivencial, 

foram realizadas 06 (seis) atividades cada, sendo classificadas como obrigatórias e 

complementares, em grupo e individual, cujas discussões abordavam as temáticas 

referentes ao processo de gestão democrática da escola, definidas para cada 

unidade temática (Anexo C). As atividades foram escolhidas, em reunião, pelos dez 

professores da Sala Ambiente. Na culminância dos estudos e das atividades, foi 

trabalhado o TCC e seu resumo consistiu de um relatório analítico das intervenções 

realizadas nas escolas.  

Tendo em vista as discussões realizadas sobre a proposta do curso lato 

sensu e a atuação da sala ambiente Projeto Vivencial, podemos supor que o 

processo de formação não deveria se deter à aplicação de técnicas e de 

instrumentos para a resolução de problemas, quando este se define como “[...] 

processo de criação constante e infindável que é refletido e reavaliado dentro de 

uma concepção dialética do conhecimento na qual o saber cede lugar ao saber fazer 

reflexivo entendido como autoformação.” (CASTRO, 2012, p. 7). Esse projeto 

apresenta-se como tendência para a formação continuada dos profissionais de 

educação, especialmente para os gestores escolares, reconsiderando suas ações e, 

cria condições para a implementar outros processos com a natureza de gestão 

democrática na escola. 

Ficou evidenciado, portanto, que o objetivo da Sala Ambiente Projeto 

Vivencial e do Curso como um todo, seria possibilitar, por meio do processo 

formativo dos cursistas, a articulação e a unidade entre a teoria e prática de gestão 

pelos cursistas. A realização desse propósito só poderá ser confirmada mediante a 

análise do conteúdo do material coletado na Sala Ambiente Projeto Vivencial, nas 10 

turmas que constituem a demanda atendida nessa etapa da formação.  
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5 PARTICULARIDADES NA FORMAÇÃO E NO TRABALHO DO GESTOR 

ESCOLAR DO RN 

 

Neste capítulo, apontamos as análises sobre os resultados do curso 

apresentados pela UFRN e sobre o processo de formação dos gestores escolares 

do Rio Grande do Norte. Mostramos um panorama da educação no RN, exibindo 

dados sobre a educação básica, referentes ao período de implantação do Programa 

e ao período de atendimento da demanda que compreende o recorte desta 

pesquisa. Também identificamos os dados inerentes à formação de gestores 

escolares neste Estado. 

Em seguida, analisamos os dados relativos aos conteúdos coletados na 

Plataforma Moodle para compreender como as concepções teóricas e 

metodológicas da formação refletem nas propostas de trabalho expressas pelos 

cursistas no processo de formação em serviço. Utilizamos o Fórum como 

instrumento de interação no qual os cursistas discutiram sobre as concepções de 

gestão para estabelecer relações com a realidade vivenciada, apontando para a 

construção e a operacionalização de um projeto de mudanças nas escolas onde 

atuam como gestores.  

Por fim, partindo da análise dos resumos dos trabalhos dos concluintes, 

identificamos a efetivação dos projetos de intervenção propostos pelos gestores 

escolares, construídos no processo de pesquisa-ação na escola ao longo do Curso 

de Especialização. Para tanto, analisamos, ainda, se e qual a natureza dos 

fundamentos adquiridos na produção de inovações e/ou mudanças no processo de 

gestão das escolas públicas na dimensão administrativa e pedagógica. 

A perspectiva é de que possamos identificar, analisar e compreender as 

contribuições do processo formativo para a formação de gestores de escolas 

públicas do Estado do Rio Grande do Norte.  

 

5.1 A EDUCAÇÃO PÚBLICA NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

No Rio Grande do Norte, a necessidade de formação dos profissionais da 

educação que assumem a função de gestor escolar é identificada por meio de 
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pesquisas e estudos acadêmicos54 realizados sobre escolas das redes públicas de 

ensino básico e os processos de formação de gestores escolares. Também são 

identificados estudos sobre processos de formação55 no âmbito das redes de ensino 

que indicam a preocupação dos gestores públicos em capacitar os profissionais para 

o exercício da gestão escolar.  

Em 2006, teve início a formação de gestores escolares por meio do 

Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica que integra a política 

nacional de formação de docentes para atuar neste nível de ensino implantada pelo 

MEC. Essa formação visa ao desenvolvimento e ao fortalecimento dos sistemas de 

ensino e das escolas neste Estado. Conforme já foi esclarecido neste trabalho, o 

programa promove a formação docente para gestores em exercício nas escolas 

públicas de educação básica dos sistemas de ensino estadual e municipal. O Rio 

Grande do Norte compôs o primeiro grupo de Estados a assumir a formação lato 

sensu em gestão escolar, após a experiência piloto, realizada em 2005. A segunda 

demanda foi executada em 2010 e compreende o objeto deste estudo. 

É pertinente apresentar um panorama do campo da educação no Rio 

Grande do Norte, ao ser implantada a política. Observamos, a princípio, os índices 

referentes ao ano de 2005, quando foram selecionados os 10 Estados que deveriam 

compor a primeira demanda a ser atendida com o Curso de Especialização em 

Gestão Escolar Lato Sensu, a distância. O Estado se mantém em situação crítica em 

relação aos índices de desempenho verificados pelas avaliações externas do 

                                                             
54

 Araújo (2012), Castro (2004b, 2012), Castro e Barbalho (2012), Dalva (2012), Dalva e Queiroz 
(2012), França e Silva (2012), Santos (2005), Santos (2007) e Silva (2010). 
55

 França e Silva (2012, p. 198) relacionam os processos formativos realizados no âmbito da rede 
estadual de ensino do Rio Grande do Norte a partir da “[...] oferta de formação continuada em serviço 
para diretores e vice-diretores de escolas da rede estadual de ensino por meio do Curso de 
Atualização Curricular – Gestão Escolar (CAC-GE), na modalidade presencial, com a realização de 
atividades vivenciais no ano 2000. Em 2002, ocorreu o Curso de Formação Continuada do Programa 
de Capacitação a Distância para Gestores Escolares (PROGESTÃO), na modalidade semipresencial 
pelo MEC. Ainda neste mesmo ano, foi ofertado também o Curso de Formação de Gestores 
Escolares (FORMAGESTE), em que participavam todos os segmentos escolares e também 
representantes da comunidade, na modalidade semipresencial, via publicação de temas no jornal de 
maior circulação no RN, encarte sobre Educação. Os processos formativos voltavam-se para uma 
ação concreta a fim de garantir a unidade de ação político-pedagógica da escola − a construção 
coletiva do Projeto Político-Pedagógico (PPP). Silva (2010) também identificou um processo de 
formação que vinha dando-se de forma pontual, desde 2006, com a finalidade de garantir a formação 
dos gestores eleitos no processo democrático instituído na rede estadual de ensino do RN (2005-
2006), realizado pela Secretaria de Educação, abordando assuntos referentes à temática da gestão 
democrática envolvendo os eixos administrativo, financeiro e pedagógico. Não se constatava, pois a 
consolidação de uma política de formação de dirigentes escolares pelo Governo do Estado do RN. 
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MEC/INEP, ficando abaixo das metas nacionais e, também, dos demais Estados da 

Região Nordeste, conforme se apresenta na composição da tabela 1 a seguir. 

 
Tabela 1 – Brasil, Nordeste e Rio Grande do Norte – IDEB 2005-2007 e projeções para 2009 e 2021. 

 
Anos iniciais do Ensino 

Fundamental 
Anos Finais 

Ensino Fundamental 
Ensino Médio 

 IDEB Projeções IDEB Projeções IDEB Projeções 

 2005 2007 2009 2021 2005 2007 2009 2021 2005 2007 2009 2021 

Brasil 3.8 4.2 4.2 6.0 3.5 3.8 3.7 5.5 3.4 3.5 3.5 5.2 

Nordeste 2.9 3.5 3.3 5.2 2.9 3.1 3.0 4.9 3.0 3.1 3.1 4.9 

Rio 
Grande 
do Norte 

2.7 3.4 3.1 5.0 2.8 3.1 3.0 4.9 2.9 2.9 3.0 4.7 

Dados: Inep/MEC. Elaboração própria. 
Fonte: Spinelli (2014, p. 38). 

 

Nos dados apresentados na tabela acima, temos os índices observados e as 

projeções envolvendo redes públicas e privadas em cada etapa da educação básica. 

Vemos que há um decréscimo nos números, obedecendo à escala nacional, regional 

e local. Em cada ano, o Estado do Rio Grande do Norte seguiu abaixo da média 

regional e nacional, seja no IDEB observado, seja nas projeções futuras.  Ainda 

observamos que os dados relacionados à 3ª série do Ensino Médio (EM) apontam 

baixos índices em relação ao Brasil e ao Nordeste, permanecendo inalterados com 

IDEB 2.9, nos anos de 2005 e 2007, respectivamente. 

A tabela 2 que segue apresenta dados referentes ao Estado do Rio Grande 

do Norte, abrangendo o recorte temporal que se constitui o objeto desta pesquisa. 

Nela constam os dados disponíveis em público referentes apenas aos anos iniciais e 

finais do Ensino Fundamental. 
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Tabela 2 – Resultados e projeção para o Rio Grande do Norte até 2021 – IDEB – Metas e Resultados. 

4ª série / 5º ano 

Estado 
IDEB Observado Metas Projetadas 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Rio Grande 
do Norte 

2.5 3.2 3.5 3.8 4.0 2.5 2.8 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4 4.7 

8ª série / 9º ano 

Estado 
IDEB Observado Metas Projetadas 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Rio Grande 
do Norte 

2.5 2.8 2.9 3.0 3.2 2.6 2.7 3.0 3.4 3.7 4.0 4.3 4.5 

3ª série EM 

Não existem resultados para a série informada. 
Observações: 
* Número de participantes na Prova Brasil insuficiente para que os resultados sejam divulgados. 
** Solicitação de não divulgação conforme Portaria Inep nº 304 de 24 de junho de 2013. 
*** Sem média na Prova Brasil 2013: Não participou ou não atendeu os requisitos necessários para 
ter o desempenho calculado. 
**** Não divulgado por solicitação da Secretaria/Escola devido a situações adversas no momento da 
aplicação. 
Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta. 
Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=10030589 

 

 Os resultados observados nos indicadores que aferem a qualidade da 

educação básica das redes de ensino pública e privada no Brasil, o Rio Grande do 

Norte apresentava o mesmo índice em relação aos Anos Iniciais (AI) e aos Anos 

Finais (AF) do Ensino Fundamental (EF), com pontuação de 2.5, em 2005. Nos anos 

seguintes, embora não representem um salto de qualidade na educação deste 

Estado, os dados apresentados nesses dois níveis evoluíram, conforme observamos 

nas metas alcançadas e nas projeções para os anos posteriores. Somente no ano 

de 2013, o resultado constatado em relação aos Anos Finais não consegue igualar 

ou superar a meta projetada. 

Quanto à definição de metas para a educação básica da esfera pública no 

Brasil, enxergamos a evolução que se seguiu nos anos de 2007, 2009, 2011 e 2013, 

respectivamente, de acordo com os dados apresentados na tabela 3 a seguir: 
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Tabela 3 – IDEB – Resultados e Metas – Brasil – IDEB 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 e Projeções 
para o Brasil. 

 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

IDEB Observado Metas 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2021 

Total 3.8 4.2 4.6 5.0 5.2 3.9 4.2 4.6 4.9 6.0 

Pública 3.6 4.0 4.4 4.7 4.9 3.6 4.0 4.4 4.7 5.8 

 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

IDEB Observado Metas 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2021 

Total 3.5 3.8 4.0 4.1 4.2 3.5 3.7 3.9 4.4 5.5 

Pública 3.2 3.5 3.7 3.9 4.0 3.3 3.4 3.7 4.1 5.2 

 

Ensino Médio 

IDEB Observado Metas 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2021 

Total 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 3.4 3.5 3.7 3.9 5.2 

Pública 3.1 3.2 3.4 3.4 3.4 3.1 3.2 3.4 3.6 4.9 

Os resultados marcados em verde referem-se ao IDEB que atingiu a meta. 
Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultadoBrasil.seam?cid=10021170 

 

Podemos considerar que os índices do IDEB observados, no Brasil, seja o 

total ou para a esfera pública, apresentam crescimento gradativo em relação às 

metas estabelecidas a cada período, apresentando resultados diferenciados 

conforme os níveis de ensino. Identificamos que os números se mantiveram em 

crescimento nos anos iniciais do ensino fundamental. No entanto, o desempenho em 

relação aos anos finais do ensino fundamental e ao ensino médio não apresentaram 

os resultados esperados. Essas duas últimas etapas vinham num processo evolutivo 

positivo, de forma gradativa, nos anos de 2007, 2009 e 2011. Porém, não 

conseguiram alcançar as metas definidas para o ano de 2013, mantendo os mesmos 

índices identificados em 2011, que foram de 3,7 no total e 3,4 para escolas públicas. 

Comparando com os dados nacionais, vemos que o Rio Grande do Norte 

estabelece metas abaixo do nível nacional e consegue cumprir, obtendo êxito, 

sobretudo, nos anos iniciais do ensino fundamental. Apresenta, no entanto, 

decréscimo nos anos finais do ensino fundamental em 2013, seguindo a tendência 

nacional que se observa nos dados gerais. Consideramos que, apesar de não ter 

alcançado os maiores patamares quanto aos índices medidos pelo IDEB, segundo 

observamos, o Rio Grande do Norte conseguiu alcançar quase todas as metas 

propostas nas projeções até 2013. 
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No desempenho dos alunos da educação básica pode ser evidenciada a 

baixa qualidade quando analisamos os números relativos à aprendizagem escolar. A 

avaliação realizada em 2009, por exemplo, mostra baixo desempenho nas 

disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, ficando abaixo dos índices 

apresentados na região Nordeste e no Brasil, com exceção dos 8º e 9º anos do 

ensino fundamental, cujos números estavam acima da região Nordeste. A 

mobilidade entre as etapas da educação básica e a aprendizagem também merece 

atenção especial, uma vez que se identificou um percentual de 54,7% de jovens de 

16 anos que não conseguiu concluir o ensino fundamental e que, apenas 35,2% de 

jovens com menos de 19 anos conseguiram concluir o Ensino Médio nas escolas do 

Estado (ANUÁRIO..., 2012).  

A tabela abaixo representa a realidade da educação nas redes de ensino 

público no Rio Grande do Norte entre 2009 e 2010, período que compreende o 

recorte desta pesquisa. Apresenta detalhes referentes à população geral, à idade 

escolar e à escolaridade média, cujo contingente populacional era de 3.168.027 

habitantes, com uma média de escolaridade em anos de estudo de 6,1.  

 

Tabela 4 – Raio X da educação no Rio Grande do Norte 2009 e 2010. 

População 3.168.027 

População em idade escolar  784.108 

PIB (R$ mil) 25.481.448,00 

Renda média 543,57 

Taxa de analfabetismo (pessoas com 15 anos ou mais) 18,5% 

Escolaridade média em anos de estudo (pessoas de 25 anos ou mais) 6,1 

Atendimento (crianças e jovens de 4 a 17 anos que não estão da escola) 92,8% 

Matrículas da Educação Básica 929.144 

Atraso escolar em crianças de 10 a 14 anos (com mais de dois anos de atraso 
escolar) 

22% 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 

EF anos iniciais: 3,9 

EF anos finais: 3,3 

Ensino Médio: 3,1 

Docentes com curso superior 

Creche: 34,6% 

Pré-escola 43,7% 

EF anos iniciais: 58,3% 

EF anos finais: 71,9% 

Ensino Médio: 80,0% 
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1. A renda média expressa o rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais. 
Fonte: IBGE/MEC/Inep. PIB (2008); escolaridade média, atraso escolar e Ideb (2009), demais dados 
(2010). 

 

O quadro geral apresenta uma diferença acentuada em relação à população 

em idade escolar (784.108) e à matrícula na educação básica (929.144), ao passo 

que se identificam percentuais da população em idade escolar atendida entre 4 e 17 

anos (92,8%) e daquela com atraso escolar entre 10 e 14 anos (22%) atendida na 

rede pública e privada. Ainda somava um percentual expressivo na taxa de 

analfabetismo de pessoas entre 15 anos ou mais, que era de 18,5%.  

Com relação à formação docente em nível superior, os dados apresentados 

indicam os percentuais sobre a graduação de profissionais atuando nos seguintes 

níveis da Educação Básica: a) Creche: 34,6%; b) Pré-escola: 43,7%; c) Ensino 

Fundamental: Anos Iniciais 58,3%; d) Ensino Fundamental Anos Finais: 71,9%, e; e) 

Ensino Médio: 80,0%. Havia no quadro docente deste Estado um déficit de formação 

em nível de graduação, com professores atuando nos diferentes níveis de ensino. 

Este é um indicador relevante quando se sabe que a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996a) 

– havia instituído a “década da educação” (1997-2007) e que foram empreendidos 

esforços e investimentos pelos entes federados para formar em nível de graduação 

todos os professores da educação básica. 

A gestão da educação, especialmente a escolar, teve como característica 

predominante o patrimonialismo56, a centralização do poder e, por conseguinte, o 

                                                             
56

 O conceito de patrimonialismo teria sido inicialmente discutido por Max Weber (2000), em suas 
teorias sobre o “tipo ideal”, sendo inserido na definição sobre a “Dominação de caráter tradicional”. 
Logo, o autor o define como “[...] toda dominação que, originalmente orientada pela tradição se 
exerce em virtude do pleno direito pessoal [...]” (p. 152).  Este assegura que, o tipo de dominação 
tradicional patrimonial não se dá por regras ou normas pré-estabelecidas, mas, pela crença em 
valores tradicionais. O mesmo ainda distingue o poder patrimonial sob duas formas, a saber: o puro, 
quando há total separação entre o administrador e o meios de administrar, e; o estamental, onde se 
verifica situação inversa ao anterior, estando o administrador de posse total ou de parte essencial de 
tais meios. O autor chama a atenção para o fato de que não se identifica na história casos de 
patrimonialismo puro ao passo em que aponta, como modelo real, o patrimonialismo estamental 
evidenciado nas práticas do estado patrimonial típico do Oriente clássico. Nesse modelo se 
expressam práticas administrativas estamentais, sob as quais o poder político era determinado pelo 
livre-arbítrio e a propriedade estatal administrada como patrimônio pessoal, não havendo, dessa 
forma, distinção entre o público e o privado. Assim, o patrimonialismo se caracteriza como forma de 
dominação tradicional, sendo comparada pelo seu idealizador ao poder patriarcal, cuja ação era 
exercida por um Senhor, em função da dignidade pessoal, sendo-lhe conferida, conforme a tradição. 
Essa foi uma forma de poder amplamente exercida no modelo de Estado Absolutista, que teve a 
pretensão de ser superado pelos modelos subsequentes: o burocrático e o gerencialista. No Brasil, 
conforme assevera Faoro (1989), as práticas patrimonialistas remontam o período da colonização, 
quando tais tradições foram aqui reproduzidas pela Coroa portuguesa, especialmente por ocasião da 
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autoritarismo57. No sistema estadual de ensino, essa foi a tônica, por anos seguidos. 

Entre os anos de 2005 e 2006, o Estado implantou a gestão democrática nas 

escolas da rede estadual, com a discussão e aprovação da Lei da Gestão 

Democrática58, nomenclatura com a qual se popularizou no contexto educacional e 

social a Lei Complementar nº 29059, de 16 de fevereiro de 2005 (SILVA, 2010). 

Alterou-se a forma de gestão da escola pública, sendo instituídas as eleições diretas 

para a escolha da Equipe de Direção da Escola, composta pelo Diretor, Vice-Diretor, 

Coordenador Pedagógico e Coordenador Administrativo e Financeiro. Também se 

instituíram dois outros mecanismos importantes de democratização: o Conselho 

Escolar e a Assembleia Geral da Escola (RIO GRANDE DO NORTE, 2005a). Os 

professores da rede que concluíram o processo de elegibilidade decorrente de 

eleições foram orientados pela Secretaria de Estado da Educação e da Cultura a 

participar da formação lato sensu em gestão escolar. 

Mediante os dados apresentados, podemos constatar que o quadro que se 

delineava na educação básica no Estado do Rio Grande do Norte, a partir dos anos 

2000, apresentava grandes desafios à educação. Os problemas vivenciados no 

setor precisavam ser superados para que se efetivasse uma educação escolar 

democrática e com qualidade socialmente referenciada. No que se refere à gestão 

escolar, era premente a necessidade de instituir práticas que efetivassem a gestão 

democrática, dentre as quais se destacam aperfeiçoamento de mecanismos 

democráticos conquistados, com a socialização do poder de decisão sobre os rumos 

da escola e da educação pública neste Estado.  

A seguir, apresentamos os dados sobre a formação de gestores de escolas 

públicas de educação básica no curso lato sensu em gestão escolar a distância, 

                                                                                                                                                                                              
reformulação do Estado brasileiro, na Carta de 1824. Tais práticas, segundo o autor, criaram raízes e 
vigoraram por anos seguidos. Estas práticas também foram fortemente evidenciadas na história 
recente do país, sobretudo no período que corresponde à República Velha (1889-1930), nas práticas 
políticas exercidas junto aos coronéis fazendeiros, quando o Estado republicano homologava 
ilegalmente os seus poderes em troca de votos (LEAL, 1978). Apesar de terem sido implantados na 
administração pública os modelos subsequentes já mencionados – burocrático e gerencial – esse 
campo ainda segue com práticas do modelo patrimonialista. Schwartzman (1988) confirma esta como 
sendo uma das marcas do Estado na atualidade, quando ainda se constata, por parte da sociedade, 
a dificuldade em distinguir entre o público e o privado, mantendo-se a troca de favores, sobretudo no 
campo político. 
57

 Nesses aspectos sugere-se ver: Andrade (2005), Barbalho (2006), Cabral Neto (1995) e Silva 
(2010). 
58

 Ver: Silva (2010). 
59

 “Dispõe sobre a democratização da gestão escolar no âmbito da rede pública estadual de ensino 
do Rio Grande do Norte e dá outras providências”. (RIO GRANDE DO NORTE, 2005a). Essa Lei 
Complementar foi regulamentada pelo Decreto n.18.463, de 24 de agosto de 2005 (RIO GRANDE DO 
NORTE, 2005b). 
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evidenciando os resultados referentes às duas demandas realizadas até então, sob 

a responsabilidade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

 

5.2 A FORMAÇÃO DOS GESTORES ESCOLARES NO RN 

 

O curso lato sensu em Gestão Escolar na modalidade a distância, executado 

pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), atendeu a duas 

demandas consecutivas. Estruturou-se em cinco polos, em cidades correspondentes 

à estrutura administrativa da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do Rio 

Grande do Norte (SEEC/RN). O objetivo era atender, de forma satisfatória, à 

demanda das Diretorias Regionais de Educação Cultura e Desportos (DIRED), 

instâncias administrativas de gestão da educação do Estado. 

 

Figura 01 – Mapa das DIRED no Rio Grande do Norte 

 
Fonte: http://www.educacao.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/seec/estrutura/enviados/estrutura.asp. 

 

A primeira demanda de gestores escolares foi selecionada e inscrita em 

2006 e teve início em 2007, sendo concluída em 2008. A meta era de capacitar 400 

destes que assumiam funções de direção e vice-direção de escolas públicas de 

educação básica. Na distribuição das vagas, 50% foram destinadas à rede pública 
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estadual e 50%, às redes municipais de ensino. Em relatório apresentado ao MEC, a 

UFRN considerou que, diante dos resultados apresentados, a meta foi parcialmente 

atingida, segundo mostram os dados abaixo apresentados. 

 

Tabela 5 – Resultados do Curso de Especialização em Gestão Escolar – RN – 2006-2008. 

Alunos matriculados 

Desistentes 

Aprovados 

Reprovados 

400 

103 

248 

49 

100% 

25,75% 

62% 

12,25% 
 Fonte: Adaptado de UFRN (2008). 

 

Observamos que a taxa de 62% de aprovação do curso, identificada na 

tabela acima, é relativamente significativa, o que pode indicar positividade na 

realização da estratégia de formação à distância. Mesmo reconhecendo os 

resultados negativos em relação ao elevado índice de evasão (25,75%), a UFRN 

considerou que a formação dos gestores nessa demanda contribuiu, 

significativamente, para a melhoria da qualidade do trabalho nas escolas públicas, 

principalmente, para construir novos patamares de gestão, com nova mentalidade 

administrativa (UFRN, 2008).  

A segunda demanda do mesmo curso60, realizada no período de 2010 a 

2012, foi definida como recorte desta pesquisa. Esta teve 548 gestores inscritos e 

432 selecionados dentre os quais 232 concluíram e foram devidamente certificados 

com o título de Especialista em Gestão Escolar. O processo seletivo seguiu os 

mesmos critérios para a distribuição de vagas entre as redes de ensino estadual e 

municipal, as quais mantêm os mesmos termos na parceria.  

Para fins de análise dos dados, tomamos como amostra os resultados dessa 

etapa, consolidados pela instituição formadora, segundo constam no Quadro 3: 

                                                             
60 O Curso de Especialização em Gestão Escolar é executado por 27 IFES, entre elas a UFRN, que já 
realizou duas demandas de formação de gestores escolares. Ofertou, posteriormente, uma demanda 
do Curso de Especialização em Coordenação Pedagógica (2013-2014) e, atualmente, executa a 
terceira demanda do Curso de Especialização em Gestão Escolar, iniciado em 2015. 
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Quadro 3 – Escola de Gestores: detalhamento dos números por turma – 2010-2012. 

Turma Matriculados Desistentes Reprovados Concluintes 

EGE1 Natal/RN 40 14 04 23 

EGE2 Natal/RN 39 21 05 13 

EGE3 Natal/RN 40 18 03 19 

EGE4 Natal/RN 39 11 07 21 

EGE5 Natal/RN 40 21 03 16 

EGE6 Natal/RN 40 16 02 22 

EGE7 Caicó/RN 46 05 02 39 

EGE8 Caicó/RN 48 25 02 21 

EGE9 Mossoró/RN 52 21 04 27 

EGE10 Pau dos Ferros/RN 48 11 05 32 

Total 432 163 37 232 

Fonte: UFRN (2012). 

 

Esse quadro detalhado dos números apresentados no relatório do curso 

(UFRN, 2012) mostra os resultados obtidos por turma, referentes à demanda em 

estudo. Assim, é possível visualizar os locais onde se acentuam os dados sobre 

evasão por Polo. Nesse item, o número menos expressivo foi identificado na turma 

7, localizada no Polo de Caicó, onde se confirma também o melhor rendimento em 

termos de número de cursistas concluintes, chegando a um total de 39.  Também foi 

nesse Polo a turma que apresentou o maior número de cursistas evadidos, com um 

total de 25. Entre os números finais, destacam-se duas turmas de Natal (EGE2 e 

EGE5) com os menores índices de certificação.  Em todas as turmas, além dos 

números de evasão, também se identificam dados sobre reprovação, o que acentua 

ainda mais os índices negativos em relação aos resultados desse curso na UFRN.  

Vejamos agora os resultados gerais de cada item relacionado, de acordo 

com a tabela a seguir: 

 

Tabela 6 – Resultados do Curso de Especialização em Gestão Escolar – RN – 2010-2012. 

Alunos matriculados 432 100% 

Desistentes 163 37,73% 

Aprovados 
Reprovados 

232 
37 

53,71% 
8,56% 

Fonte: Adaptado de UFRN (2012). 

 

Observamos, pelos dados apresentados na tabela, que essa demanda 

segue a mesma tendência identificada na etapa anterior, com um número acentuado 

de evasão. Porém, comparando-se os dados da primeira demanda em relação à 
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segunda, notamos como positiva a redução entre o número de cursistas reprovados. 

Também identificamos dados negativos em relação aos índices de aprovação cujo 

decréscimo foi em torno apenas de 10%. Ressaltamos ainda como negativo o 

acréscimo de quase 12% no número de cursistas desistentes.  

O relatório aponta como dificuldades na implementação do curso alguns 

fatores que contribuíram para os expressivos índices de desistência e de 

reprovação, tais como adiamento do início e não-positividade no atendimento às 

demandas de estudantes e professores em face ao precário funcionamento do 

suporte administrativo e tecnológico. Ademais, os encontros presenciais foram 

comprometidos por entraves burocráticos tanto no que se refere à utilização dos 

recursos referentes às rubricas solicitadas como ao não-cumprimento de prazos 

para que os cursistas realizassem as atividades (UFRN, 2012).  

A instituição identificou ainda fatores que implicaram o atendimento à 

qualidade do trabalho realizado no processo de formação, dentre os quais destaca: 

pouca habilidade dos cursistas para lidar com os recursos tecnológicos utilizados e a 

falta de experiência para trabalhar na modalidade a distância. Comprometeu ainda o 

andamento do curso o tempo dos cursistas para realizar as atividades, dada a 

concomitância entre o estudo e o trabalho. Apesar de constar nas diretrizes do 

programa uma concepção de formação em serviço a instituição formadora considera 

que a não-disponibilidade de tempo dos cursistas para o estudo, ante a necessidade 

de conciliar as tarefas da formação com as atividades administrativas no cotidiano 

escolar, resultou, em alguns momentos, no não-cumprimento do cronograma das 

Salas Ambiente, ocasionando atraso no processo de formação (UFRN, 2012).  

Outro fato que chama a atenção nos resultados apresentados sobre o curso 

refere-se ao número de cursistas reprovados. Parte deles, mesmo permanecendo na 

formação, não conseguiu obter o êxito esperado. Sobre esse aspecto, embora não 

se tenha dados concretos sobre os fatores que condicionaram os resultados, 

entendemos que permaneceram porque sentiam necessidade de formação. 

Supomos, no entanto, que as atribuições da função na escola impõem aos gestores 

dedicar-se bem mais ao trabalho do que ao estudo, dificultando, assim, manter sua 

autonomia em relação a novas aprendizagens, conforme considera Kenski (2005). 

Essa condição pode ter impossibilitado administrar o tempo de estudo, o que 

implicou, conforme já falamos, organizar as atividades em tempo hábil, 

independente do local onde se encontravam.  
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A despeito dos índices mostrados, a instituição formadora ainda considera 

que os resultados do curso nessa demanda também foram positivos, uma vez que 

“[...] propiciou a divulgação de conhecimentos inovadores, bibliografias atualizadas e 

trabalhos de intervenção na escola que deram uma nova dinâmica às escolas nas 

quais os gestores foram participantes do curso” (UFRN, 2012, p. 3). A julgar pelos 

motivos apresentados pela instituição formadora para justificar os resultados 

negativos demonstrados nas demandas atendidas, especialmente sobre a segunda 

delas, é possível inferir que a formação continuada em serviço, concepção de 

educação que permeia as diretrizes do programa (BRASIL, 2009a) segue 

comprometida tanto no ambiente virtual quanto presencial. Aspectos burocráticos da 

gestão do curso e as limitações de uso das tecnologias e tempo de dedicação dos 

gestores aos estudos ficam, assim, comprometidos.  

O relatório ainda evidencia que aspectos de ordem pedagógica também são 

apresentados como significativos nos resultados do curso de formação. Sabemos, 

no entanto, que o trabalho dos professores e o acompanhamento dos tutores, junto 

aos cursistas, são de fundamental importância para estimular a permanência, visto 

que se trata de um processo mediado por tecnologias que implica interação e 

comunicação. Assim, os sujeitos devem atuar de modo a garantir a interatividade – 

estudante-estudante, professores, tutor etc. – na aprendizagem de forma 

colaborativa.  

A evasão tem sido bastante evidenciada nas formações a distância e tem 

gerado discussões entre especialistas que discutem sobre essa forma de ensino 

(KENSKY, 2005, 2012). Nesse sentido, destacamos especificamente a formação 

dos formadores que atuam no ensino a distância, por tratar-se de uma metodologia 

diferente daquela desenvolvida em salas de aula presenciais. Observamos, na 

prática, que os docentes que atuam na EaD são professores formados para atuar no 

ensino presencial, os quais, a despeito de tentar transpor os conhecimentos 

didáticos para uma sala de aula virtual, apresentam dificuldades que podem 

comprometer os processos formativos a distância. Assim, consideramos pouco 

provável que um professor possa atuar no ensino por meios virtuais e realizar um 

trabalho docente altamente satisfatório, sem que haja uma formação específica para 

esta finalidade. 

Diante do exposto, podemos questionar: o que tem comprometido os índices 

do curso de formação a distância no Rio Grande do Norte? Seria a formação em 
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serviço cujo tempo necessário ao estudo é incompatível com o trabalho de gestão 

escolar? Seria a própria modalidade de ensino, no caso a EaD, com os seus 

recursos tecnológicos e metodologias diferenciados nos quais os cursistas se 

deparam com dificuldades de natureza diversas? Ou estaria relacionado, também, a 

atuação dos professores nos espaços virtuais de aprendizagem? 

Compreendemos que as críticas sobre os resultados da formação em EaD, 

relativas, sobretudo, à evasão, não podem ser atribuídas exclusivamente, aos 

cursistas e às suas condições de estudo. Devemos observar, também, a atuação 

dos formadores, considerando-se tanto a formação específica para o campo a que 

curso se destina quanto à formação para atuar na docência em ambientes virtuais 

de aprendizagem. Também podem interferir os conhecimentos sobre as tecnologias 

utilizadas, bem como as metodologias adotadas no processo formativo a distância. 

Assim, é preciso considerar as especificidades da docência no ensino superior a 

distância, que possui meios tecnológicos adequados e métodos apropriados. 

Os dados apresentados pela instituição formadora sobre os resultados 

obtidos nas duas demandas do Curso de Especialização em Gestão Escolar 

evidenciaram um processo acentuado de evasão. Ao todo foram certificados 480 

gestores escolares que atuam na gestão de escolas públicas de todo o Estado. 

Mesmo diante dos resultados negativos, consideramos que ela tem primado pela 

qualidade da formação no curso lato. Acreditamos que, depois de participar dos 

processos formativos, esses profissionais estejam contribuindo de forma significativa 

com o processo de democratização da gestão escolar, seja na função de direção ou 

vice-direção, seja em outra função na instituição, uma vez que o cargo de gestor é 

temporário.  

No item seguinte, seguiremos com as análises do conteúdo postado na 

plataforma de estudo, especificamente no Fórum de discussão, para compreender 

como se realiza o trabalho do gestor escolar nas escolas públicas de educação 

básica no Estado do Rio Grande do Norte. 
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5.3 O TRABALHO DO GESTOR ESCOLAR: VIVÊNCIA EM UM PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO NO FÓRUM DE DISCUSSÃO  

 

A compreensão sobre o trabalho do gestor escolar sistematizado na Sala 

Ambiente Projeto Vivencial, associada aos estudos e às atividades da Sala 

Ambiente Políticas e Gestão na Educação versava sobre a gestão democrática da 

escola, envolvendo aspectos pedagógicos e administrativo-financeiros. Nesta seção, 

analisamos a experiência por eles relatada de construção do PPP como parte do 

trabalho do gestor escolar, observando os índices constantes nas discussões do 

Fórum, conduzidas na Unidade II. Definidos os critérios de produção do corpus, 

procedemos à análise do conteúdo das mensagens postadas pelos cursistas na 

plataforma Moodle.  

Mostramos no quadro a seguir os dados quantitativos das mensagens 

postadas que evidenciam a dimensão de constituição dos corpora de análise 

envolvendo essa etapa da pesquisa: 

 

Quadro 4 – Participação no Fórum Experiências de PPP – Postagens e Acessos. 

Turma Polo 
Número de 
mensagens 

postadas 

Participação 
de cursistas 
por Fórum 

Total de 
cursistas 

Concluintes 

Número de 
Acessos 

EGE1 Natal 22 19 23 786 

EGE2 Natal 13 11 13 538 

EGE3 Natal 34 15 19 862 

EGE4 Natal 13 11 21 800 

EGE5 Natal 14 9 16 371 

EGE6 Natal 33 21 22 706 

EGE7 Caicó 27 21 39 1219 

EGE8 Caicó 22 19 21 716 

EGE9 Mossoró 44 23 27 983 

EGE10 
Pau dos 
Ferros 

30 30 32 966 

TOTAIS 252 179 232 7947 

Fonte: A autora (2012). 

 

Constatamos nos números apresentados um total de 252 mensagens 

postadas para um total de 232 cursistas, o correspondente à demanda concluinte do 

Curso de Especialização em Gestão Escolar em 2012. Observamos que mesmo 

com um número elevado de acessos (7.947), em algumas turmas o número de 

postagens foi inferior ao número de cursistas participantes. Em cinco turmas, 
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localizadas em três Polos diferentes (EGE1, EGE4, EGE5, EGE7, EGE10), o 

número de postagens foi inferior ao número de cursistas concluintes. Em quatro 

turmas (EGE3, EGE6, EGE8, EGE9) houve menos mensagens postadas em relação 

ao número de cursistas concluintes. Somente em uma turma (EGE2), verificamos 

que as mensagens postadas correspondem ao mesmo número de concluintes.  

O número menos expressivo de mensagens postadas no fórum foi da Turma 

EGE7 (vinte e sete mensagens para um total de trinta e nove estudantes). Nesse 

caso, poderíamos supor que a discussão da temática sobre o trabalho do gestor 

escolar não suscitou interesse de todos os participantes do curso. Ainda assim, 

temos nos números apresentados no Relatório da Turma, um total de 1.219 

acessos. Tendo em vista esse dado, podemos afirmar que, mesmo não postando as 

mensagens, os cursistas poderiam apropriar-se das discussões, quando se faziam 

presentes e/ou visitavam o fórum de discussão em análise. Já nas Turmas EGE3, 

EGE6 e EGE9 identificamos considerável demanda de mensagens postadas em 

relação aos números de cursistas concluintes. Retomando o conteúdo dos relatórios 

foi possível identificar que nessas turmas, na Unidade II, houve mais interação e 

discussão entre os cursistas, com exposição de situações, evidenciando a troca de 

experiências sobre a gestão em suas escolas.  

Ressaltamos, ainda, conforme os dados apresentados, que a relação entre o 

número de cursistas interagindo no fórum (179) foi inferior ao número de concluintes 

(232), enquanto as mensagens postadas apresentaram número superior ao total de 

concluintes das dez turmas (252). Em todos os casos verificados, seja com maior ou 

menor número de postagens, nenhuma turma obteve 100% de participação de seus 

cursistas nos fóruns. No entanto, diante das discussões e do total de acessos 

realizados, compreendemos que as diferenças identificadas não comprometem a 

validade dos documentos analisados. O que foi postado pelos cursistas representa 

quantidade suficiente, com relevância para atender aos objetivos propostos nesta 

pesquisa. Tal fato também não comprometeu o êxito na realização da atividade.   

As mensagens dos cursistas no fórum ‘’Experiências de PPP’ possibilitou 

organizar e realizar a análise do conteúdo, criando categorias em torno do campo 

empírico. Nesse processo de categorização, o próprio tema aberto para discussão 

na unidade de estudo encaminhou para a definição da Unidade de Registro (UR), 

qual seja: O trabalho do gestor escolar. Na composição dos índices processados por 

meio da frequência lexical (APÊNDICE C), chegamos às Unidades de Contexto 
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(UC), retomando situações explicitas e/ou implícitas nos documentos para a 

definição das categorias empíricas de análise. As discussões acerca do trabalho do 

gestor escolar apontaram para duas categorias implícitas nos conteúdos das 

mensagens: Qualificação do trabalho do gestor escolar (APÊNDICE A) e 

Concepções de gestão presentes no trabalho do gestor escolar (APÊNDICE B). O 

processo de categorização ora identificado apresenta-se no quadro a seguir: 
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Figura 02 – Quadro de Análise – Categorização Geral 
 

Composição de Corpus: Fórum “Experiências de PPP” – Documentos: 252 mensagens postadas 

 
Fonte: Elaboração própria (2012). 
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Chamados a discutir sobre a gestão das escolas onde atuam, a partir de seu 

contexto real, os gestores traduziram para o campo da discussão características 

inerentes a este processo que denota as práticas vigentes em escolas públicas 

estaduais do Rio Grande do Norte. Na categorização, conseguimos compor um 

quadro, a partir da frequência lexical (Apêndice C), identificando os termos por meio 

dos quais os cursistas qualificam o trabalho que realizam. O estudo revela a 

centralidade na forma como os gestores qualificam o seu trabalho em escolas de 

origem, abordando um conjunto de termos com ênfase nas mensagens postadas, 

cujo tom é de negatividade sobre o trabalho que realizam. A pesquisa evidencia 

motivos diversos pelos quais os gestores consideram o trabalho que realizam como: 

árduo, difícil e desafiador.  

O primeiro atributo – árduo – tem dificultado a realização do trabalho do 

gestor escolar, sendo que é enfrentado como desafio ao processo de gestão. 

Refere-se à multiplicidade de tarefas e de atribuições burocráticas que precisam 

atender no dia a dia. Essas dificuldades apresentadas são exemplificadas na 

amostra das mensagens coletadas destacadas a seguir: 

 

O trabalho do gestor é árduo e complicado tanto na parte burocrática como 
também o pedagógico, os entraves são muitos porque o mesmo é antes de 
mais nada um educador. [...] é preciso conciliar essas duas vertentes de 
forma participativa, com responsabilidade e compartilhada com todos os 
segmentos da escola.(MENSAGEM 14 - TURMA 1). 
 
O trabalho do gestor escolar hoje é bastante árduo, pois além de dar conta 
das tarefas administrativas escolares [...] tem também a responsabilidade 
de prestar contas dos recursos advindos de programas federais e 
municipais, como programas o Mais Educação, Merenda escolar, Escola 
aberta, dentre outros. Sendo um articulador de todo o processo que é o de 
gerir uma escola. (MENSAGEM 1 – TURMA 2). 
 
Não tem sido fácil no contexto atual assumir a função de Diretor Escolar. 
Seja pelas exigências burocráticas e legais, seja pela condução das 
relações interpessoais entre os envolvidos. Muitas vezes ficamos frente a 
frente diante de situações ou dilemas onde a experiência profissional é 
posto à prova, neste momento, percebemos o quanto é árdua a nossa 
tarefa. (MENSAGEM 13 - TURMA 3). 

 

Identificamos que a expressão trabalho árduo foi recorrente às turmas, 

referindo-se ao excesso de trabalho burocrático gerado em âmbito escolar. Também 

se expressam com o mesmo sentido os termos fardo pesado, missão pesada, 

tarefa delicada, dentre outros. Observamos apreensão por parte dos profissionais 

em relação a exigências burocráticas que implica o trabalho nas escolas. É evidente 



151 

que a sobrecarga que pesa sobre os gestores se acentua nas práticas gerenciais 

implantadas, por meio da execução de programas padronizados, que demandam 

recurso direto para a escola, segundo se evidencia na mensagem um da turma um e 

na mensagem dois da turma dois acima destacadas. Os gestores se veem tomados 

pelo excesso de atribuições burocráticas, dificultando realizar outras atividades 

importantes, sobretudo aquelas requeridas pelo processo democrático: mobilização 

da comunidade escolar e circundantes para articulá-lo.   

À medida que seguem as análises, também identificamos na ‘fala’ dos 

gestores cursistas, uma expressão que ratifica a ênfase sobre a situação situação 

nas escolas públicas do Rio Grande do Norte. Ao justificarem sobrecarga de 

trabalho dividida entre as atividades burocráticas e pedagógicas, afirmam ser “antes 

de mais nada um educador” (MENSAGEM 14 - TURMA 4). Podemos, assim, 

compreender que a dificuldade apresentada pode relacionar-se com sua própria 

condição de docente, que se afasta da sala de aula, temporariamente, e se dedica 

ao exercício da gestão escolar.  

Sabemos que os gestores dessa rede pública de ensino são professores que 

alçaram ao cargo de direção e de vice-direção de escolas, basicamente, por 

processos eletivos ou por indicação de políticos. Porém, entendemos que essa 

razão não deveria desqualificar o trabalho do gestor escolar; ao contrário, 

confirmaria a importância da experiência na docência como pré-requisito para o 

exercício de outras funções escolares, conforme preconiza o Art. 67 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996a). A lei confirma a 

obrigatoriedade da comprovação da docência para que os profissionais assumam 

outras funções dentro da escola, o que legitima a docência como base de formação 

dos profissionais da educação, entre estes o gestor escolar (BRZEZINSKI, 2007). 

Assim, a formação se torna um desafio, uma vez que o profissional precisa 

aprofundar conhecimentos que fundamentem as práticas no campo da política 

educacional em diferentes aspectos. 

Quanto à formação dos profissionais da educação, em particular os 

professores que atuam como gestores, esta pesquisa revela fragilidades quanto à 

qualificação e à capacidade na condução da gestão democrática das escolas. 

Constatamos que os gestores cursistas consideram necessária a formação de 

qualidade, embora estejam na eminência de cumprir com os prazos na prestação de 

contas e em outras tarefas burocráticas que envolvem o cotidiano do trabalho 
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escolar. Nas mensagens destacadas a seguir, podemos identificar a formação como 

um fator que pode ser determinante para introduzir-se práticas de gestão 

democrática na escola. O gestor compreende que, 

 

Precisa ter conhecimentos das leis que regem o nosso segmento, ter 
conhecimentos sobre aplicações de recursos que a escola recebe, ter uma 
formação na área de gestão democrática, saber lidar com as diferenças de 
opiniões, ser resiliente, conhecer a comunidade escolar [...] ter tempo 
integral para se dedicar a escola, motivar seus funcionários para participar 
do processo educativo, ter jogo de cintura para suprir a escola de suas 
necessidades básica e quando algo não der certo, ainda ter humor para 
sorrir e continuar tentando conquistar o sucesso dos alunos e 
consequentemente da escola. E o mais importante; não perder de foco a 
missão transformadora que a educação possui. (MENSAGEM – 43 TURMA 
9). 

 

A mensagem esclarece sobre aspectos que envolvem o seu trabalho como 

profissional, com vistas a promover a gestão democrática na escola. As suas 

dimensões requerem uma sólida formação sobre políticas educacionais, sobretudo 

em temas e conteúdos que se referem à gestão escolar democrática. Saber lidar 

com as questões ora apresentadas (MENSAGEM – 43 TURMA 9) implica aquisição 

de habilidades para dimensionar conflitos e construir consensos. Nesse aspecto as 

discussões realizadas acerca do trabalho do gestor escolar apontam para os 

grandes desafios enfrentados por esses profissionais, o que demanda a condução 

de processos de gestão do qual ele se torna articulador e mobilizador do coletivo 

escolar, considerando “[...] a diversidade e as diferenças entre os sujeitos e em suas 

implicações e posicionamentos com o trabalho coletivo da escola.” (BRASIL, 2010e). 

A condução desse processo se faz por meio do diálogo interpessoal, considerando-

se a importância de cada pessoa como sujeito histórico no contexto social no qual 

atua.  

A mensagem seguinte retoma a discussão sobre a formação ao passo em 

que acrescenta outra necessidade com vistas à realização do trabalho do gestor 

escolar, ao considerar que: 

 

[...] administrar uma escola não é fácil, quando se quer desenvolver um bom 
trabalho, pois requer dedicação e preparação para vencer os desafios. A 
escola exige mudança, as expectativas são grandes em relação ao 
desempenho do gestor que necessita de formação e de uma boa equipe 
para que possa desenvolver os trabalhos de forma significativa para 
melhoria da qualidade do ensino. (MENSAGEM 14 - TURMA 10). 
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A formação dos professores que assumem as funções de gestores escolares 

demanda para esse profissional um acúmulo de novos saberes, além daqueles 

adquiridos em função da docência, atividade para a qual tinha construído 

competências e habilidades ao longo de sua formação específica (GATTI, 2008; 

TARDIF, 2002). As novas funções e atribuições lhes impõem a necessidade de 

formação que configura um processo de formação continuada em serviço. O sujeito 

cursista aprende num processo de interação com o meio, no contexto sócio-histórico 

no qual sua atividade adquire sentidos e significados próprios. Realiza-se, portanto, 

em um processo de pesquisa e de reflexão ‘sobre e na’ própria prática, configurando 

a dinâmica metodológica da pesquisa-ação (THIOLLENT, 1997; VÁZQUEZ, 1986). 

As aprendizagens, no curso lato sensu em gestão escolar, são, portanto, mediadas 

pelo horizonte da própria escola onde atuam os cursistas. 

Para além da formação adequada à perspectiva de gestão escolar 

democrática, a mensagem em foco (MENSAGEM 14 - TURMA 10) aponta para a 

definição de uma boa equipe com vistas a concretizar um trabalho no sentido da 

aprendizagem com qualidade. Essa possibilidade é verificada em todos os fóruns de 

discussão, embora a ênfase recaia nas ‘falas’ inerentes à dimensão administrativa, 

financeira e relacional da gestão. Os cuidados com os processos de aprendizagem 

devem, portanto, ser motivados por discussão e ação por parte dos gestores e dos 

colegiados.  

No que se refere à capacidade de mobilização para que as pessoas da 

comunidade escolar dentre outras tomem parte na gestão da escola, destacamos 

uma situação que merece reflexão. O cursista define que: “Teoricamente, a gestão 

escolar deveria funcionar em conjunto com a comunidade escolar”. Porém, 

considera ser “[...] cada vez mais difícil o trabalho de conscientização para a 

participação voluntária de todos os envolvidos no processo de desenvolvimento do 

aluno” (MENSAGEM 9 - TURMA 1). O conteúdo dessa mensagem evidencia a 

ausência ou distanciamento da comunidade nesses processos, ao passo que 

anuncia outra preocupação que se relaciona à gestão democrática nesse contexto, 

que se refere à participação como voluntariado. Entendemos que a participação de 

segmentos da sociedade, inclusive o escolar, em colegiados e em funções de 

direção de instituições de ensino básico, não pode ser encarada como atividade 

como voluntária apenas no sentido de gerenciar ou cumprir tarefas. Tornou-se uma 

conquista da sociedade brasileira, em particular, e, como tal, deve ser assumida, 
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também, pela escola enquanto condição para efetivar a democracia e o exercício da 

cidadania (DEMO, 2001). Essa tendência pode ser observada na mensagem 

seguinte: “[...] mesmo diante de tantas dificuldades ainda existe aqueles colegas que 

querem participar de todas as atividades promovidas pela escola, é isso que nos dar 

força para caminhar a luta.” (MENSAGEM 4 - TURMA 7). 

Considerar, portanto, a participação como um ato voluntário apenas no 

sentido de colaborar com a realização de atividades escolares, o que por vezes 

acompanha as ‘falas’ dos gestores, coaduna com os interesses da gestão 

gerencialista, segundo os quais os sujeitos estão presentes para assumir tarefas, 

porém não desenvolvem ações efetivas quanto às decisões nos rumos da educação. 

A perspectiva de participação como engajamento politico e social requer processos 

de mobilização, habilidade política, especialmente por aqueles que assumem as 

funções gestoras. Assim, participação, categoria basilar para se alcançar este 

patamar, torna-se imprescindível na gestão da educação (PARO, 2002). Se os 

sujeitos se fazem presentes sem que lhes seja assegurado o poder de decisão 

sobre temas ou problemas pertinentes à gestão escolar nos aspectos 

administrativos, financeiros e pedagógicos o caráter educativo da participação fica 

comprometido e o seu caráter político se esvazia. Esta pode se tornar apenas um 

‘fazer-se presente’ se não houver uma atuação efetiva e consciente por parte dos 

sujeitos.   

Outra vertente de participação que coaduna com a anterior evidencia-se nas 

mensagens dos cursistas quando se referem à participação como ‘apoio’. O gestor 

confirma a necessidade de participação dos colegas nas atividades da escola: “[...] 

falta os recursos necessários para se desenvolver um bom trabalho e o apoio dos 

colegas para de fato acontecer uma gestão democrática e participativa.” 

(MENSAGEM 17 - TURMA 9). 

Confirmamos mais uma vez a postura por parte do gestor de contar com os 

colegas presentes nas atividades da escola. Porém, conforme se discute nessa 

pesquisa, a prática de participação – do estar presente –, por si, não consolida os 

processos democráticos nas escolas. Por outro lado, também identificamos a 

cobrança do comprometimento político desses profissionais, chamados a participar 

das tomadas de decisões na escola. 
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[...] na maioria das vezes nos sentimos sozinhos nas tomadas de decisões 
mais importantes. [...] o gestor tem que ter jogo de cintura em prol de um 
trabalho coletivo. (MENSAGEM 4 - TURMA 4). 
 
[...] O mais difícil mesmo é seduzir os colegas profissionais de educação a 
acreditar e se entusiasmar que fazer uma educação diferenciada é 
absolutamente possível. [...] É o maior desafio da gestão, mesmo! 
(MENSAGEM 1 - TURMA 7). 
 
[...] almejamos uma educação de qualidade onde todos que estão 
envolvidos se dediquem ao trabalho com mais compromisso e como você 
bem escreve "seduzir os colegas profissionais da educação" é o mais 
assustador [...]. (MENSAGEM 7 - TURMA 7). 

 

Assim, a dinâmica de trabalho escolar deve-se pautar por ações coletivas, 

de forma que envolva o seu corpo de educadores em função da importante tarefa de 

promover a aprendizagem de crianças, jovens e adultos, usuários da escola pública. 

Identificamos, no entanto, nas mensagens apresentados que existem dificuldades na 

articulação e na mobilização dos pares para realizar o trabalho coletivo na 

perspectiva da gestão democrática, dados os interesses pessoais, particulares e 

aqueles de cunho coletivo (BRASIL, 2010b). Os gestores parecem não compreender 

as atitudes contrárias aos interesses coletivos apresentados por seus colegas. 

Desse modo seguem relações, permeadas por conflitos, tensões e consensos, que 

precisam ser negociados em face da necessidade de conduzir um projeto coletivo no 

qual os principais interessados podem ser também os mais prejudicados: por um 

lado, os alunos; por outro, a gestão democrática da escola.  

Compreendemos, pois, que o trabalho em equipe configura-se como fator 

que contribui para o sucesso da gestão escolar. As mensagens, no entanto, 

denotam falta de habilidade dos gestores em lidar com os seus pares. Compromete, 

também, a atuação do gestor a falta de conhecimento sobre a prática. Ademais, as 

práticas autoritárias arraigadas nesses espaços dificultam esse trabalho, pois muitos 

dos colegas mostram-se desmotivados e descomprometidos com a ação educativa. 

A exemplo de outras dimensões em instâncias administrativas fica patente 

que a gestão escolar que se pretende ser democrática implica sempre a presença 

do outro. ‘Tomar parte’ nas decisões e encaminhar as soluções inerentes ao 

processo educativo e em suas especificidades têm um forte significado. Ao contrário, 

poderia o gestor atuar no sentido de conservar ou de manter as estruturas 

autoritárias de gestão, assemelhando-se ao trabalho realizado no campo privado 

(BRASIL, 2010b). Entendemos que a gestão escolar deve ser transformadora, 
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propondo mudanças no contexto escolar, rompendo com as práticas instituídas para 

suscitar práticas democráticas. É nesse sentido que se realiza conforme as diretrizes 

de formação para gestores escolares.   

Nas turmas 8 e 10, um fato nos surpreendeu ao analisar o material coletado 

nos fóruns de discussão sobre o trabalho do gestor escolar. Ele mostra a ausência 

de menções à atuação dos mecanismos de gestão democrática. Só identificamos 

uma mensagem na qual o gestor, timidamente, cita “conhecer o PPP da escola” 

(MENSAGEM 21 – TURMA 10). As discussões estão centradas na atuação do 

gestor escolar e em sua liderança ao conduzir os trabalhos voltados para a 

eficiência, focado nos resultados, conforme se propõe nos moldes gerencialistas de 

administrar.  

Ressaltamos também a presença de categorias empíricas que denotam o 

compromisso dos gestores com o trabalho realizado nas escolas públicas do Rio 

Grande do Norte. Ainda que tomando números pouco significativos, pudemos 

identificar termos que evidenciam a realização pessoal e profissional dos cursistas: 

satisfação com a certeza do dever cumprido, apesar de se sentirem pouco 

reconhecida (MENSAGEM 15 - TURMA 7); como é gratificante ver os frutos do 

trabalho realizado (MENSAGEM 7 - TURMA 5); como o trabalho fica mais aprazível 

quando se compartilham as responsabilidades, e (MENSAGEM 2 - TURMA 2); como 

tem alguém que, apesar das dificuldades, aposta no sucesso da equipe escolar e 

do aluno (MENSAGEM 42 - TURMA 9). 

Ainda merece destaque nessa discussão três categorias empíricas que 

caracterizam o trabalho do gestor escolar e que serão analisadas na sequência: 

coordenar, articular e mediar. São três ações que se fazem presentes, de forma 

expressiva, nas discussões realizadas pelos cursistas. Os termos se articulam entre 

si no processo de superação de dificuldades e obstáculos referentes ao trabalho 

realizado na escola, que pode comprometer o êxito das atividades educativas e os 

resultados delas decorrentes. Apresentam-se como condições inerentes às relações 

estabelecidas entre os sujeitos nos espaços educativos, decorrentes de fatores 

internos ou externos à escola.  

As relações nos espaços escolares precisam ser mediadas para que a 

instituição cumpra com os seus objetivos principais que se relacionam aos 

processos de ensino e de aprendizagem. Nesse campo, ganha destaque a atuação 

do gestor escolar que, na visão apresentada pelos cursistas, assume a condição de 
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“[...] articulador de todo o processo que é o de gerir uma escola” (MENSAGEM 1 – 

TURMA 1). Assim, entendemos que ele deve atuar no trabalho educativo, específico 

da instituição escolar, como “[...] mediador entre o projeto coletivo da escola e os 

sujeitos sociais que se constituem em seus principais destinatários” (MENSAGEM 33 

- Turma 9).  

Podemos afirmar que, embora tenham dificuldades para lidar com aspectos 

relativos ao trabalho de gestão, os cursistas sabem definir quais são as atribuições 

inerentes à função e ao trabalho do gestor escolar. Segundo o entendimento de um 

cursista, 

 

[...] tem por finalidades zelar pela instituição a qual administra sendo esse 
democrático e responsável em suas ações, pois seu trabalho consiste em 
cumprir as leis e regulamentos de forma responsável e acima de tudo 
respeitar, opinar e mediar ações educacionais e sociais que venha a ocorrer 
de forma consciente e democrática. (MENSAGEM 7 – TURMA 10). 

 

Assim, fica esclarecido que cabe ao gestor escolar: assumir atribuições 

inerentes a questões burocráticas e administrativas; articular e mobilizar a 

comunidade para a construção do seu projeto pedagógico; articular e mediar os 

interesses mantidos no interior da instituição de forma que prevaleçam os interesses 

coletivos; articular as instâncias colegiadas a fim de promover o exercício 

democrático; engajar-se e comprometer-se com os processos pedagógicos no 

contexto escolar, além de interagir com os diferentes grupos que ali atuam com 

vistas à construção de relações mais democráticas e participativas.  

Enquanto profissional que atende a múltiplas demandas da escola, os 

gestores se envolvem, ao mesmo tempo, em todas as atividades de gestão. Assim, 

ele percebe a dimensão do seu trabalho e da responsabilidade que lhe é atribuída, 

quando revestido dessa função, e a importância do seu trabalho no processo de 

gestão democrática na escola. A visão apresentada pelo cursista revela esse ponto 

de vista: 
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O trabalho do Gestor Escolar é polivalente e não se restringe apenas às 
responsabilidades administrativas, mas também à articulação do trabalho 
pedagógico e logístico e equivale ao de um articulador de ideias e 
responsabilidades que devem ser divididas com os diversos segmentos da 
escola através da prática corriqueira da gestão democrática. Na realidade, 
tudo funciona de forma diferente. O gestor tem diversas obrigações, entre 
elas a de conhecer e dominar os princípios fundamentais da Gestão 
Democrática: TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO e 
DESCENTRALIZAÇÃO. Nos fazendo perceber que no espaço escolar, 
ainda não há compreensão do sentido da palavra DEMOCRACIA, mesmo 
quando o gestor divide as tarefas, sempre é solicitada sua presença nas 
reuniões da comunidade escolar para as decisões finais. (MENSAGEM 21 – 
TURMA 1). 

 

Assim, o gestor escolar torna-se "[...] um gestor da dinâmica social, um 

mobilizador, um orquestrador de atores, um articulador da diversidade para dar 

unidade e consistência na construção do ambiente educacional e promoção segura 

da formação de seus alunos.” (LÜCK, 2000, p. 16). Compreendemos que realizar 

tantas tarefas e atribuições o gestor escolar precisa dispor dos fundamentos 

relativos a esse campo de atuação da educação. Confirmamos, portanto, quão 

desafiadora e complexa se torna a sua formação, ao passo que se ampliam as suas 

atribuições (BRZEZINSKI, 2007).  

Os professores de redes públicas de ensino, ao optarem pelo exercício da 

gestão escolar, precisam ter ciência das atribuições que assumem, como também 

das limitações que o contexto de trabalho escolar apresenta para fundamentar-se do 

ponto de vista teórico e metodológico. As atividades de gestão escolar exigem que 

esse processo seja conduzido para a democratização das relações e, 

consequentemente, das práticas escolares. Isso requer habilidades técnicas e 

políticas que se constroem por meio da formação inicial e continuada. 

 

5.4 CONCEPÇÃO DE GESTÃO PREDOMINANTE ENTRE OS GESTORES 

CURSISTAS 

 

Nesse item, continuamos com a análise do conteúdo coletado no Fórum – 

Experiências de PPP – a fim de identificar as concepções de gestão que permeiam o 

trabalho dos gestores, evidenciadas nas mensagens postadas pelos cursistas do 

curso lato sensu em gestão escolar. Retomamos o quadro de categorização, 

abordando a segunda categoria identificada nos textos: Concepções de gestão 

presentes no trabalho do gestor escolar (Apêndice B). A consulta aos índices 
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gerados a partir do conteúdo do Fórum (Apêndice C) indicaram características que 

se referem a concepções e práticas de gestão assumidas pelos cursistas. A partir 

desse procedimento, selecionamos um conjunto de mensagens que denotam as 

convicções dos cursistas acerca do trabalho de gestão realizado em suas escolas. 

Para fins de análise, consideramos as dimensões sob as quais se 

concretizam o paradigma de gestão democrática: descentralização, participação e 

autonomia escolar. O estudo realizado aponta para duas perspectivas de gestão 

presentes no trabalho do gestor escolar: a gerencialista e a democrática. Assim, 

utilizamos como referência teórica para a discussão sobre as concepções de gestão 

o quadro apresentado no material de fundamentação do Curso de Especialização 

pesquisado, conforme apresentamos no quadro de referência a seguir:  

 

Quadro 5 – Comparando o gerencialismo e a gestão democrática da educação. 

Gerencialismo Gestão democrática 

Ênfase na dimensão técnica da gestão: 
supõe que a eficiência da mesma sustenta-
se no bom uso de recursos técnicos, tais 
como controles estatísticos, padronizações, 
ranqueamento etc.  

Ênfase na dimensão político-pedagógica 
da gestão: baseia-se na indissociabilidade 

dos meios/finalidades; nesse sentido, 
pressupõe que as técnicas subordinam-se 
as dimensões político-pedagógica da 
gestão; 

Gestão centrada na pessoa do diretor; 

ênfase em sua liderança para mobilizar 
sinergias da comunidade escolar; 

Gestão centrada nos colegiados da 
escola: conselho de pais, grêmios 
estudantis e outras formas de organização; 

Gestão participativa significa a 
comunidade escolar colaborando com a 
escola, não necessariamente deliberando 
sobre seus rumos; a participação fica 
associada a resolução de problemas, 
ocorrendo de modo pontual e assistemático; 

Gestão participativa significa, aqui, a 
comunidade escolar participando 
efetivamente da escola, discutindo e 

decidindo coletivamente seus rumos; a 
participação ocorre de forma sistemática, 
por meios dos órgãos colegiados ou via 
direta; 

Pressupõe autonomia e 
responsabilização individualizada, com 

consequências para professores e diretores, 
pelos resultados do desempenho dos alunos 
e da escola; 

Pressupõe autonomia e co-
responsabilização pelos resultados da 
aprendizagem dos alunos e da unidade 
escolar; 

Procura atingir metas de eficiência e 
eficácia previamente definidas em planos 
estratégicos, acordos etc. 

Procura atingir a qualidade socialmente 
referenciada da educação; suas metas e 

objetivos devem expressar não apenas 
resultados quantitativos, mas, sobretudo, 
qualitativos; 

Considera a competitividade entre as 
escolas como o principal fator para 
alavancar a qualidade das mesmas; 

estimulam o ranqueamento das escolas, 
prêmios por desempenhos, etc. 

Considera que a qualidade da educação 
se conquista com medidas efetivas em prol 
da autonomia, gestão democrática, 
financiamento público e formação de 
professores. 

Fonte: BRASIL, 2010b. (grifos nossos). 
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A perspectiva gerencialista, conforme se discute nos fundamentos desse 

curso de formação de gestores escolares (BRASIL, 2010b), apresenta-se a partir do 

discurso de cunho neoliberal, que põe ênfase sobre a centralidade da gestão das 

escolas, cujo referencial de formação passaria a ser o trabalho flexível, o cidadão 

proativo e a formação por competências. O sistema educacional, por sua vez, 

deveria promover o ranqueamento de suas escolas, posicionando-as a partir dos 

seus desempenhos. Seriam estes mecanismos de motivação para a busca pelos 

serviços escolares pela comunidade e o que garantiria a competitividade entre as 

instituições dentro do sistema de ensino, levando-as a se tornarem cada vez mais 

eficazes.  

No campo da gestão escolar, o modelo gerencialista dá ênfase à pessoa do 

diretor como liderança, capaz de mobilizar a escola para solução de problemas. 

Portanto, esse profissional passa a ser orientado para a busca da eficiência e da 

eficácia, otimizando recursos, sendo o mais objetivo possível. Um dos principais 

aspectos relacionados ao trabalho do gestor escolar é o foco em resultados. Essa 

seria a possibilidade visualizada pelos teóricos neoliberais da educação, para 

aplicação dos princípios do mercado neste campo, bem como dos princípios e 

métodos da gestão flexível para o campo da gestão educacional, adotado pelas 

empresas consideradas competitivas (BRASIL, 2010b). 

Em contraposição, identificamos a perspectiva democrática que põe ênfase 

sobre o compartilhamento do poder e a gestão colegiada da escola (DOURADO, 

2003). Nessa perspectiva, o gestor assume a condição de articulador de processos 

democráticos na escola, por meio dos diferentes espaços de participação instituídos, 

a exemplo do Conselho Escolar, Grêmio Estudantil, entre outros, compreendidos 

como instâncias democráticas de deliberação sobre o trabalho da escola (BRASIL, 

2010b). Essa perspectiva de trabalho aponta para a busca de resultados, porém o 

foco está centrado no processo.   

Iniciamos as análises dessa sessão, selecionando um conjunto de 

mensagens que denotam práticas de gestão, cujas características nos remetem ao 

modelo gerencial, a partir da frequência de termos como: liderança, competência, 

habilidade, eficiência, resultados, meta, produtividade, entre outros. Esses 

termos são identificados como característicos do modelo de gestão gerencial, que 

busca assemelhar a gestão da escola aos moldes da administração da empresa 
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privada, quando é colocado em contraposição à gestão democrática. Entre as 

mensagens postadas destacamos, a princípio, as seguintes: 

 

[...] um gestor precisa ter uma boa formação na área educacional [...] 
competência [...] disponibilidade [...] democracia [...] interesse no 
pedagógico [...] dinamismo [...] liderança [...] boa comunicação [...] ter visão 
do futuro [...]. (MENSAGEM 30 - TURMA 3). 
 
O gestor escolar nos dias de hoje deve ser um grande empreendedor onde 
tem que administrar focalizando os aspectos administrativos, pedagógicos e 
financeiro além de ser um grande articulador de todos os segmentos [...] 
avaliação dos resultados e repensar meios de como atingir melhor cada 
meta traçada em seu projeto administrativo. (MENSAGEM 10 – TURMA 8). 

 

Identificamos nas mensagens posições em que os gestores põem em 

destaque as práticas vinculadas ao modelo de gestão gerencial no contexto escolar. 

Observamos que teve uma predominância sobre os aspectos do gerencialismo na 

discussão realizada nas turmas 3 e 8, conforme evidenciam as mensagens acima 

destacadas. Com menor ênfase, o modelo gerencial também foi identificado nas 

discussões de outras turmas. Tais convicções se apresentam nos discursos dos 

cursistas a partir de suas práticas cotidianas, embora se identifique orientação para 

a perspectiva democrática nos textos de fundamentação desse curso de formação. 

Explicações práticas também foram mostradas nas mensagens dos gestores para a 

operacionalização do modelo no contexto escolar, como mostramos a seguir:  

 

O trabalho de um Gestor Escolar envolve estabelecer quais são as ações 
prioritárias, saber quando e como elas devem ser realizadas e acompanhar 
seus resultados são questões prioritárias para o bom andamento da gestão 
escolar. As escolas que sobressaem nesse sentindo são aquelas que 
conseguiram arrumar a casa, criando rotinas de trabalho e um clima 
organizacional positivo, garantindo a frequência dos seus professores e dos 
alunos, e cujos diretores tem uma formação mais especializada. 
(MENSAGEM 8 – TURMA 3). 
 
Para conduzir sua equipe o gestor competente sempre tem um propósito a 
ser concretizado e uma estratégia de ação para conquistar seus objetivos. 
Esse é o ponto de partida para que as ações da equipe escolar sejam bem 
sucedidas e quando uma de suas estratégias falha, o gestor educacional 
incentiva sua equipe a descobrir o que é necessário fazer para dar um 
passo a diante. O gestor escolar deve ter consciência de que sua equipe 
não limita-se a alunos, professores e demais funcionários internos da 
instituição. (MENSAGEM 16 – TURMA 6). 
 
Em todo o ambiente escolar existem situações que interferem na atuação 
do gestor, dificultando seu trabalho. No entanto, quando o gestor escolar 
está preparado para lidar com as divergências e convergências, fica mais 
fácil solucionar as situações apresentadas, principalmente quando este 
possui competência, habilidade, autonomia, atuação, liderança, humanismo, 
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flexibilidade, inovação, criticidade e transparência, fatores primordiais a sua 
atuação no ambiente escolar. (MENSAGEM 19 – TURMA 8). 

 

Vemos que os cursistas refletem sobre o trabalho do gestor escolar a partir 

de termos que evidenciam as práticas gerenciais na gestão da escola, embora 

possamos constatar uma mistura de características dos modelos em discussão, 

como se estes tivessem o mesmo sentido ou significado – competência, habilidade, 

autonomia, atuação, liderança, humanismo, flexibilidade, inovação, criticidade e 

transparência. Percebemos que essa é uma tendência que vem sendo orientada 

para a gestão pública no Brasil, que implica “[...] adotar os pressupostos da 

administração de empresas para a educação” (HORA, 1994), quais sejam: a 

generalidade, sob a qual se faz entender que mesmo com objetivos diferentes as 

estruturas administrativas são similares e a racionalidade, que sugere a adoção de 

métodos e técnicas voltados para a eficiência das ações, ao ponto em que atenda 

aos objetivos requeridos pela sociedade. Da forma como faz a arguição, é possível 

entender que os cursistas possam ter acesso à literatura que evidencia a defesa 

desse modelo de gestão no campo da educação ou mesmo de outros referencias 

que consubstanciam as práticas defendidas. Embora não possamos definir que o 

façam por convicção, observamos que o discurso dos cursistas apresenta a defesa 

da gestão gerencial que põe ênfase sobre a dimensão técnica da gestão, na qual o 

diretor se torna liderança principal do trabalho escolar que realiza no decorrer das 

discussões, sendo visto como gerente. Nesse aspecto, cabe ressaltar as 

proposições teóricas e metodológicas manifestadas no curso que destacam uma 

relação de concessão e subordinação entre o líder e seus liderados.  

Ao contrário dessa discussão de cunho gerencial, a orientação sobre a 

liderança do gestor na perspectiva democrática se dá no sentido de promover suas 

ações por meio da criação e atuação de instâncias colegiadas, de caráter 

deliberativo, de forma que o exercício do partilhamento do poder não fique na 

dependência de sua autoridade, mas se faça perante a organização e mobilização 

da comunidade escolar (BRASIL, 2010b). O papel do diretor na perspectiva 

democrática denota outro sentido para o termo liderança, que não compreende 

gerenciamento de ações, conforme se propõe no modelo gerencial. A liderança 

democrática age de acordo com os interesses da coletividade, não se pauta na 

relação concessão X subordinação, concentra suas ações no empreendimento das 

instâncias democráticas de deliberação e de compartilhamento do poder de forma 
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que garanta a organização e mobilização da comunidade para a participação na 

gestão da escola. Assim, o gestor assume o papel de articulador da democracia 

da/na escola, ao passo que contribui para a construção e efetividade da escola 

pública democrática (BRASIL, 2010b). Segue nas mensagens dos cursistas a 

compreensão que apresentam sobre o termo liderança.  

 

[...] A liderança é uma habilidade que pode ser desenvolvida e exercida a 
cada dia. O gestor escolar deve agir como líder, pensando no progresso de 
todos que fazem parte de sua equipe. Um gestor líder é capaz de 
desenvolver o potencial de trabalho de toda sua equipe, fazendo com que 
esta sinta-se capaz de transformar e realizar com sucesso todos os projetos 
desenvolvidos pela instituição de ensino [...]. (MENSAGEM 16 – TURMA 6). 
 
Considerando a dinâmica do trabalho da gestão escolar sua autonomia é 
fundamental na dimensão, administrativa, pedagógica e financeira da 
escola, tendo em vista, a otimização dos trabalhos e gerenciamento das 
atividades escolares, facilitando e circulando os conhecimentos e 
informações na comunidade escolar, garantindo por sua vez credibilidade 
no fazer coletivo, buscando sempre a e otimizando dos recursos financeiros, 
sendo o mais transparente possível, um exemplo de líder, que poder 
articular sua comunidade na construção de pessoas produtivas e 
preparadas para contribuir no desenvolvimento social. (MENSAGEM 12 – 
TURMA 8). 
 
O diretor não pode ser visto como um autocrata, ou seja, como centro se 
todas as decisões. Pelo contrário, trata-se de entendê-lo como sendo um 
líder cooperativo, o de alguém que consegue unir as aspirações, os 
desejos,  as expectativas da comunidade escolar e articula para que todos 
participem da gestão em um projeto comum. O diretor não pode se voltar 
apenas para questões administrativas. Como dirigente, cabe-lhe ter uma 
visão do todo e uma atuação que englobe a escola em seus aspectos 
pedagógicos, administrativos, financeiros e culturais. (MENSAGEM 13 – 
TURMA 8). 
 
[...] O gestor deve além de tudo ser um líder e usar essa liderança para o 
lado da conquista pois acredito ser a melhor forma de solucionarmos 
principalmente os conflitos surgidos no dia a dia de nossa missão. 
(MENSAGEM 25 – TURMA 9). 

 

Percebemos que as propostas dos gestores sobre a capacidade de 

liderança apontam para as duas perspectivas em discussão: para a gerencial, 

quando põe ênfase sobre o gerenciamento de atividades e a produtividade, e; para a 

democrática, quando se propõe a ser um articulador, que não se coloca como 

personagem central em torno das decisões tomadas pela escola ou em seu nome.  

Constatamos outro dado relevante no conjunto das mensagens do fórum 

quando observamos que não havia consenso entre os cursistas em torno do modelo 

de gestão gerencial ora defendido para a escola pública. Nesse sentido, 

visualizamos posições contrárias nas turmas 3 e 9, nas quais as discussões 
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convergiam com intensidade para esse modelo, divergindo inclusive dos 

fundamentos teóricos e metodológicos da formação ofertada pelo Programa Escola 

de Gestores (BRASIL, 2009a). Contrapondo-se à posição apresentada pelos 

colegas nesses ambientes virtuais de aprendizagem, os cursistas apresentaram 

argumentos em defesa da gestão democrática da escola pública. Nesse sentido, é 

pertinente observar as mensagens que ilustram tal proposição:  

 

Percebo que a fundamentação de sua resposta está ligada ao conceito de 
Gestão Empresarial da Escola, sem dúvida há excelentes resultados 
quando assumimos essa práxis, mas haverá espaço para o partilhamento 
de poder na escola? (MENSAGEM 9 – TURMA 3). 
 
O trabalho do gestor escolar é constituído de diversas dimensões que vai 
desde a político-pedagógica à político-administrativa. O debate liberal tende 
a atribuir ao diretor o papel de gerenciador e principal responsável pela 
eficácia da escola. No entanto, o debate democrático compreende que se a 
escola é pública a gestão também deve ser pública, ou seja, um direito que 
deve ser partilhado por todos. Portanto, não devemos confundir o 
gerencialismo pregado pelo liberalismo que tem os fins voltados para o 
mercado com a gestão democrática, cujo fim é a formação de seres 
pensantes, participativos, autônomos, humanos e sob essa perspectiva a 
responsabilidade da "eficiência" da escola é de todos, e não apenas do 
diretor, que é apenas um mediador entre o projeto coletivo e os sujeitos 
sociais beneficiários do mesmo (MENSAGEM 28 - TURMA 9). 

 

Notamos que as mensagens postadas nas duas turmas (3 e 9) evidenciam 

um embate entre os cursistas acerca da definição da concepção de gestão que deve 

prevalecer no contexto da escola pública. De acordo com os argumentos 

apresentados, tal defesa recai sobre a gestão democrática. Os cursistas se 

contrapõem ao modelo gerencial que tem uma lógica de atividade mercadológica, 

conforme propõe o ideário neoliberal que orienta as reformas da educação nos anos 

de 1990. Trata-se de uma perspectiva que “[...] pouco se valoriza o processo e 

pouco se questiona “o que é um bom resultado.” (BRASIL, 2010b, p. 6). Assim, 

percebemos haver nas ‘falas’ um nível de conscientização acerca da importância da 

educação como um bem público e de sua defesa em torno da gestão democrática 

da escola pública. 

Ainda identificamos mensagens de maior teor, com o detalhamento de 

formas de trabalho gerencial, que se distanciam de práticas democratizadoras da 

gestão escolar. Observemos a mostra a seguir:  
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As atitudes, os conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e 
competências na formação do gestor escolar são tão importantes quanto a 
prática de ensino em sala de aula. No entanto, de nada valem estes 
atributos se o gestor escolar não se preocupar com o processo de 
ensino/aprendizagem na sua escola. Os gestores devem também possuir 
habilidades para diagnosticar e propor soluções assertivas às causas 
geradoras de conflitos nas equipes de trabalho, ter habilidades e 
competências para a escolha de ferramentas e técnicas que possibilitem 
a melhor administração do tempo, promovendo ganhos de qualidade e 
melhorando a produtividade profissional. O Gestor deve estar ciente que 
a qualidade da escola é global, devido à interação dos indivíduos e grupos 
que influenciam o seu funcionamento. O gestor deve saber integrar objetivo, 
ação e resultado, assim agrega à sua gestão colaboradores 
empreendedores, que procuram o bem comum de uma coletividade. Em 
síntese, o bom gestor deve ser um administrador, isto é, manter a escola 
dentro das normas do sistema educacional, seguir portarias e instruções e 
ser exigente no cumprimento de prazos. Também deve valorizar a 
qualidade do ensino, o projeto pedagógico, a supervisão e a orientação 
pedagógica e criar oportunidades de capacitação docente. Deve, contudo, 
preocupar-se com a gestão democrática e com a participação da 
comunidade, estar sempre rodeado de pais, alunos e lideranças do bairro, 
abrir a escola nos finais de semana e permitir trânsito livre em sua sala. 
Para isso é importante ter uma equipe de direção que tenha talentos 
complementares. Delegar e liderar devem ser as palavras de ordem. E 
mais: o bom diretor indica caminhos, é sensível às necessidades da 
comunidade, desenvolve talentos, facilita o trabalho da equipe e, é claro, 
resolve problemas. (MENSAGEM 18 – TURMA 3). 

 

Embora queira evidenciar o compromisso com a realização da gestão 

democrática na escola, o comentário do cursista corrobora mais uma vez a defesa 

das práticas gerenciais, ao passo que apresenta propostas detalhadas de como 

realizar atividades que possam resultar em sucesso e que definam o gestor pela sua 

competência em fazer a gestão para resultados, nos moldes propostos pelas 

políticas neoliberais já discutidas neste trabalho. Esse modelo de gestão é focado na 

valorização da capacidade de gestão, associada à capacidade de inovação, de 

criatividade e de proatividade dos segmentos escolares. Evidencia-se um conjunto 

de ações sob os quais não se faz presente nenhuma forma de engajamento político. 

Os cursistas até propõem a participação da comunidade, o que se configura mais 

como presença em torno de uma liderança (BORDENAVE, 1994; LIBÂNEO, 2004; 

LÜCK, 2006b). 

A mesma perspectiva de gestão que se apresenta nas mensagens dos 

cursistas que foi ressaltada anteriormente também se apresenta com menor 

intensidade em outras turmas do mesmo curso. Há contradições constantes nas 

‘falas’ desses cursistas quando tentam alinhar a gestão democrática à gerencial, 

utilizando-se de termos do contexto empresarial, como se fossem eficientes e 
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eficazes no sentido de garantir o sucesso do trabalho realizado nas escolas públicas 

onde atuam. Eles compreendem que: 

 

O ideal hoje de formação escolar é o flexível, a formação por competências, 
e tudo isso só se consegue com uma verdadeira Gestão Democrática, 
lidando com as divergências e convergências do dia a dia. Esse novo 
modelo de Gestão contribui para o trabalho eficiente, tão procurado hoje em 
dia, e é isso que estamos lutando a cada momento de nosso trabalho como 
Gestor Escolar, um trabalho descentralizado, dividindo as responsabilidades 
para que os bons resultados, sejam alcançados. (MENSAGEM 7 – TURMA 
1). 
Um gestor líder é capaz de desenvolver o potencial de trabalho de toda 
sua equipe, fazendo com que esta sinta-se capaz de transformar e realizar 
com sucesso todos os projetos desenvolvidos pela instituição de ensino. 
(MENSAGEM 2 - Turma 6). 
O gestor deve agir democraticamente como líder, gerenciando conflitos, 
visando o progresso de sua escola, para isso é necessário o compromisso 
de cada um nesse processo, pois os desafios são muitos. Ele precisa 
exercer o seu papel disponibilizando uma comunicação aberta para assim, 
desenvolver uma gestão integrada com toda a comunidade escolar. 
(MENSAGEM 41 - TURMA 9). 
 
[...] ter conhecimento e competência na parte administrativa, pedagógica 
e financeira. O compromisso e a qualificação profissional são requisitos 
fundamentais para exercer com eficiência esta função. (MENSAGEM 28 - 
TURMA 10). 
 
Com esse novo modelo de gestão democrática o gestor assumi a 
liderança da equipe e zela por um espaço harmonioso na escola, é ele 
que direciona orienta e opina, não esquecendo de trabalhar em conjunto. 
Enfim é ele o norteador da escola. (MENSAGEM 16 - TURMA 10). 

 

Destacamos, ainda, no contexto das discussões acima realizadas, a 

liderança, como sendo associada à gestão democrática da escola (TURMAS 6 E 9), 

como também ao modelo de gestão gerencial (TURMAS 1 E 10). Outros termos 

merecem relevo nesse contexto a exemplo de: líder, liderança, eficiência, 

conhecimento, competência, qualificação profissional, flexível, administração, 

etc. Observamos se tratar de terminologias que se distanciam do vocabulário da 

gestão democrática ou que assume outros significados diante do que se pretende 

para a escola pública brasileira.  Não menos preocupante também foi o depoimento 

apresentado pelo cursista, que trata de mecanismos de gestão democrática na 

escola, enfocando a atuação do Conselho Escolar, salientando que,  

 

[...] existem vários fatores importantes na atuação do Gestor Escolar, porém 
optei para discutir neste fórum o Conselho Escolar, pois ele é um parceiro 
do gestor em todas as atividades que se desenvolvem no interior da escola. 
(MENSAGEM 9 - Turma 4). 
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Entendemos que essa definição que coloca o colegiado escolar na condição 

de parceiro da gestão desqualifica a sua condição de tecnologia de gestão, sendo 

considerado como simples instrumento na administração da escola, quando a sua 

importância e especificidade se relacionam à condição de instrumento de gestão 

democrática, de exercício do poder na escola, configurando-se, assim, como 

instrumento de exercício de cidadania. Essa assertiva também desqualifica a 

categoria central da gestão democrática, a participação, o que representa na prática 

apenas a condição de ‘estar presente’ ou ‘se fazer presente’, de reunir entorno da 

liderança do gestor. Tal proposta desmerece a importância da categoria 

“participação”, ao passo que se esvazia de sentido político, tornando-se mero 

instrumento da gestão. 

Consideramos que o modelo gerencial, conforme se discute nos 

fundamentos dessa formação para gestores a distância (BRASIL, 2010b), não 

apresenta parâmetros adequados ao princípio da gestão democrática da escola 

pública. Notamos nos parâmetros que diferenciam as duas perspectivas de gestão – 

gerencial e democrática – que a proposta que segue esse modelo de gestão 

gerencial põe em relevo a figura do Diretor, não garante a autonomia da escola e 

responsabiliza individualmente os educadores pelo resultado do desempenho dos 

alunos e da escola. 

Ainda, no âmbito das discussões realizadas pelos cursistas, pudemos 

constatar a defesa da gestão democrática da escola, considerando-a como um bem 

público e a educação como um direito do cidadão brasileiro. Nessa abordagem, 

identificamos caraterísticas inerentes ao processo de gestão democrática na escola, 

a partir de categorias que emergiram do olhar dos cursistas, como: 

descentralização, participação, autonomia, transparência. Nesse sentido, 

também destacamos as mensagens dos cursistas que definem:  

 

Para conquistarmos uma educação de qualidade, precisamos da 
colaboração de toda a comunidade escolar. [...] só acontece quando alguns 
fatores são atingidos, como, por exemplo: Diretores compromissados com a 
transparência e descentralização de sua administração; professores 
compromissados com a atividade docente; alunos desejosos de aprender; 
mães e pais participando e fiscalizando as atividades escolares; entre 
outros fatores. Dessa maneira, a gestão democrática será alcançada, e, 
certamente, também, uma escola de qualidade. (MENSAGEM 5 - Turma 4). 
 
[...] a gestão desta unidade de ensino tem consciência de que a gestão 
democrática já está posta no ambiente escolar e que é necessário que, não 
só ele mas todos os envolvidos nesse processo conheça, domine e coloque 
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em prática os princípios fundamentais da gestão democrática: 
transparência, participação e descentralização. (MENSAGEM 22 - TURMA 
1). 

 

As mensagens postadas pelos cursistas acima destacadas corroboram a 

compreensão, bem como a defesa da gestão democrática da escola pública, ao 

passo que evidenciam a presença das dimensões a ela inerentes (BRASIL, 2010b). 

As discussões seguem na mesma perspectiva de considerar as dificuldades sobre o 

trabalho do gestor escolar, anteriormente identificadas, como trabalho árduo e 

difícil de se concretizar.  

No que se refere à capacidade de mobilização para a participação da 

comunidade na gestão da escola, destacamos uma situação que merece reflexão. O 

cursista define que:  

 

Teoricamente, a gestão escolar deveria funcionar em conjunto com a 
comunidade escolar”. Porém, considera ser “[...] cada vez mais difícil o 
trabalho de conscientização para a participação voluntária de todos os 
envolvidos no processo de desenvolvimento do aluno. (MENSAGEM 9 - 
TURMA 1).  

 

O conteúdo dessa mensagem evidencia a ausência da comunidade nos 

processos de gestão da escola, enquanto desperta a atenção para outra 

preocupação que se relaciona à gestão democrática nesse contexto. Entendemos 

que a participação dos segmentos escolares em colegiados e nas funções de 

direção de instituições de ensino básico não pode ser encarada como atividade 

voluntária no sentido apenas de estar presente, constituindo uma ação sem 

comprometimento político-pedagógico. A participação, embora seja um ato 

voluntário de cada sujeito do contexto escolar, é uma conquista da sociedade 

(DEMO, 2001) e, como tal, deve ser assumida na escola, como condição para a 

efetivação da democracia e do exercício da cidadania. Tal tendência pode ser 

observada ainda na seguinte mensagem: “[...] mesmo diante de tantas dificuldades 

ainda existe aqueles colegas que querem participar de todas as atividades 

promovidas pela escola, é isso que nos dar força para caminhar a luta.” 

(MENSAGEM 4 - TURMA 7). 

Essa tendência de considerar a participação como um ato voluntário que 

segue nas ‘falas’ dos gestores tende a se coadunar aos interesses da gestão 

gerencialista, em que os sujeitos estão presentes para assumir tarefas no contexto 
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da escola, porém não tem uma ação efetiva sobre as decisões, os rumos da 

educação. Sob tal perspectiva, a participação, categoria basilar para a efetivação do 

processo de gestão democrática, figura como mera estratégia de gestão (PARO, 

2002). Os sujeitos se fazem presentes sem que lhes seja garantido o poder de 

decisão sobre os assuntos pertinentes à gestão escolar em seus diferentes 

aspectos: administrativo-financeiro e pedagógico. Sabemos que a concretização da 

participação depende de processos que precisam ser mobilizados, com habilidade 

política, especialmente por aqueles que assumem as funções de gestores escolares. 

O seu caráter educativo fica comprometido e o seu caráter político esvaziado, 

quando se provoca a participação apenas para estar presente, ou se fazer presente.  

Outra vertente da participação, que merece reflexão, mostra-se nas 

mensagens dos cursistas quando se refere à participação como ‘apoio’. O gestor 

confirma a necessidade de participação dos colegas como apoio às atividades da 

escola, conforme relata: “[...] falta os recursos necessários para se desenvolver um 

bom trabalho e o apoio dos colegas para de fato acontecer uma gestão 

democrática e participativa.” (MENSAGEM 17 - TURMA 9). 

Confirmamos mais uma vez a preocupação por parte do gestor de ter os 

colegas presentes, apoiando as atividades da escola. Porém, conforme se discute 

nesse trabalho de pesquisa, essa prática de participação – do estar presente – não 

consolida os processos democráticos nas escolas. Essa forma de gestão 

participativa, em que a comunidade colabora de forma pontual com o trabalho da 

escola, ajudando a resolver os seus problemas, sem participar efetivamente da 

deliberação sobre os seus rumos, fazem parte das características do modelo de 

gestão gerencialista. A ideia de ‘fazer parte’ e, por conseguinte, ‘tomar parte’ 

(BORDENAVE, 1994; LIBÂNEO, 2004; LÜCK, 2006b) na gestão da escola supera 

essa visão de ‘estar presente’, conforme discutem os autores que referenciam as 

práticas de gestão democrática. A participação precisa se dar de forma sistemática, 

não apenas como forma de apoio ao trabalho escolar, mas por engajamento político, 

de forma que os sujeitos usuários da escola pública possam sentir-se partícipes de 

um projeto de educação emancipadora do qual devem se beneficiar. 

O processo de mobilização social para a participação é tarefa do gestor 

escolar, que visa articular a gestão democrática da escola. Esta, enquanto princípio 

constitucional, precisa ser encarada como um bem público conquistado pela 

sociedade. Portanto, não deve ser apenas parte da composição administrativa da 
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escola, instituída por meio dos colegiados escolares e instituições de caráter 

administrativo-financeiro. Mas precisa ser uma vivência dos sujeitos que atuam 

nesses espaços educativos, de exercício de cidadania. Assim, se constitui de 

práticas contínuas, que se aperfeiçoam no próprio processo de gestão e como práxis 

educativa, enquanto garante a relação entre a dimensão teórica e a ação no 

processo do conhecimento (FRIGOTTO, 2010). A reflexão gerada nesse contexto 

real deve se dar em função da ação para transformar.  

A dificuldade em conduzir a gestão de forma compartilhada também se 

apresenta na discussão entre os gestores como outro aspecto relevante. Essa 

preocupação também pode ser considerada como um indício da necessidade de se 

construir competência técnica e política para tal finalidade. O conteúdo em destaque, 

a seguir, corrobora a importância da participação da comunidade na gestão da 

escola e a necessidade de compartilhamento de responsabilidades, o que 

caracteriza o processo de descentralização. Sobre esse aspecto, os cursistas 

compreendem que: 

 

[...] é preciso compartilhar as responsabilidades com os alunos, pais, 
professores, funcionários, para que se estabeleça uma gestão democrática. 
(MENSAGEM 17 - TURMA 1). 
 
A reflexão que faço frente à gestão descentralizada é que esta é uma 
postura que ainda está em processo de construção, penso que ainda não 
temos maturidade para delegar funções e cobrá-las dos responsáveis sem 
nos mostrarmos como autoritários, ou seja, ainda nos falta clareza dos 
caminhos que levam a uma gestão compartilhada e autonomia dos 
componentes da equipe, para assumirem funções quando acreditam que 
são papel exclusivo do diretor. (MENSAGEM 5 – TURMA 2). 
 
[...] ser gestor escolar é assumir uma grande responsabilidade que deve ser 
compartilhada com toda equipe pedagógica; pais, alunos etc., todos 
conscientes da sua importância no desenvolvimento de um bom trabalho na 
escola em prol de um mesmo objetivo: o conhecimento preparando os 
alunos para um futuro profissional e acima de tudo ser um bom cidadão 
conhecedor do seu direito e dever na sociedade que atua. (MENSAGEM 3 – 
TURMA 6). 
 
O trabalho do gestor tem que estar articulado de tal forma que todos os 
sujeitos compreendam a importância de se trabalhar coletivamente em prol 
da aprendizagem do aluno. Para isso, se faz necessário que o gestor tenha 
conhecimento técnico e exerça uma liderança de fato democrática e voltada 
para esse propósito. (MENSAGEM 14 – TURMA 7). 
 
As convergências e divergências a respeito da atuação do gestor escolar, 
são visualizados a partir do momento que ele tenta desenvolver o seu 
trabalho como um profissional que pretende mudar a sua rotina, uma vez 
que, passa a ser um agente de mudanças, é inovador, tem equilíbrio, sabe 
compartilhar responsabilidades, lida com resistências e acima de tudo a 
conscientização de diversos seguimentos sabendo-se que, é possível 
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educar os nossos alunos contagiando-os com a paixão pelo oficio de 
aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver. (MENSAGEM 4 – 
TURMA 8). 

 

O compartilhamento de responsabilidades para concretização da gestão 

democrática na escola, por meio da descentralização de ações, é uma tendência 

que se delineia no contexto de mudanças identificadas a partir da reforma da 

educação da década de 1990, do século passado, anteriormente discutidas neste 

trabalho de pesquisa. As práticas gestoras devem envolver os segmentos escolares 

em espaços de socialização do poder, a exemplo dos conselhos escolares, grêmios 

estudantis, conselhos de pais e outras formas de organização. Conforme a 

concepção de gestão definida no paradigma de gestão democrática, todos assumem 

a co-responsabilização pelo trabalho que se realiza na escola e pelos seus 

resultados.  

Assim, confirma-se a prática da gestão participativa com a comunidade, por 

meio da descentralização das ações e das decisões no contexto escolar, que 

compreende o compartilhamento de responsabilidades com todos os segmentos 

escolares. Para tanto, é preciso que haja o processo de conscientização, mas 

também de formação para a participação cidadã nas instâncias gestoras, segundo 

se estruturam nas redes de ensino. Esse processo deve encaminhar para a 

construção da autonomia da escola, categoria que se discute a seguir. 

O último e maior desafio identificado nas práticas gestoras realizadas nas 

escolas públicas do Rio Grande do Norte diz respeito à atuação dos mecanismos da 

gestão democrática. Nesse sentido, pudemos identificar diferentes posturas dos 

gestores em relação ao trabalho democrático, especialmente sobre a atuação os 

colegiados escolares. Nas turmas 1 e 6, por exemplo, foram encaminhadas as 

discussões em torno da necessidade de fortalecer a ação do Conselho Escolar. 

Nesse sentido, os gestores declararam que: 

 

O desafio está lançado: realizar uma gestão democrática. Para isso se faz 
necessário romper a zona de conforto, envolver a comunidade escolar. Eles 
precisam ser inseridos nesse processo e acredito que o caminho é 
fortalecimento do conselho escolar, proporcionarmos condições para que 
ele possa realizar suas funções. Sabemos que isso não é fácil, as pessoas 
às vezes prefere não se envolver, mas não podemos desistir.(MENSAGEM 
10 – TURMA 1). 
 
Encontramos uma escola desorganizada, com isso tivemos muitas 
dificuldades para geri-la, mas este ano de 2011 estamos contando vitória, 
pois a escola está se organizado de uma maneira surpreendente. Tivemos 
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que tomar várias atitudes. Reunimos Conselho de Escola para tomar atitude 
até de transferência de alunos, tudo de acordo com o regulamento da 
escola. O diretor não pode tentar resolver os problemas sozinho, a escola 
tem os colegiados, que pode ajudar a resolver os problemas. (MENSAGEM 
1 – TURMA 6). 

 

Observamos que os gestores reconhecem a importância dos mecanismos 

da gestão democrática na escola. Está implícito nas mensagens que eles apostam 

no fortalecimento do Conselho Escolar para a realização da gestão democrática na 

escola. Porém, ficam claras, também, as dificuldades em conduzir a dinâmica 

participativa que esse processo exige com a articulação e envolvimento dos 

segmentos escolares.  

Ainda identificamos um aspecto que merece atenção na mensagem 1 da 

turma 6, quando o gestor se refere à atuação do colegiado na resolução de 

problemas. Entendemos que não se pode minimizar a importância do Conselho 

Escolar relacionando a sua atuação ao cumprimento de tarefas administrativas. 

Apesar de considerar importante a sua participação como mecanismo de controle de 

ações administrativas e financeiras na escola, devemos entender que o papel desse 

colegiado no contexto escolar é bem mais amplo, no sentido de contribuir com a 

gestão da escola em todos os seus aspectos, inclusive pedagógico, sendo 

corresponsável pela qualidade da educação realizada na instituição.  

Uma dimensão da gestão democrática que também está implícita nas 

discussões realizadas pelos gestores, quando se referem aos mecanismos, é a 

autonomia escolar. Nas turmas 3, 4, 7 e 9, eles discutem sobre os mecanismos e 

põem ênfase na atuação dos colegiados, conforme veremos nas mensagens a 

seguir: 

 

[...] a escola é um espaço que exige atitude consciente e imediata, às 
vezes, mas que estamos sozinhos não, pois o Conselho de Escola com a 
representatividade de todos os seguimentos pode ajudar e muito nesse 
sentido. (MENSAGEM 15 – TURMA 3). 
 
[...] almejamos tanto a criação e efetivação do Projeto Político Pedagógico, 
dos Conselhos Escolares (nas escolas que ainda não tem). Mas um 
conselho que realmente funcione, e não como a colega [...] citou, muitas 
vezes existe, mas não colabora desempenhando verdadeiramente o seu 
papel. (MENSAGEM 4 – TURMA 4). 
 
[...] juntas com o coordenador pedagógico e financeiro, nossa primeira ação 
em janeiro de 2010, como gestores na escola, foi reunir o Conselho de 
Escola para traçarmos os rumos da nossa escola e desde então graças à 
coordenação da equipe gestora está se ampliando a participação dos 
conselheiros nas ações e decisões da escola (o melhor seria que esta 



173 

iniciativa fosse tomada pelos demais conselheiros), mas se ficarmos 
esperando isso não acontece. Não está sendo fácil, pois muitos 
conselheiros não têm disponibilidade para participar das reuniões e de 
assumir as suas responsabilidades. (MENSAGEM 20 – TURMA 7). 
 
[...] a missão do gestor é interessante e árdua, mas se conseguirmos pôr 
em prática o que está escrito nas duas principais ferramentas que nos 
auxilia, que é o PPP e o Regimento Interno da Escola e também com a 
atuação do Conselho Escolar podem ter certeza, nosso trabalho será bem 
mais proveitoso. (MENSAGEM 4 - TURMA 9). 

 

A autonomia da escola será sempre relativa, considerando que ela faz parte 

de um sistema de ensino e que deve seguir orientações e normas para a realização 

de seu trabalho. No entanto, elas apresentam preocupações com relação à 

segurança na tomada de decisões sobre os diferentes aspectos de sua gestão, 

especialmente nos aspectos pedagógicos. Denotam a pretensão de que essa 

segurança seja amparada na construção e efetivação dos canais de participação ao 

mencionarem os mecanismos da gestão democrática como: o Projeto Político-

Pedagógico, o Regimento Interno da Escola e o Conselho escolar. É pertinente 

destacar a noção de autonomia quando a escola busca a segurança do trabalho que 

realiza no compartilhamento das decisões, o que evidencia a importância dos 

mecanismos de gestão democrática no seu contexto. Observamos nas mensagens 

destacadas que elas buscam esse apoio principalmente nos colegiados escolares.  

A autonomia, conforme ressalta Barroso (2003), deve se dar no sentido de 

garantir a unidade do trabalho escolar. Esta não se confirma por meio de decreto, 

mas é construída a partir da ação dos sujeitos que atuam no contexto escolar. Na 

medida em que conseguem realizar suas atividades com a participação dos 

conselhos, as escolas sentem-se mais seguras em relação ao sistema e ao seu 

próprio trabalho. Nessa perspectiva, compreendemos que os gestores buscam 

construir a autonomia das escolas com a força da participação da comunidade. 

Por um lado, temos escolas que buscam construir um trabalho coletivo, 

amparadas nos mecanismos democráticos de participação, que reconhecem a 

importância desses mecanismos para o fortalecimento da gestão democrática; por 

outro lado, existem aquelas que seguem um caminho contrário. Se temos gestores 

que apostam na atuação e fortalecimento dos colegiados, também temos gestores 

que centralizam as atividades de gestão e adotam atitude de espera em relação à 

participação. Vejamos como a mensagem apresentada, a seguir, ilustra essa 

situação controversa:  
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[...] colocou bem, o trabalho coletivo, onde está o conselho escolar? qual a 
função do grêmio estudantil? será que o gestor tem que carregar aos 
ombros a expressão GESTOR, os demais [...], não sentem-se gestores 
estão a parte do processo (se acham fora de), e os pais não têm tempo de 
formar APM(s) ou não sabem, e se sabem, onde estão? temos que 
conquistá-los? e a constituição o que diz: - dever do estado e 
reponsabilidade da família, que família? alguns não a "tem''. Mas temos que 
buscar unidade. Essa disciplina fez-nos refletir e você então, gostei do seu 
relato. (MENSAGEM 14 – TURMA 7). 

 

Observamos que o gestor coloca as características de uma instituição que 

pratica um modelo centralizador de gestão, que não busca construir a sua 

autonomia ao adotar atitude de espera em relação à participação da comunidade. 

Ele não compreende que esse é justamente o papel do gestor escolar democrático: 

articular e estimular os segmentos escolares para assumirem coletivamente a gestão 

da escola. São instituições que permanecem com práticas de gestão que se 

baseiam na autoridade do diretor, que continua a responder por tudo, caracterizando 

um poder centralizador, termo também recorrente nas discussões do Fórum. 

Quando a escola não consegue encaminhar seus trabalhos por meio da 

ação coletiva, ela continua com práticas isoladas, priorizando o desenvolvimento de 

tarefas burocráticas dos eixos administrativo e financeiro. Os gestores tentam 

justificar a ausência de práticas democráticas no distanciamento dos segmentos no 

contexto escolar. Por vezes, realizam planejamentos gerenciais para dar conta da 

execução de programas e suas prestações de conta. Considerando o histórico de 

centralização do poder e de autoritarismo na gestão escolar, vivenciado por esse 

Estado, é possível crer que a mensagem acima citada seja um indício de que as 

práticas burocráticas autoritárias ainda permeiam a gestão das escolas públicas no 

Rio Grande do Norte.   

Seguiremos com as análises sobre os trabalhos de conclusão de curso 

(TCC), na perspectiva de identificar proposições realizadas pelos cursistas para as 

escolas públicas do Rio Grande do Norte. 

 

5.5 PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO NA GESTÃO ESCOLAR APRESENTADAS 

NOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

A análise realizada nesse item do texto compreende as discussões sobre os 

trabalhos de conclusão de curso (TCC), produzidos em grupo ou individualmente, 
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sob a orientação de um professor na Sala Ambiente Projeto Vivencial. Eles foram 

organizados em três categorias, conforme as temáticas expressas nos títulos, 

sobressaindo àqueles identificados por aspectos da gestão escolar. Assim, foram 

definidas como categorias aquelas desencadeadas no processo formativo, que 

emergiram do contexto dos trabalhos acadêmicos produzidos pelos cursistas. A 

tabela a seguir expõe os critérios de seleção dos trabalhos a serem analisados. 

 

Tabela 7 – Temáticas abordadas nos TCC. 

Categorias Centrais 
de organização dos 

TCC 

Categorias desencadeadas pelo 
processo formativo 

Quantidade de 
trabalhos 

analisados 
% 

Relacionada ao 
processo de ensino, 
aprendizagem e 
permanência do aluno 
na escola 

Alfabetização 
Currículo 
Cuidar e educar na educação 
infantil 
Avaliação da aprendizagem 
Dificuldades de aprendizagem 
Ensino de matemática 
Leitura e escrita 
Processo de ensino 
Tecnologias na escola 
Formação de professores 
Evasão escolar e inclusão 

22 25% 

Relacionada a 
questões de relações 
interpessoais e à 
convivência 
democrática na escola 

Conviver/convivência democrática 
Escola-família-comunidade 
Professor x aluno 
Valores e motivação 
Violência escolar 
Indisciplina na escola 
Drogas 

21 24% 

Relacionada ao 
processo de 
democratização da 
gestão escolar  

Gestão democrática participativa 
Projeto político-pedagógico 
Conselho Escolar 

45 51% 

Total 88 100% 
Fonte: Adaptado de UFRN (2012). 

 

As temáticas abordadas foram definidas na construção do Projeto de 

Intervenção, que compreende uma “[...] ação conjunta do diretor e do coletivo da 

escola para elaborar, concretizar e avaliar um processo de pesquisa-ação na 

instituição educativa em que trabalham” (BRASIL, 2010b). Esse processo de escolha 

considerou o conjunto de orientações, conforme opções e critérios abordados na 

Atividade Obrigatória 1 da Unidade 1 (Anexo B), para definição do Projeto-

intervenção, cuja culminância estaria associada ao trabalho de conclusão de curso 

(TCC).  



176 

À medida que foram se articulando no contexto da Sala Ambiente, os 

cursistas optaram por propostas de intervenção que contemplaram: a) a análise 

crítica sobre o Projeto Político-Pedagógico, considerando aspectos que evidenciam 

seu processo de elaboração, execução e avaliação; b) a síntese sobre uma proposta 

de intervenção que visasse a construção do Projeto Político-Pedagógico, a partir de 

diálogo e pesquisa com os segmentos escolares, observando a sua importância 

para a gestão da escola, ou c) outro foco de estudo, seja este vinculado ao Projeto 

Político-Pedagógico ou à gestão da escola, propondo a discussão acerca de 

problemáticas relevantes para a comunidade escolar. A partir dessa dinâmica de 

atuação da sala, constituiu-se um total de 88 trabalhos, produzidos a partir dos 

Relatórios Analíticos estruturados no decorrer do curso, cujas temáticas foram 

organizadas e categorizadas conforme foram apresentadas na tabela 7.  

Na análise dos títulos, das palavras-chave e dos resumos dos TCC, 

percebemos que as categorias desencadeadas pelo processo formativo se 

identificam com problemas direcionados ao processo de ensino e de aprendizagem, 

às relações suscitadas pelo contexto escolar e ao processo de democratização da 

gestão escolar. Considerando que a formação de gestores escolares a distância 

teve como foco a gestão democrática da escola, tomamos para análise os trabalhos 

relacionados à terceira categoria identificada, que compreende um total de 45 

produções acadêmicas e equivale a 51% dos trabalhos apresentados. Nessa 

categoria, os trabalhos foram nos seguintes temas, ora definidos como “Eixo”: 1 - 

Projeto Político-Pedagógico; 2 - Conselho Escolar, e 3 - Gestão democrática 

participativa.  

Um trabalho minucioso de análise de conteúdo permitiu a organização dos 

dados referentes a essa demanda de formação. Os textos dos resumos foram 

reunidos, reagrupados por tipo de ação, conforme os temas identificados. Como 

critérios para a análise, observamos os seguintes aspectos: a temática discutida, o 

foco da discussão, o contexto do trabalho e as ações de intervenção propostas e/ou 

realizadas. Assim, fomos compondo um Quadro de análise dos trabalhos de 

conclusão de curso (Apêndice D). Os dados foram didatizados, para melhor 

compreensão, compondo quadros que evidenciam a sequência de ações 

desenvolvidas pelos cursistas.  

No Eixo 1 - Projeto Político-Pedagógico foi identificado uma sequência de 

ações, conforme se apresentam a seguir: 
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Quadro 6 – Eixo 1 – Projeto Político-Pedagógico (PPP). 

Ordem Tipos de Ação 
Ações 

propostas 
Ações 

efetivadas 
Iniciadas 

Não 
realizadas 

01 Ações de reelaboração  5 3 - 2 

02 Ações de implantação  2 - 2 - 

03 Ações de construção 5 - 5 - 

04 Ações de avaliação  3 2 1 - 

05 Ações de atualização 3 2 - 1 

06 Ações de estudo e reflexão 2 1 - 1 

07 
Ações de estudo, reflexão e 
diagnóstico 

2 2 - - 

Total 22 10 8 4 

Fonte: Adaptado de UFRN (2012). 

 

Lembramos que a elaboração do Projeto Político-Pedagógico, assim como a 

atuação do gestor escolar, estava no cerne das discussões realizadas na Sala 

Ambiente Projeto Vivencial. A fundamentação acerca desse mecanismo de gestão 

democrática da escola foi contemplada nos estudos realizados, detalhando as suas 

dimensões metodológicas e conceituais, como também as etapas a ser realizadas 

para a sua construção e efetivação no contexto escolar. O referencial utilizado no 

curso de gestão escolar apresenta uma perspectiva democrática e emancipadora 

para a construção do Projeto Político-Pedagógico, tomando por referência a 

participação do coletivo escolar num processo dinâmico, que compreende como 

elementos constitutivos o seu planejamento, elaboração, implementação e avaliação 

(BRASIL, 2010b). Este seria, no entendimento mais geral, o mecanismo que 

impulsionaria um processo dialético de construção de um projeto democrático de 

escola, de forma que contemplasse a participação dos sujeitos envolvidos no 

processo educativo, visando à construção da autonomia escolar. 

Diante dos depoimentos apresentados nos Fóruns ‘Experiências de PPP’, 

não podemos considerar que a temática da gestão democrática na escola e o 

Projeto Político-Pedagógico tenham ficado à margem da discussão realizada pelos 

gestores escolares, quando definiram seus Projetos de Intervenção, a ser realizados 

nas escolas. Também não podemos afirmar que os temas tratados não são 

pertinentes e necessários de ser discutidos ou que as questões mais prementes, 

que precisam de solução encaminhada de forma coletiva, não tenham sido 

discutidas nas instituições escolares. No entanto, questionamos a forma como o 

encaminhamento das atividades pode ter levado muitos grupos de cursistas a 
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discutir e propor estratégias de superação de problemas que, apesar de se 

relacionarem ao PPP, precisam ser discutidos dentro de um contexto geral do 

projeto de escola, dispensando ou não ações pontuais e planejamento de 

estratégias específicas para a sua resolução.   

Não podemos afirmar que a terceira opção da Atividade 1 proposta (ANEXO 

B) para a construção do Projeto de Intervenção desencaminhou a formação ofertada 

pelo Programa Escola de Gestores do seu foco central, que foi o Projeto Político-

Pedagógico. Porém, ventilamos a possibilidade de que ela tenha recolocado a 

probabilidade dos gestores assumirem a perspectiva de gestão gerencial, ao 

optarem por discutir sobre “problemáticas relevantes” e defini-las como objeto de 

intervenção, mesmo estando associada ao Projeto Político-Pedagógico. Acreditamos 

que isso possa ter-se dado por parte de grupos ou de forma individual, diante das 

facilidades que se apresentam nessas formas de planejamento, aparentemente mais 

práticos e fáceis de serem realizados. Também podem ter-se dado pela própria 

convicção dos cursistas de que seria a melhor opção para identificação e 

planejamento das prioridades a serem consideradas em suas instituições de origem.  

Também não afirmamos neste trabalho que a gestão democrática da escola 

não requer um processo de planejamento participativo e não busca a concretização 

de resultados. Ao contrário, reafirmamos a importância desse planejamento e de sua 

consolidação por meio da elaboração e/ou reestruturação do PPP da escola, para 

que possa garantir o direito à educação. Porém, sabemos que a prática de identificar 

problemas e a eles propor soluções tem sido uma estratégia própria da perspectiva 

de gestão gerencial, balizada por formas de planejamentos estratégicos e pela 

adoção de medidas consideradas eficazes. Se assim o considerarem, passam à 

aplicação de medidas técnicas tidas como eficazes, capazes de garantir a solução 

aos problemas identificados no contexto escolar e a eficiência passa a ser o critério 

administrativo adotado (HORA, 1994).  Assim, colocou-se a possiblidade de os 

gestores optarem por trabalhar com práticas que consubstanciam a perspectiva 

gerencial, presente nas discussões do Fórum ‘Experiências de PPP’, conforme já foi 

evidenciado anteriormente neste capítulo, como também se evidenciou a 

possibilidade de realizarem trabalhos que consubstanciam as práticas de gestão 

democrática nas escolas. 

O que constatamos nesse processo é que, de um total de 232 cursistas 

concluintes, 114 estavam empenhados em ações para a resolução de problemas 
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diversos, que não desmerecem atenção, mas que poderiam ser contemplados nas 

próprias ações do PPP. Estes poderiam ter se envolvido mais diretamente com a 

construção e/ou reestruturação de seus projetos de escola, que contemplavam a 

discussão e realização da gestão democrática para a qual estava voltada o foco 

desse curso de formação de gestores. Entendemos a importância desse mecanismo 

que abrange o trabalho da escola em sua globalidade, conforme preconiza Veiga 

(1998). Não podemos precisar os motivos que levaram os cursistas a optarem por 

essa definição. Porém, é possível supor que nesse aspecto tenham visto a 

possibilidade de uma discussão mais fácil de realizar, ao passo que a construção de 

um trabalho de conclusão de curso (TCC) sobre o Projeto Político-Pedagógico (PPP) 

requeresse um maior aprofundamento e conhecimento de suas concepções teóricas 

e metodológicas. 

Entendemos que, ao não optarem pela construção ou reestruturação do 

PPP, os gestores escolares, mesmo não se afastando das discussões sobre a sua 

construção coletiva, possam ter comprometido o interesse acerca de categorias 

nodais que consolidam a gestão democrática, já discutidas anteriormente neste 

trabalho, como: descentralização, participação e autonomia (GADOTTI, 2000). 

Acreditamos, também, que, ao se afastarem da oportunidade de construção de um 

Projeto Pedagógico, no contexto de uma formação em serviço, que toma por base a 

pesquisa-ação (THIOLLENT, 1997), as escolas possam ter deixado de vivenciar um 

aprendizado democrático participativo mais amplo.  

Os dados apresentados no Quadro 06 indicam que foi produzido um total de 

22 trabalhos no eixo Projeto Político-Pedagógico. Destes, apenas 10 apresentam 

indicadores de que as ações propostas foram efetivadas em sua totalidade, 

enquanto 8 ações foram iniciadas e parcialmente realizadas e 4 não apresentavam 

indicativo de que tivessem sido realizados. Essa produção envolveu um total de 50 

cursistas, para uma média de 30 escolas. Percebemos que as ações que poderiam 

fortalecer a gestão democrática na escola vão se diluindo no próprio processo 

formativo, quando os gestores se desviam ou, até mesmo, quando o programa 

encaminha a metodologia para a resolução de problemas urgentes.  

 Os trabalhos propostos como projetos de intervenção se voltam 

basicamente para a necessidade de reconstrução, reestruturação, implantação, 

atualização e avaliação do projeto Político-Pedagógico na escola. Outros, seguindo 

as orientações metodológicas da atividade em realização, promovem pesquisas de 
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diagnóstico e discussões teóricas acerca da construção e apresentam-se mais como 

trabalhos teóricos. Assim, muitas propostas que deveriam ser concretizadas no 

decorrer desse curso, consolidando o processo de pesquisa-ação, só deram conta 

de promover reflexões com grupos menores acerca do PPP e da gestão 

democrática da escola, como foi observado nos textos de resumo.  

Outra preocupação apresentada em relação ao encaminhamento da 

Atividade 1 (Anexo B) refere-se aos critérios definidos para a composição de grupos, 

logo no momento inicial do curso. Em algumas turmas os cursistas se agruparam em 

quantidades no mínimo questionáveis, chegando a propor projetos com até 6 

componentes, reunindo, por conseguinte, grupos de escolas com atuação em 

diferentes níveis de ensino na realização de um mesmo projeto. Alguns grupos 

chegam a ser compostos por escolas do campo e escolas infantis, cujos 

fundamentos teóricos e filosóficos seguem tendências pedagógicas diferenciadas. 

Essa informação pode ser confirmada a partir de dados evidenciados nos resumos 

de trabalhos apresentados. 

Retomando a possibilidade de agrupamento de cursistas e escolas, mesmo 

para trabalhar com temas cujo foco fosse comum, é necessário observar a 

possibilidade de que um mesmo tema contemple um grupo de escolas de diferentes 

níveis e modalidades de ensino, com públicos de faixa etária diferentes, a sua 

definição pode comprometer a qualidade do trabalho realizado. Tal orientação dada 

também vai de encontro ao que se propõe nos referenciais do curso, sobretudo em 

relação ao Projeto Político-Pedagógico, no qual cada escola toma para si um 

referencial de acordo com sua realidade específica, busca construir a sua identidade 

como instituição social, através de um processo dialógico de construção coletiva, 

sob as quais se efetiva a gestão escolar democrática participativa (BRASIL, 2010b). 

Assim, compreendemos que não seja adequado reunir um grupo de escolas cujos 

públicos e finalidades são bem diferentes, que requer uma definição pedagógica e 

metodológica apropriada a sua realidade, que possuem histórias e caminhos 

construídos por meio de outras perspectivas de trabalho.  

Ainda merecem questionamento os dados sobre o número de cursistas que 

optaram por trabalhar com outras temáticas. Subentende-se que nas escolas das 

quais eles são gestores existe um Projeto Político-Pedagógico construído e 

sistematizado. Quando chegamos para a realidade das nossas escolas, observamos 

que um número bem significativo delas não possui o PPP ou está em construção, ou 
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o processo está em andamento, encontra-se em fase de diagnóstico, etc. Porém, 

não há como identificar pelos dados disponíveis. A experiência profissional é que 

nos permite chegar a tais suposições.  

Também identificamos grupos maiores de cursistas que apresentam relato 

sobre experiência em uma única escola (UFRN, 2011). Podemos entender que um 

grupo de 5 cursistas, por exemplo, pertença a no mínimo 3 escolas, se sabemos que 

as inscrições do curso foram abertas para Diretor e Vice-Diretor. Entendemos que 

essa é uma realidade que compromete mais uma vez a metodologia da pesquisa-

ação proposta para a realização da formação em serviço. Nesse caso, é como se o 

gestor tenha se dedicado a pesquisar a realidade de outra escola, com um grupo de 

colegas e apresentam a experiência como trabalho final. Tal fato nega o que está 

firmado nas diretrizes desse curso de especialização, sobretudo, a sua metodologia 

de trabalho na escola. 

Se considerarmos a quantidade de opções feitas pelos gestores para o 

encaminhamento de soluções a problemas na escola, que requerem definição 

dentro de seu projeto educativo, bem como os agrupamentos de cursistas realizados 

nessa demanda, poderíamos afirmar que a média de trabalhos produzidos ficasse 

em torno de 50% do número de cursistas concluintes. Teríamos uma média de 

produção em torno de 115 trabalhos, o que constituiria uma mostra bem mais 

significativa dos resultados construídos a partir dos fundamentos teóricos e 

metodológicos do Programa Escola de Gestores nas escolas públicas de educação 

básica do Rio Grande do Norte.  

No Eixo 2 – Conselho Escolar - identificamos uma produção e, também, um 

número menor de ações propostas e realizadas. Conforme veremos o detalhamento 

no Quadro, a seguir: 

 

Quadro 7 – Eixo 2 – Conselho Escolar. 

Ordem Tipos de Ação Ações propostas Ações efetivadas 

01 Ações de fortalecimento 4 1 

02 Ações de criação 1 - 

03 Ações de reconstrução 1 1 

04 Ações de revitalização 1 1 

05 Ações de formação/capacitação  4 3 

Total 11 6 

Fonte: Adaptado de UFRN (2012). 
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As ações identificadas nesse eixo envolveram um total de 34 cursistas em 

22 escolas. Pelas indicações presentes nos textos, pudemos deduzir que mais de 

50% das ações previstas possam ter sido realizadas com sucesso. As demais 

ações, no entanto, não dispõem de elementos textuais contundentes e eficazes que 

possam evidenciar a concretização nas escolas.  

As ações de criação, reconstrução, revitalização e fortalecimento dos 

Conselhos Escolares evidenciam o cuidado que muitas instituições de ensino têm 

dedicado ao processo de gestão democrática nas escolas, mesmo enfrentando 

dificuldades para mobilizar a comunidade à participação. Nesse sentido, é pertinente 

lembrar que esse é um desafio cultural a ser enfrentado, quando sabemos que “[...] 

a vida social e a tradição escolar brasileira, não são marcadas pela participação 

direta da comunidade escolar e local na decisão da vida pedagógica e financeira da 

escola.” (BARBOSA JÚNIOR, 2013, p. 38).  

A gestão da escola pública, sobretudo no Rio Grande do Norte, foi marcada 

por práticas autoritárias e centralizadoras (SILVA, 2010). Assim, entendemos que as 

escolas avançam quando apresentam a realização de ações dessa natureza, 

buscando a construção da vivência democrática em seu contexto educativo. Essa 

busca pelo fortalecimento dos colegiados é um indicativo de que os gestores e 

conselheiros, envolvidos em processos formativos, possam encaminhar a 

construção e a efetivação das práticas democratizadoras, a partir dos fundamentos 

adquiridos neste curso, ampliando assim os espaços de participação política no 

âmbito escolar, conforme preconiza Aguiar (2008). 

No quadro a seguir, apresentamos os resultados da produção acadêmica 

dos gestores que trata de questões relevantes para o processo de gestão 

democrática na escola. Nele constam os dados sobre o conteúdo referente ao Eixo 

3, que agrupa trabalhos relacionados à gestão democrática participativa. 

 

Quadro 8 – Eixo 3 – Gestão democrática participativa. 

Ordem Tipos de Ação 
Ações 

propostas 
Ações 

efetivadas 

01 Ações de fortalecimento de colegiados 2 2 
02 Ações de participação família – escola - comunidade 6 4* 
03 Ações de inclusão de pessoas com necessidades 

educacionais especiais 
1 1 

04 Ações de criação de grêmio estudantil 1 1 
05 Ações de fortalecimento da gestão democrática na escola 2 1* 

Total 12 9* 
Fonte: Adaptado de UFRN (2012). 
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Nesse eixo, identificamos ações realizadas numa média de 18 escolas, com 

a atuação de 34 cursistas. Não foi possível precisar dados de realização, haja vista 

tratar-se de ações aparentemente pontuais, especialmente aquelas relacionadas à 

participação da família e da comunidade. Em alguns casos, os próprios textos 

denotam uma fragilidade de estrutura e de informações, que precisam ser 

observados na produção científica-acadêmica, especialmente em cursos lato sensu, 

promovidos por universidades públicas. 

Nesse eixo ainda foram contempladas duas ações de fortalecimento de 

colegiados escolares. Normalmente esse tipo de ação envolve o Conselho Escolar, 

órgão de representação de todos os segmentos, que deve atuar diretamente em 

todos os aspectos da gestão. Identificamos que uma ação desse grupo envolveu 

também o colegiado da Caixa Escolar, instituição de caráter financeiro, sem fins 

lucrativos, que administra os recursos em escolas públicas. Esses colegiados têm 

sido objeto de estudos e pesquisas que têm demonstrado a possibilidade de 

efetivação de práticas mais democráticas nas escolas, com a socialização e controle 

do poder de decisões no seu interior (MORAIS, 2012; SANTOS, 2005). O 

fortalecimento e revitalização indicam o compromisso da comunidade com a gestão 

democrática, sobretudo com a construção da autonomia escolar. 

No que se refere às ações sobre a participação da família e da comunidade, 

pudemos identificar que os trabalhos foram relacionados mais diretamente a 

atividades pontuais, já encampadas pelas escolas no sentido de atrair esse público 

específico para ‘se fazerem presentes’ no seu dia a dia. Necessariamente, não 

observamos em todas as ações efetivadas o sentido de participação desses sujeitos 

nos processos de gestão da escola de forma que se configurem em estratégias de 

gestão democrática, enquanto engajamento político, conforme propõe (LÜCK, 

2006b).  

Uma ação que mereceu destaque nesse eixo foi a atuação de uma escola 

da rede estadual de ensino para a mobilização e conscientização dos alunos com 

vistas à criação do grêmio estudantil da entidade. Essa atitude está legalmente 

amparada nesse sistema de ensino61, porém, eventualmente, identificam-se ações 

dessa natureza sendo realizadas por iniciativa da própria escola. Este é um 

                                                             
61

 Rio Grande do Norte (2005a, 2005b). 
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importante espaço de efetivação da participação e do exercício da cidadania na 

escola. É uma possibilidade de aprendizado, de participação política num espaço 

micro da gestão pública (BORDENAVE, 1994). 

As demais ações de fortalecimento da gestão democrática na escola 

evidenciam a preocupação dos gestores cursistas com a qualidade do trabalho 

realizado pela instituição e o compromisso com as mudanças necessárias nesse 

contexto. Esse aspecto revela a articulação teoria e prática, que compreende os 

eixos da proposta metodológica das diretrizes do programa Escola de Gestores 

(BRASIL, 2009a), ao propor a formação em serviço, ancorada na metodologia da 

pesquisa-ação (THIOLLENT, 1997).  

Nessa etapa, encerramos as discussões as quais nos propomos a realizar 

quando definimos os objetivos deste trabalho de pesquisa, cujas análises se 

remeteram às propostas de intervenção dos gestores escolares das escolas públicas 

do Rio Grande do Norte, construídas no contexto da formação lato sensu em gestão 

escolar do Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica (2010-

2012). 

Foi pertinente apresentar o panorama da educação desse estado, que 

possibilitou a visualização de dados referentes ao período de implantação de 

programa, bem como do contexto de recorte desta pesquisa, para que pudéssemos 

evidenciar os reais motivos que justificam a necessidade de realização dessa 

política de formação de gestores no âmbito das redes públicas de ensino. 

Na sequência foram apresentadas as análises referentes às categorias que 

emergiram do processo formativo vivenciado pelos cursistas, observando os 

fundamentos teóricos e metodológicos que nortearam a construção das propostas 

de trabalho, materializadas por meio dos projetos de intervenção. 

Quanto às análises realizadas sobre o trabalho do gestor escolar, 

identificamos um embate entre as duas perspectivas antagônicas de gestão – 

gerencialista e democrática – cujas características foram cotejadas nesse processo 

formativo, sendo ventiladas no conjunto das mensagens postadas pelos cursistas. 

Também se mostraram contundentes as práticas administrativas inerentes ao 

modelo weberiano, presentes neste campo, associadas às práticas gestoras 

burocráticas e gerenciais. Evidenciou-se, pois, a definição de categorias extraídas 

do campo empírico da pesquisa, sob o olhar dos sujeitos, por meio do Programa 

Escola de Gestores. 
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Observamos que a perspectiva democrática, enquanto paradigma de gestão 

que se vem constituindo no contexto da reforma da educação, delineia-se nos 

desdobramentos sobre as práticas de gestão das escolas públicas brasileiras. 

Porém, concorre com as práticas gerenciais decorrentes do processo de reforma 

desse estado a partir dos anos de 1990.  

Por fim, identificamos no conteúdo dos trabalhos de conclusão de curso as 

ações resultantes das propostas elaboradas e executadas pelos cursistas, nesse 

processo de formação em serviço realizado a distância. Observamos as temáticas 

discutidas que remeteu a discussão para aspectos relacionados à gestão 

democrática, foco sob o qual foi estruturado o curso analisado neste trabalho. 

Identificamos propostas direcionadas para a democratização da gestão escolar, 

compiladas em três eixos, a saber: Projeto Político-Pedagógico, Conselho Escolar e 

Gestão Democrática Participativa. 

Sob esses aspectos abordados, detectamos um conjunto de propostas de 

intervenção dos cursistas, encaminhadas a partir da primeira atividade realizada na 

Sala Ambiente Projeto Vivencial, que demonstraram haver incompatibilidade entre as 

práticas realizadas nesse curso e as diretrizes do programa, cujo foco refere-se à 

gestão democrática da escola. O encaminhamento didático-metodológico da referida 

atividade propõe, a princípio, que o foco da formação direcionado ao princípio da 

gestão democrática seja consubstanciado na construção coletiva do Projeto Político-

Pedagógico, ensejando trazer contribuições para as práticas democráticas no 

contexto escolar. Logo, pode ter redirecionado esse eixo para as práticas de gestão 

gerencial, focadas em resultados. 

Com base nas análises dos fundamentos teóricos e metodológicos, bem 

como das ações previstas e desenvolvidas pelos cursistas a partir de seus projetos 

de intervenção, sistematizadas no relatório analítico e apresentadas em forma de 

TCC, podemos considerar que: o Curso de Especialização em Gestão Escolar a 

distância propôs uma metodologia diferenciada para a formação de gestores em 

serviço, consubstanciada na pesquisa-ação, com ênfase sobre a 

construção/reestruturação do Projeto Político-Pedagógico da escola, com vistas às 

práticas democráticas de gestão escolar. No entanto, constatamos que o conjunto de 

trabalhos realizados a partir dos encaminhamentos didáticos e metodológicos da 

primeira atividade encaminhada (re)direcionou o foco da realização das ações e da 

produção de trabalhos para práticas administrativas que podem incidir sobre o 
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modelo de gestão gerencial. Assim, foi produzido um total de 49% de trabalhos, 

realizados nessa demanda do curso, tratando de “problemas” relacionados a 

questões que precisam ser dirimidas no contexto educacional local, que se inserem 

nas ações do PPP da escola. 

Outra questão que se põe em relevo neste estudo se refere aos critérios 

definidos para a formação de grupos de trabalho. Consideramos que, em alguns 

casos, houve falta de controle sobre as quantidades de cursistas por grupo formado. 

Também entendemos que se deve observar melhor o critério de relevância de tema 

para a constituição de grupos, a fim de evitar que estes se estendam a um grande 

número de escolas, com níveis ou modalidades diferentes e ensino, cujos 

fundamentos pedagógicos sejam diferenciados. Entendemos, também, que esse 

critério de agrupamento comprometeu o nível de pesquisa sobre a gestão escolar e 

da produção dos trabalhos nas escolas públicas deste Estado. 

Podemos considerar que existem aspectos positivos a serem apontados 

nesse processo de análise do conteúdo dos trabalhos apresentados no curso, 

conforme se vislumbrava nos caminhos a serem percorridos nessa pesquisa. A 

análise sobre os TCC aponta que os fundamentos teóricos e metodológicos do 

curso, em maior ou menor nível de aprofundamento, fizeram-se presentes nas 

concepções dos projetos de intervenção e nas ações realizadas com o intuito de 

promover a democratização da gestão escolar nas unidades de educação básica do 

Rio Grande do Norte. Um grupo de escolas conseguiu trabalhar com dois 

importantes mecanismos da gestão democrática na escola – O PPP e o Conselho 

Escolar –, propondo a atualização e/ou revitalização desses espaços de exercício do 

poder. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas considerações apresentadas neste trabalho de tese de doutoramento 

em educação, destacamos os resultados da pesquisa realizada sobre a política de 

formação a distância para gestores de escolas públicas de educação básica, 

ofertada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O recorte refere-se à 

segunda demanda do Curso de Especialização em Gestão Escolar (Lato Sensu), 

realizado no período de 2010 a 2012, que teve como foco a gestão democrática da 

escola pública. Este se insere no conjunto de ações do Programa Nacional Escola 

de Gestores da Educação Básica (PNEGEB) do MEC. A expectativa era de que a 

formação ora promovida a partir desse programa pudesse contribuir para a 

perspectiva teórica e metodológica da gestão democrática nos processos de 

organização escolar. 

Procuramos situar a discussão sobre a formação de gestores escolares a 

partir das políticas públicas formuladas no âmbito das reformas educacionais, 

realizadas a partir da década de 1990. Nesse período, foram elaboradas e 

implementadas as principais diretrizes da política educacional brasileira. Nesse 

contexto, evidenciavam-se mudanças nos campos socioeconômico, político e 

cultural, ocasionando transformações no âmbito do Estado – que teve suas funções 

reconfiguradas – e, consequentemente, da educação.  

Compreendemos que as mudanças identificadas no âmbito da gestão 

educacional no Brasil decorrem do processo de reforma do Estado que foram 

definidas a partir do ajuste econômico neoliberal. A inserção do país nesse modelo 

político deu-se a partir da década de 1980. No entanto, a adoção desse projeto 

político só veio consolidar-se a partir do Governo de Fernando Collor de Mello 

(1991-1992), sendo intensificada no Governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-

1998; 1999-2002), quando foram reestabelecidas as ideias de desregulamentação, 

privatização, flexibilização e Estado mínimo. 

No setor educacional, as reformas foram operacionalizadas a partir do Plano 

Decenal de Educação para Todos (1993-2003) quando o Brasil tornou-se signatário 

do acordo internacional firmado na Conferência Mundial de Educação para Todos, 

realizada em Jomtien, Tailândia (1990). A Conferência lançou as bases políticas e 

ideológicas para o setor da educação. Logo, tratou de traçar as metas locais para 
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atender o que estava posto no plano internacional (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2007).  

Nesse período, foram elaborados os documentos que definem as diretrizes 

da política educacional brasileira: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) – Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996a) – e o Plano Nacional de Educação 2001-

1010 (BRASIL, 2001). Por meio desses documentos, foi instituído um modelo de 

gestão democrática da educação, fundamentado na ideia de participação e de 

autonomia da escola, que seria consolidado a partir de um amplo processo de 

descentralização de ações. 

Uma análise mais detalhada sobre a legislação educacional permite 

confirmar que as medidas implementadas neste país, por meio do processo de 

reformas, há anos vinham sendo sinalizadas e cuidadosamente planejadas 

(SHIROMA; MORAIS; EVANGELISTA, 2007). É evidente que havia articulações 

entre as reformas em curso na década de 1990 e as recomendações dadas pelos 

organismos multilaterais, especialmente da Comissão Econômica para a América 

Latina (CEPAL) e do Banco Mundial (BM), as quais se materializaram por meio da 

legislação, pelo financiamento de programas governamentais englobando as três 

esferas (federal, estadual e municipal) e por meio de uma série de ações não 

governamentais. Fica evidente que as políticas públicas elaboradas e 

implementadas no setor educacional guardam consonância com o modelo de gestão 

gerencial recomendado a partir da Declaração de Jomtien (UNICEF, 1991) e da 

Declaração de Dakar (UNESCO, 2001). E sob essa perspectiva, a gestão da 

educação deverá ocorrer de forma participativa, com a adoção do planejamento 

estratégico e com uma intenção clara de promover a racionalização dos recursos 

destinados a esse setor. 

Os documentos oficiais da política educacional apresentam uma proposta de 

gestão democrática, participativa, estabelecendo como estratégias de 

operacionalização a descentralização administrativa, pedagógica e financeira. Esse 

modelo de gestão é consubstanciado por meio da participação da comunidade, a 

partir da construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico (PPP), bem como da 

instituição dos organismos colegiados por meio dos quais se daria a participação na 

tomada de decisões sobre as questões de interesse da coletividade. Tais 

mecanismos também atuariam no controle social sobre os diversos aspectos da 
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gestão escolar. Essa forma de gestão visa garantir o protagonismo da comunidade, 

por meio da participação na tomada de decisões sobre a gestão da escola.  

Adotando a perspectiva gerencial, as escolas passam a administrar os 

recursos financeiros que lhe são destinados, mas também assumem as 

responsabilidades junto com a comunidade pelo sucesso ou pelo fracasso da ação 

educativa. Portanto, delega-se à escola a autonomia para deliberar sobre as 

decisões em relação aos recursos que lhe são ofertados ao mesmo tempo em que 

se repassa a essa esfera do sistema a responsabilização sobre os possíveis 

resultados. Nesse caso, a descentralização que se apresenta como eixo propulsor 

da reforma educativa brasileira nos anos de 1990 e a participação conferida se 

configuram numa distribuição de responsabilidades pela manutenção do ensino 

público. Por essa forma, compreende-se que as mudanças ocasionadas, bem como 

o enfoque atribuído à gestão da educação pública seguem ancoradas nas inovações 

gerenciais observadas no âmbito da iniciativa privada. 

Ressalta-se, pois, que essa política que se afirma descentralizadora tem 

seus parâmetros estabelecidos no âmbito central, por meio da ação do MEC, que é 

o órgão que mantém sob sua tutela a avaliação e o controle das políticas, delegando 

aos sistemas de ensino e às escolas a execução e a responsabilidade pelos seus 

resultados. Percebe-se, portanto, que tem havido uma grande motivação por parte 

do nível central no sentido de encorajar a comunidade a participar e, 

consequentemente, a assumir a responsabilidade pelos resultados que venham a 

ser deliberados pelo coletivo escolar.  

Fica patente a centralidade da educação e da gestão assumida nesse 

contexto reformista, sob a orientação dos organismos multilaterais, cujos interesses 

seguem a lógica de mercado, a favor de um projeto de educação focado nos 

interesses capitalistas. No entanto, é necessário considerar que esse modelo de 

gestão orientado para a perspectiva gerencial segue na contramão do paradigma de 

gestão democrática que se pretende construir no contexto da escola pública 

brasileira. Também devemos observar que estudos e pesquisas realizados nesse 

campo evidenciam os avanços no que se refere à descentralização, à participação 

da comunidade e à autonomia escolar. Todavia, não se pode afirmar que as 

mudanças constatadas nesse âmbito sejam uma realidade consolidada na maioria 

das escolas públicas brasileiras. 
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No âmbito da reforma da educação, a centralidade da gestão fica 

evidenciada no sentido de garantir a melhoria dos processos de gestão da escola. 

Nesse campo, as políticas propostas sinalizam para a gestão democrática da 

educação, especialmente no âmbito escolar. Porém, fica evidenciado também o 

embate entre as perspectivas antagônicas de gestão discutidas neste trabalho que 

permeiam o contexto escolar – gerencial e democrática.  

Ademais, é possível constatar nas práticas de gestores de escolas públicas, 

especialmente nesse ente federado, fortes indícios de práticas administrativas 

burocráticas e centralizadoras. Desse contexto, emerge a necessidade de formação 

dos agentes educacionais para o exercício da docência, especialmente aqueles que 

assumem as funções de gestores, que precisam ser qualificados para o exercício da 

gestão democrática (BRZEZINSKI, 2007; OLIVEIRA, 2010). 

Corroborando a perspectiva da formação docente com foco voltado para a 

democratização da gestão escolar, por meio de políticas de formação presencial ou 

a distância, identificamos o Curso de Especialização em Gestão Escolar. Seguindo 

as normativas da educação brasileira que orienta as práticas de gestão democrática, 

esse curso “[...] prioriza a organização das escolas de forma mais participativa, 

contribuindo significativamente para repensar a estrutura de poder no interior da 

escola” (CASTRO, 2012, p. 9).  

A formação ofertada por esse curso no Rio Grande do Norte, tomada como 

objeto de estudo desta pesquisa, é realizada em parceria com a Secretaria de 

Estado da Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte (SEEC/RN) e a União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). O curso é hospedado 

em um ambiente virtual de aprendizagem (AVA), sendo ofertado na modalidade a 

distância, com encontros presenciais conforme as prerrogativas legais identificadas 

na legislação que normatiza a EaD no âmbito Nacional, especialmente no nível de 

formação pós-graduada. 

Vemos que essa política de formação foi implantada no RN desde a primeira 

experiência, em 2005. A seleção entre os 10 primeiros Estados a compor essa 

demanda se deu mediante os dados inerentes à educação básica nos quais se 

identificavam percentuais do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), com níveis abaixo da média nacional e regional. Naquele momento, como já 

foi ventilado anteriormente, esse Estado também vivenciava a implantação do 

processo de gestão democrática na rede de ensino, com a criação de colegiados e 
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da Assembleia Geral da Escola, como também da eleição direta para a escolha de 

dirigentes escolares. Os dados apresentados na análise também incluem as 

estatísticas das redes e sistemas de ensino municipal. 

No conjunto das diretrizes do programa, observamos aspectos que devemos 

retomar nesse momento de encerramento deste trabalho. Por vezes, aquilo que 

pensávamos ser a solução, logo não se concretiza conforme foi pensado. Nesse 

sentido, dois aspectos observados nas diretrizes do curso a distância sobressaem: a 

formação de professores em serviço e a modalidade a distância. As políticas de 

formação docente na modalidade a distância atende à formação nos níveis de 

graduação e pós-graduação, além da oferta de cursos de aperfeiçoamento e 

qualificação profissional em diversas áreas do conhecimento.  

No âmbito legal, a EaD foi proposta como modalidade de ensino na Lei n.º 

9.394/96, Art. 87 (BRASIL, 1996a). Sobre essa modalidade de ensino, o que se 

pode confirmar é que a sua defesa estava alinhada aos interesses dos organismos 

internacionais, o que pode ter favorecido a ampla participação que foi dada dentro 

do Plano Nacional de Educação (2001-2010). Nesse plano, a EaD é tomada como 

estratégia de democratização do acesso à educação. Porém, se observarmos nos 

dados das duas demandas do curso (2006-2008/2010-2012), identificamos um 

número expressivo em termos de abandono dos cursistas. Assim, o que podemos 

identificar em termos de resultados desse curso de formação de gestores é que o 

direito à educação não pode ser compreendido apenas como acesso, mas como 

garantia de permanência e sucesso na formação.  

Um dos fatores mais relevantes nesse aspecto que contribuiu para a 

ampliação ao atendimento nessa modalidade de ensino refere-se à evolução das 

tecnologias da informação e da comunicação (TIC). Embora este seja o recurso mais 

valorizado na EaD, também se tem apresentado, contraditoriamente, como aquele 

que mais contribui para afastar o aluno da sala de aula. Assim, também não se pode 

garantir outro propósito do curso que se refere ao domínio técnico para “[...] utilizar 

ferramentas tecnológicas no campo da organização dos processos de trabalho nos 

sistemas e unidades de ensino, tomando-as como importantes instrumentos para 

realização da gestão democrática da educação” (BRASIL, 2009d, p. 12). Sabemos 

que a dificuldade técnica para lidar com essas tecnologias se apresenta justamente 

como um dos motivos pelos quais os cursistas de EaD se afastam da ‘sala de aula’.  
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No atendimento aos gestores escolares, especialmente no que se refere à 

modalidade sob a qual é ofertada a formação, o que de mais urgente tem que ser 

dada a atenção são os índices de evasão. Conforme já foi discutido anteriormente, a 

instituição formadora elenca motivos que apontam fragilidades apresentadas pelos 

cursistas como fatores que se relacionam às causas da evasão do curso. Nesse 

sentido, faz-se pertinente observar que esses fatores podem ser identificados em 

relação a outros aspectos a que se refere, por exemplo, a atuação de um tutor, a 

metodologia aplicada no curso, a habilidade em lidar com o aluno virtual por parte do 

professor, etc. Abordando a participação do professor em espaços de EaD, Masetto 

(2000) reflete sobre a postura do educador de ensino a distância, ao afirmar que 

 

[...] o comportamento do professor que se coloca como um facilitador, 
incentivador ou motivador da aprendizagem, que se apresenta com a 
disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem [...] é a 
forma de se apresentar e tratar um conteúdo ou tema que ajuda o aprendiz 
a coletar informações, relacioná-las, organizá-las, manipulá-las [...]. 
(MASETTO, 2000, p. 144-145). 

 

Nesse item, ainda queremos observar que a forma como o professor atua no 

espaço de EaD tem sido considerado um dos fatores relevantes, seja para o 

sucesso, seja para o afastamento do cursista. Assim, consideramos que é de 

fundamental importância em um curso dessa dimensão, pensar a formação do 

professor e dos tutores com vistas ao atendimento presencial e a distância no 

percurso da formação. É preciso que se tenham garantidos momentos de estudos 

pedagógicos, passando a analisar as práticas docentes realizadas pelos formadores 

no decorrer de sua realização, bem como as condições dadas para se concretizar 

esse processo formativo. 

Outros aspectos que precisam ser destacados sobre o processo formativo 

de gestores escolares do Rio Grande do Norte são considerações advindas das 

análises realizadas sobre o conteúdo postado pelos próprios cursistas. Desse 

contexto, emergiram categorias que foram fundamentais para compreender como é 

pensada e realizada a gestão das escolas públicas deste Estado. Nesse sentido, o 

que apresentamos como resultados desta pesquisa apontam para posições que, por 

vezes, são convergentes, por outras, divergentes frente ao processo de estudos e 

reflexões realizados no contexto da plataforma Moodle, especialmente na Sala 

Ambiente Projeto Vivencial, onde foi coletado o material para análise.  
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Quando foi provocada a discussão sobre o trabalho realizado pelo gestor na 

escola, surge a preocupação sobre o princípio norteador desse curso: a gestão 

democrática na escola. No contexto das mensagens postadas, ficaram evidenciadas 

fragilidades no trabalho realizado pelos cursistas nas escolas, com vistas a mobilizar 

o coletivo escolar para a realização da gestão democrática. Porém, algo de positivo 

se identifica nesse momento quando os gestores expressaram o desejo e, 

sobretudo, a necessidade da formação. Eles tendem a valorizar a formação, no 

sentido de qualificar o trabalho profissional com vistas à melhoria dos processos de 

gestão e da qualidade da educação. As falas denotam a incapacidade de lidar com 

as práticas mobilizadoras e participativas, o que compromete o processo de gestão 

democrática. Ou seria mesmo um indício de que essa concepção sequer existe na 

escola. 

Outra questão identificada que apresenta contradição na política de 

formação para gestores escolares refere-se à metodologia inovadora proposta para 

a formação, o conteúdo organizado para o curso e as estratégias didáticas e 

metodológicas aplicadas nas atividades. A princípio, todo o processo de formação 

dá destaque à construção e análise crítica sobre o Projeto Político-Pedagógico como 

importante mecanismo da gestão democrática, associado a outros mecanismos de 

igual importância como o Conselho de Escolar e a eleição de diretor.  No entanto, 

segue com a indicação de dois instrumentos de planejamento, ao mesmo tempo: um 

de planejamento participativo, na perspectiva democrática, e; um de planejamento 

estratégico, na perspectiva gerencial. Assim, a forma como vai se conduzindo as 

atividades pode levar ao entendimento de que todas as opções de material e os 

procedimentos didáticos e metodológicos presentes seguem uma mesma concepção 

de gestão, qual seja o princípio norteador do curso: a gestão democrática da escola 

pública. Consideramos que os encaminhamentos didático-metodológicos de 

atividades condicionam a escola a assumir a sua gestão tanto na perspectiva 

gerencial como na perspectiva democrática. 

No tocante às formas de gestão, pudemos localizar explicitados nos textos, 

ou mesmo de forma implícita a eles, tanto características do modelo de 

administração burocrático e gerencial, como do modelo de gestão democrática 

participativa. Porém, observamos que as características burocráticas são muito 

presentes quando os gestores qualificam como “trabalho árduo” as atribuições que 

assumem na escola, gerando uma carga de trabalho, multiplicando as suas 
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atividades e responsabilidades no contexto da gestão. Ademais, sabemos que o 

modelo burocrático também indica maior centralização do poder nas mãos do diretor 

escolar. Assim, compreendemos que, associado a essas características, podem 

estar presentes formas autoritárias de poder instituídas nas escolas. Nesse sentido, 

é pertinente retomar a importância da construção coletiva do PPP como mecanismo 

de gestão, como uma das formas de eliminar as práticas burocráticas no interior das 

escolas. Conforme preconiza Veiga (1998, p.13), 

 

O Projeto Político-Pedagógico ao se constituir em processo democrático de 
decisões, preocupa-se em instaurar uma forma de organização do trabalho 
pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações 
competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando 
impessoal e racionalizado da burocracia que permeia as relações no interior 
da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da divisão do trabalho que 
reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão. 

 

Seria o Projeto da escola um instrumento coletivo que possibilitaria romper 

com as práticas burocráticas hierarquizadas. Assim, compreendem-se como ideal 

para a escola pública as sugestões de planejamento que se apresentam no material 

de fundamentação do curso, sobre planejamento participativo, orientando como dar 

passos importantes para instituir práticas democratizadoras na gestão das escolas. 

Seria a forma de planejamento que também se contrapõe às práticas administrativas 

gerenciais. 

Associado à concepção burocrática, ainda identificamos a presença 

marcante da concepção de gestão gerencial, que permeia o campo da gestão 

pública no Brasil desde a reforma do Estado, implantada nos anos de 1990. Tais 

práticas têm ocupado as pessoas nas escolas num processo constante de 

planejamento estratégico, com vistas a garantir a produtividade do sistema, de forma 

que possa gerar resultados em termos de índices elevados, a exemplo do IDEB. 

Outra marca do gerencialismo é a definição de estratégias e a perseguição de 

metas, pelas quais a escola deve-se articular e mobilizar a sua equipe para dar 

conta de tarefas.  

As práticas gerencialistas são contrárias à perspectiva de gestão 

democrática proposta nos fundamentos do curso. No entanto, identificamos em 

muitas falas de diferentes turmas o discurso que ratifica a defesa dessa forma de 

gestão para a escola pública no Rio Grande do Norte. Talvez, o que possa parecer 
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para o pesquisador apenas como um discurso teórico, para o gestor que a defende 

possa ser uma prática efetivada no interior da escola.  

Pela pesquisa realizada, é possível inferir que os gestores das escolas 

públicas do Rio Grande do Norte, em sua maioria, discutem e buscam pela 

construção de um paradigma de gestão democrática. Porém, as falas dos cursistas, 

em determinadas turmas, evidenciam um embate entre a perspectiva democrática e 

a perspectiva gerencial. A contradição incide sobre a defesa de práticas gerenciais 

na gestão da escola pública, quando a formação orienta a construção de práticas 

democratizadoras. 

Ao tempo que acompanhamos as discussões realizadas no Fórum, 

percebemos que, por vezes, os cursistas entendem termos das perspectivas em 

debate, ora como sinônimos, ora com sentidos contrários. Acreditamos que isso 

pode ocorrer devido à forma como as práticas de gestão gerencial têm chegado 

oficialmente ao contexto escolar, induzidas por programas e ações, tornando-se 

linguagem comum entre seus sujeitos. Percebemos ainda que na medida em que 

discutem os fundamentos do curso de gestão, a maior parte deles consegue fazer o 

discernimento das intenções que tais concepções de gestão buscam conduzir no 

contexto da gestão escolar. 

Com relação aos trabalhos de conclusão de curso analisados na pesquisa, 

percebemos haver muitas fragilidades na produção acadêmico-científica, se 

observadas as estruturas e normas de certificação. Apesar de se observar a 

fragilidade na produção de alguns trabalhos científicos apresentados como TCC, foi 

possível visualizar na maioria das propostas de intervenção e nas ações realizadas 

nos eixos Projeto Político-Pedagógico, Gestão Democrática Participativa e Conselho 

Escolar que havia consonância com os fundamentos propostos no curso sobre a 

gestão democrática na escola.  

Conclui-se que, o programa Escola de Gestores se constitui numa política 

pública de formação docente importante, que apresenta fundamentos sobre a gestão 

democrática da escola e contribui positivamente para a revisão de práticas e 

concepções de gestão escolar, embora seja possível evidenciar ainda contradições 

no processo que acabam, por sua vez, a conduzir para práticas de gestão 

gerencialista. 

 



196 

REFERÊNCIAS 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (Org.). CEnsoEAD.BR: 
Relatório Analítico da Aprendizagem a Distância no Brasil. 2012. Disponível em: 
<http://www.abed.org.br/site/pt/midiateca/censo_ead/>. Acesso em: 28 set. 2013. 
 
ABRUCIO, Fernando Luiz. O Impacto do Modelo Gerencial na Administração 
Pública: um breve estudo sobre a experiência internacional recente. Brasilia: ENAP, 

1997. (Cadernos ENAP; 10). Disponível em: 
<http://www.enap.gov.br/downloads/ec43ea4fAbrciocad%2010.pdf>. Acesso em: 13 
ago. de 2013. 
 
ABRUCIO, Fernando Luiz. Trajetória recente da gestão pública brasileira: um 
balanço crítico e a renovação da agenda de reformas. RAP, Rio de Janeiro, ed. esp. 

comem., p. 67-86, 1967-2007. 
 
AÇÃO EDUCATIVA et al. (Coords.). Indicadores da qualidade na educação. 
Edição revista. São Paulo: Ação Educativa, 2004. 
 
AGUIAR, M. A. S. Gestão da educação básica e o fortalecimento dos Conselhos 
Escolares. Educar, Curitiba, n. 31, p. 129-144, 2008. 
 
AGUIAR, M. A. S. A política nacional de formação docente, o Programa Escola de 
Gestores e o trabalho docente. Educar em Revista, Curitiba, n. esp. 1, p. 161-172, 

2010. 
 
AGUIAR, M. A. Formação em gestão escolar no Brasil nos anos 2000: políticas e 
prática. RBPAE, Porto Alegre, v.27, n.1, p. 67-82, jan./abr. 2011. 

 
ANDRADE, Carlos Alberto Nascimento de. Planejamento educacional, 
neopatrimonialismo e hegemonia política (RN, 1995-2002). São Paulo: 
Annablume, 2005. 
 
ANDRADE, L. S. O acesso à educação e os Polos de Apoio Presencial: sujeitos em 
transformação. In: MILL, D.; PIMENTEL, N. Educação a Distância: desafios 
contemporâneos. São Carlos: Edufscar, 2010. p. 185-198. 
 
ANUÁRIO Brasileiro da Educaçaõ Básica 2012. São Paulo, SP: Editora Moderna, 
2012. 
 
ARAGÃO, Wilson Honorato. Formação continuada: reflexões sobre a 
implementação do Programa Nacional Escola de Gestores na Paraíba. ANPAE, 
2012. Disponível em:<http://www.anpae.org.br/seminario/ANPAE2012> Acesso em: 
20 de maio de 2013. 
 
ARAÚJO, Sueldes de. Planejamento participativo e gestão democrática: 

contribuições para a formação a distância dos gestores escolares. 2012. Disponível 
em:<http://www.anpae.org.br/iberoamericano2012/Trabalhos/SueldesDeAraujo_res_i
nt_GT8.pdf>. Acesso em: 30 maio 2014. 



197 

 
AZEVEDO, J.M.L. Implicação da nova lógica de ação do estado para a educação 
municipal. Educação e Sociedade, Campinas, v. 23, n. 80, 2002.  

 
BANCO MUNDIAL. Prioridades y estrategias para la educación: examen del 

Banco Mundial. Espanha, 1996. 
 
BARBALHO, Maria Goretti Cabral. A reforma educacional e seus condicionantes 
socioeconômicos, políticos e culturais: a gestão escolar no RN no período de 1995-
1999. In: SEMINÁRIO ANPAE, 2006, Natal/RN. Anais... Natal, RN: UFRN, 2006. 
 
BARBIER, René. Pesquisa-ação. Tradução Lucie Didio. Brasília: Liber Livro, 2007. 
  
BARBOSA JUNIOR, Walter Pinheiro. Um conselho para o cotidiano. In: 
VASCONCELOS, Francisco Herbert Lima et al. (Orgs.). Conselho escolar: 

processos, mobilização, formação e tecnologia. Fortaleza: Edições UFC, 2013. p.25-
40. 
 
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Trad. Luis Antero Reto, Augusto 

Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2011. 
 
BARROSO, J. Autonomia e gestão das escolas. Lisboa: Ministério da Educação, 
1996. 
 
BARROSO, João. Formação dos professores e a mudança organizacional da 
escola. In: FERREIRA, Naura Carapeto (Org.). Formação continuada e gestão da 
educação. São Paulo: Cortez, 2003. 

 
BASTOS, João Baptista. Gestão democrática da educação. In: BASTOS, João 
Baptista (Org.). Gestão democrática. 4 ed. Rio de Janeiro: DP&A: SEPE, 2005. 
 
BELLONI. Maria Luiza. Educação a distância. 5. ed. Campinas: Autores 
Associados, 1999. (Coleção Educação Contemporânea). 
 
BENTO, Maria Dalvaci. Educação a distância e material didático: um estudo 

sobre o curso mídias na educação. 2013. Tese (Doutorado em Educação) - 
Programa de Pós-Graduação em Educação, Centro de Educação, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2013. 
 
BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. 
Tradução: Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1987. 
 
BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. 
 
BOAS, Benigna Maria de Freitas Villas. O projeto político-pedagógico e a avaliação. 
In: VEIGA, Ilma Passos de Alencastro; RESENDE, Lúcia Maria Gonçalves de 
(Orgs.). Escola: espaço do Projeto político-pedagógico. Campinas, SP: Papirus, 
1998. 
 



198 

BORDIGNON, Genuíno; GRACINDO, Regina Vinhaes. Gestão da Educação: o 
Município e a Escola. In: FERREIRA, Naura Syria Carapeto; AGUIAR, Márcia Ângela 
da S. (Orgs.). Gestão da Educação: impasses, perspectivas e compromissos. 2. ed. 

São Paulo: Cortez, 2001. 
 
BORDENAVE, Juan E. Díaz. O que é participação? 8 ed. São Paulo: Brasiliense, 
1994. (Coleção Primeiros Passos; 95). 
 
BOTTOMORE, Tom (Ed.). Dicionário do pensamento marxista. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 1988.  
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 1988. 
 
BRASIL. Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007. Altera dispositivos dos 
Decretos nos 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, e 5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre o 
exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de 
educação superior e cursos superiores de graduação e seqüenciais no sistema 
federal de ensino. Brasília, 2007d. 
 
BRASIL. Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009. Institui a Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, disciplina a atuação 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no 
fomento a programas de formação inicial e continuada, e dá outras providências. 
2009b. 
 
BRASIL. Decreto Presidencial nº 2.494/98, de 10 de fevereiro de 1998. 

Regulamenta o Art. 80 da LDB (Lei n.º 9.394/96). Brasília, 1998. 
 
BRASIL. Decreto Presidencial nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Regulamenta o 
art. 80 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional. Brasília, 2005a. Diário Oficial da União, Brasília, 20 
dez. 2005a. 
 
BRASIL. Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996. Dispõe sobre o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério, na forma prevista no art. 60, § 7º, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, e dá outras providências. Brasíla, 1996b. 
 
BRASIL. Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDBEN). Brasília, 1996a. 
 
BRASIL. Ministério da Administração e Reforma do Estado. Plano Diretor da 
Reforma do Aparelho do Estado. Brasília, 1995. 
 
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Plano nacional de formação: veja 
passo a passo como usar a Plataforma Freire. 2009c. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=13829:veja-passo-a-passo-
como-usar-a-plataforma-freire> Acesso em: 30 set. 2013. 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.303-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.622-2005?OpenDocument


199 

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº. 4.059, de 10 de dezembro de 2004. 
DOU, Brasília,13 dez. 2004b, Seção 1, p. 34. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Qualidade na Educação Básica. Brasília, DF, 
2005b.  
 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Programa 
Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares: gestão da educação 
escolar. Brasília: UnB; CEAD, 2004a. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Universidade Aberta do Brasil. Histórico. 

Disponível em: <http://uab.capes.gov.br/index.php/sobre-a-uab/historico> Acesso 
em: 3 abr. 2015a. 
 
BRASIL. Ministério de Educação e Cultura.  Portaria Ministerial nº 4.361, de 29 de 
dezembro de 2004. DOU, Brasília, 30 dez. 2004c, Seção 1, p. 66-67. Disponível em: 
<http://download.inep.gov.br/download/superior/2005/avaliacao_institicional/portaria
MEC_2413_RenovReconhecCursosGradua.pdf>. Acesso em: 13 abr. 2013. 
 
BRASIL. Ministério de Educação e Cultura.  Portaria Normativa nº 2, de 10 de 
janeiro de 2007b. 
 
BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. Conselho Nacional de Educação. 
Resolução n° 1, de 8 de junho de 2007 Estabelece normas para o funcionamento 
de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização. Brasília, 2007c. 
 
BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. Diretrizes Nacionais do Programa 
Escola de Gestores da Educação Básica Pública. 2009a. 
 
BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. Escola de Gestores da Educação 
Básica. Apresentação: Sala Ambiente Projeto Vivencial. Disponível em: 

<http://escoladegestores.mec.gov.br/site/2-
sala_projeto_vivencial/apresentacao.htm>. Acesso em: 25 jul. 2010a. 
 
BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. Escola de Gestores da Educação 
Básica. Atuação do gestor escolar: dimensões politica e pedagógica. Disponível 
em: <moodle3.mec.gov.br/ufrn>. Acesso em: 25 jul. 2010b. 
 
BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. Escola de Gestores da Educação 

Básica. Mapa da Sala Ambiente Projeto Vivencial. Disponível em: 

<http://moodle3.mec.gov.br/ufrn> Acesso em: 25 jul. 2010c. 

 
BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. Escola de Gestores da Educação 
Básica. Projeto Político-Pedagógico: dimensões metodológicas. Disponível em: 

<moodle3.mec.gov.br/ufrn> Acesso em: 25 jul. 2010e. 
 
BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. Escola de Gestores da Educação 
Básica: apresentação. Disponível em: <http://portal.mec.gov> Acesso em: 21 jun. 

2012. 



200 

 
BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. Ideb: apresentação. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/ideb-sp-1976574996> Acesso em: 25 jul. 2010d. 
 
BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. O Plano de Desenvolvimento da 
Educação: razões, princípios e programas. Brasília: MEC, 2007e. 
 
BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. O PNE 2011-2020: metas e estratégias. 
2011. Disponível em: 
<http://fne.mec.gov.br/images/pdf/notas_tecnicas_pne_2011_2020.pdf>. Acesso em: 
13 fev. 2012. 
 
BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. Plano Decenal de Educação para 
Todos. Brasília, 1993. 
 
BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. Portaria Ministerial nº 145, de 11 de 

fevereiro de 2009. Disciplina o Programa Nacional Escola de Gestores da Educação 

Básica Pública. DOU, Brasília, n.30, Seção 1, p. 15, 12 fev. 2009d. 

 
BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. Portaria Normativa nº 1, de 10 de 

janeiro de 2007a. 
 
BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. Secretaria de Educação Básica. 
Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica. Projeto Curso de 
Especialização em Gestão Escolar (Lato Sensu). Brasília: MEC, 2009e. 
 
BRASIL. Plano Nacional de Educação (2001-2010). Brasília, 2001. 
 
BRASIL. Resolução CNE/CES nº 5, de 25 de setembro de 2008, que estabelece 
normas para o credenciamento especial de Instituições não Educacionais para oferta 
de cursos de especialização. Brasília, 2008. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Censo da Educação Superior 2013. Brasília: 
INEP, 2014. Disponível em: 
<http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/apresentacao/2014/
coletiva_censo_superior_2013.pdf>. Acesso em: 30 dez. 2013. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Qual a diferença entre pós-graduação lato 
sensu e stricto sensu? Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=13072:qual-a-diferenca-entre-
pos-graduacao-lato-sensu-e-stricto-sensu>. Acesso em. 30 abr. 2015b. 
 
BRAZIL, Christina Holmes. O Programa Nacional Escola de Gestores em Foco: 
um estudo de caso sobre culturas, políticas e práticas de inclusão em educação. Rio 
de Janeiro, 2010. Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. 
 
BRESSER-PEREIRA, L. C. A reforma do Estado dos anos 90: lógica e 

mecanismos de controle. Brasília, 1997. (Cadernos MARE; 1). 



201 

 
BRESSER-PEREIRA, L. C. Gestão do setor público: estratégias e estrutura para um 
novo Estado. In: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos; SPINK, Peter Kevin (Orgs.). 
Reforma do Estado e administração gerencial. Rio de Janeiro. Editora Fundação 
Getúlio Vargas, 1998a.  
 
BRESSER-PEREIRA, L. C. Reforma do Estado para a Cidadania: a reforma 

gerencial brasileira na perspectiva internacional. São Paulo: Ed. 34; Brasília: ENAP, 
1998b.  
 
BRESSER-PEREIRA, L. C. Democracia republicana e participativa. Novos estudos 
CEBRAP, São Paulo, v. 71, p. 77-91, mar. 2005. 
 
BRZEZINSKI, Iria. Formação de professores para a educação básica e o Curso de 
Pedagogia: a tensãoentre instituído e instituinte. RBPAE, v.23, n.2, p. 229-251, 

maio/ago. 2007. 
 
CABRAL NETO, Antonio. Democratização da educação no Projeto Nordeste e 
seus desdobramentos no Rio Grande do Norte: a memória reconstruída. 1995. 

Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 1995. 
 
CABRAL NETO, Antonio (Org.). O psicólogo e a escola. Natal: UFRN, 2000. 

 
CABRAL NETO, Antonio. Política educacional: desafios e tendências. Porto Alegre: 

Sulina, 2004. 
 
CABRAL NETO, Antonio; CASTRO, Alda Maria D. Araújo. Reflexões sobre os atuais 
cenários da política educacional na América latina. O público e o privado, 

Fortaleza, n. 5, jan./jun. 2005. 
 
CABRAL NETO, Antonio; CASTRO, Alda Maria D. Araújo. Gestão educacional na 
América Latina: delineamentos e desafios para os sistemas de ensino. In: EYNG, 
Ana Maria; GISI, Maria Lourdes (Orgs.). Políticas e gestão da educação superior: 
desafios e perspectivas. Ijuí: Editora Unijuí, 2007. 
 
CABRAL NETO, Antonio; CASTRO, Alda Maria D. Araújo. Educação a distância 
como estratégia de expansão do ensino superior no Brasil. In.: CHAVES, V. L.; 
CABRAL NETO, A.; NASCIMENTO, I. V. Políticas da Educação Superior no 
Brasil. Xamâ. São Paulo, 2009. 
 
CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: A Era da Informação: economia, 
sociedade e cultura. São Paulo: Paz e Terra, 1999. v.1. 
 
CHESNAIS, François. A mundialização do capital. São Paulo: Ed. Xamã, 1996. 

 
CHESNAIS, François. A Mundialização Financeira: gênese, custos e riscos. São 

Paulo: Xamã, 1998. p.249-294. 
 



202 

CARDOSO, Fernando Henrique . Reforma do Estado. In: Bresser-Pereira, Luiz 
Carlos; SPINK, Peter Kevin (Orgs.). Reforma do estado e administração pública 
gerencial. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998. 

 
CASTRO, Alda Maria D. Araújo. Política de educação a distância: uma estratégia 

de formação continuada de professores. ADUFRN: Natal, 2004. 
 
CASTRO, Alda Maria D. Araújo. Programa Nacional Escola de Gestores da 
Educação Básica e a política de formação de gestores escolares. 2012. 

Disponível em: <http://www.anpae.org.br/seminario/ANPAE2012>. Acesso em: 30 
mar. 2013. 
 
CASTRO, Alda Maria D. Araújo; BARBALHO, Maria Goretti Cabral (Orgs.). 
Formação de gestores a distância: uma contribuição para a gestão democrática 
da escola. Natal, RN: EDUFRN, 2012. 
 
CASTRO, Alda Maria Duarte de Araújo; LAUANDE, Maria de Fátima Ribeiro Franco. 
A descentralização como componente da gestão educacional. Disponível em: 
<www.anpae.org.br/congressos_antigos/simposio2009/08.pdf>. Acesso em: 30 jul. 

2010. 
 
CASASSUS, Juan. A reforma educacional na América Latina no contexto de 
globalização. Caderno de Pesquisa, São Paulo, n. 114, nov. 2001. 

 
CAPRA, Fritjof. Sabedoria incomum. São Paulo: Cultrix, 1993. 

 
CISESKI, Ângela Antunes. Conselhos de escola: coletivos instituintes da escola 

cidadã. Brasília: MEC; SEED, 1998. (Série Estudos Educação A Distância. Salto 
Para o Futuro: Construindo a Escola Cidadão: Projeto Político-Pedagógico). 
 
CISESKI, Ângela Antunes; ROMÃO, José Eustáquio. Conselhos de Escola: 
Coletivos instituintes da Escola Cidadã. In: GADOTTI, Moacir; ROMÃO, José 
Eustáquio (Orgs.). Autonomia da escola: princípios e propostas. 5. ed. São Paulo: 

Cortez: Instituto Paulo Freire, 2002. (Guia da Escola Cidadã; 1) 
 
COLARES, Maria Lília Imbiriba Sousa; PACÍFICO, Juracy Machado; ESTRELA, 
George Queiroga (Orgs.). Gestão escolar: enfrentando os desafios cotidianos em 

escolas públicas. Curitiba: Editora CRV, 2009. 
 
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR. 
História e missão. 2008. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/historia-e-

missao> Acesso em: 30 jun. 2015. 
 
COORDENAÇÃO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR. Plano Nacional de Pós-
Graduação – PNPG 2011-2020. Brasília, DF: CAPES, 2010. Disponível em: 

<https://www.capes.gov.br/images/stories/download/PNPG_Miolo_V2.pdf>. Acesso 
em: 20 jun. 2012.  
 



203 

CURY, Carlos Roberto Jamil. O princípio da gestão democrática na educação: 
gestão democrática da educação pública. Gestão Democrática da Educação Boletim 
n.19, p. 14-19, out. 2005.  
 
DALVA, Gercina. Os desafios da formação continuada dos gestores escolares: uma 
reflexão sobre o programa nacional escola de gestores/UFRN. In: ENCONTRO 
NACIONAL DE DIDÁTICA E PRÁTICAS DE ENSINO, 16., 2012. Campinas. Anais... 

Campinas, SP: UNICAMP, 2012. 
 
DALVA, Gercina. QUEIROZ, Maria Aparecida de. Reflexões sobre a formação 
continuada de gestores escolares: desafios, limites e possibilidades que se 

imprimem ao programa escola de gestores no RN. 2012. Disponível em: 
<http://www.anpae.org.br/seminario/ANPAE2012/1comunicacao/Eixo04_37/Gercina
%20Dalva_int_GT4.pdf>. Acesso em: 30 dez. 2012. 
 
DELORS, Jacques. Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre 
a educação para o século XXI. 5.ed. São Paulo: Cortez; Brasília: MEC; UNESCO, 

2001. 
 
DEMO, Pedro. Participação é conquista: noções de política social participativa. 5. 
ed. São Paulo: Cortez, 2001. 
 
DOURADO, Luiz Fernandes. A escolha de dirigentes escolares: políticas e gestão 
da educação no Brasil. In: FERREIRA, Naura Syria Carapeto (Org.). Gestão 
democrática da educação: atuais tendências, novos desafios. 5. ed. São Paulo: 

Cortez, 2003. 
 
DOURADO, Luiz Fernandes. Gestão democrática da escola: movimentos, tensões e 
desafios. In:  SILVA, Aída Maria Monteiro; AGUIAR, Márcia Ângela da Silva (Orgs.). 
Retrato da escola no Brasil. Brasília: CNTE, 2004. p. 65-80.  
 
DOURADO, Luiz Fernandes. Gestão da educação escolar. Brasília: Universidade 
de Brasília, Centro de Educação a Distância, 2006. 
 
DOURADO, Luiz Fernandes. Políticas e gestão da educação básica no Brasil: limites 
e perspectivas. Revista Educação e Sociedade, Campinas, SP, v. 28, n. 100, ed. 
esp., out. 2007.  
 
FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 

8. ed.  Rio de Janeiro: Globo, 1989. 
 
FARAH, Marta Ferreira Santos. Reconstruindo o Estado: gestão do setor público e 
reforma da educação. São Paulo: EAESP, 1995. (Relatório de Pesquisa; 2) 
 
FERREIRA, Naura Syria Carapeto. Formação continuada e gestão da educação no 
contexto da “cultura globalizada”. In: FERREIRA, Naura Syria Carapeto (Org.). 
Formação continuada e gestão da educação. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

 
FLACH, Simone de Fátima. A qualidade da educação na escola: concepções, 
indicadores e possibilidades de intervenção. In: BÜHRER, Clícia Martins; 



204 

BRANDALISE, Mary Ângela Teixeira; FLACH, Simone de Fátima. Gestão 
educacional II. Ponta Grossa: UEPG; NUTEAD, 2010. 106p.  
 
FRANÇA, Magna; SILVA, Maria Aldeiza da. Gestão democrática e a participação da 
comunidade na escola: a experiência dos gestores do RN. In: CASTRO, Alda Maria 
Duarte de Araújo; BARBALHO, Maria Goretti Cabral (Orgs.). Formação de gestores 
a distância: uma contribuição para a gestão democrática da escola. Natal, RN: 

EDUFRN, 2012. 
 
FREITAS, Helena Costa Lopes de. Certificação docente e formação do educador: 
regulação e desprofissionalização. Educação & Sociedade, Campinas, v. 24, n. 85, 

p. 1095-1124, dez. 2003. Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso 
em: 20 jul. 2012. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 
 
FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e Liberdade. Trad. De Luciana Carli. 2. ed. São 
Paulo: Abril Cultural, 1984. 
 
FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e a crise do capitalismo real. São Paulo: 

Cortez, 2010. 
 
FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria. Educação Básica no Brasil na década 
de 1990: subordinação ativa e consentida à lógica do mercado. Educação e 

Sociedade, Campinas, v. 24, n. 82, p. 93‐130, abr. 2003. 
 
FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA. Declaração Mundial sobre 
educação para todos e Plano para satisfazer as necessidades básicas de 
aprendizagem. Brasília: UNICEF, 1991. 
 
GAJARDO, Marcela. Reformas educativas em América Latina: balance de uma 
década. PREAL: Documento de trabajo, Santiago de Chile, n. 15, set. 1999.  

 
GAMBOA, Silvio Sánchez. A globalização e os desafios da educação no limiar do 
novo século: um olhar desde a América Latina. In: LOMBARDI, José Claudinei 
(Org.). Globalização, pós-modernidade e educação. São Paulo: Autores 

Associados, 2001. 
 
GAMBOA, Silvio Sánchez. Pesquisa em Educação: métodos e epistemologias. 2. 
ed. Chapecó: Argos, 2012. 
 
GATTI, Bernardete A. Análise das políticas públicas para formação continuada no 
Brasil, na última década. Revista Brasileira de Educação, v. 13, n. 37, jan./abr. 
2008.  
 
GADOTTI, M. Perspectivas atuais da educação. Porto alegre: Artes Médicas, 

2000. 
 



205 

GENTILI, P. A falsificação do consenso: simulacro e imposição na reforma 

educacional do neoliberalismo. Petrópolis: Vozes, 1998. 
 
GOMES, Alfredo Macedo; SANTOS, Ana Lúcia Felix dos; MELO, Darci Barbosa Lira 
de. Escola de gestores: política de formação em gestão escolar. RBPAE, v.25, n.2, 

p. 263-281, maio/ago. 2009. 
 
GOMES, Alba Lúcia Nunes; FARIAS, Maria da Salete Barboza de. Políticas de 
educação a distância: repensando a gestão escolar. ANPAE, 2011. Disponível 
em:<http://www.anpae.org.br/simposio2011/cdrom2011/PDFs/trabalhosCompletos/c
omunicacoesRelatos/0011.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2012. 
 
HADDAD, Sergio (Org.). Banco Mundial, OMC E FMI: o impacto nas políticas 

educacionais. São Paulo: Cortez, 2008.  
 
HOBSBAWN, E. Era dos extremos: o breve século XX (1914-1991). São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995. 
 
HORA, D. L. Gestão democrática na escola. Campinas, SP: Papirus, 1994. 

 
HORA, D. L. Gestão educacional democrática. Campinas, SP: Alínea, 2007. 

 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 
TEIXEIRA. O que é o Ideb? 2011. Disponível em: 
<http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/o-que-e-o-ideb> Acesso em: 20 jun. 2012. 
 
KEMMIS, Stephen; MCTAGGART, Robin. Cómo planificar la investigación-
acción. Barcelona: Editorial Alertes, 1988.  
 
KENSKI, V.M. Tecnologias e ensino presencial e a distância. Campinas, SP: 
Papirus, 2003. (Prática Pedagógica). 
 
KENSKI. V. M. Das salas de aula aos ambientes virtuais de Aprendizagem. 

2005. Disponível em: <http://www.abed.org.br/congresso2005/por/pdf/030tcc5.pdf> 
Acesso em: 30 maio 2014. 
 
KENSKI, V.M. Educação e Tecnologias: o ritmo da informação. São Paulo: 

Papirus, 2007. 
 
KRAWCZYK, Nora. A sustentabilidade da reforma educacional em questão: a 
posição dos organismos internacionais. Revista Brasileira de Educação ANPED, 

Rio de Janeiro, n. 19, jan./abr. 2002. 
 
KRAWCZYK, Nora. Políticas de regulação e mercantilização da educação: 
socialização para uma nova cidadania? Campinas. Educação e Sociedade, v. 26, 

n. 92, p. 799-819, out. 2005.  
 
KOSIK, Karel. Dialética do Concreto. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. 
 



206 

KUHN, Thomaz. A estrutura das revoluções científicas. 10. ed. São Paulo: 

Perspectiva, 2011. 
 
LEAL, Vitor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa & Ômega, 1978.  
 
LIBÂNEO, J. C. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 5. ed. Goiânia: 
Editora Alternativa, 2004. 
 
LIMA, A. B.; PRADO, J. C.; SHIMAMOTO, S. V. M. Gestão democrática, gestão 
gerencial e gestão compartilhada: novos nomes velhos rumos. 2011. Disponível 
em: 
<http://www.anpae.org.br/simposio2011/cdrom2011/PDFs/trabalhosCompletos/comu
nicacoesRelatos/0069.pdf>. Acesso em: 30 ago. 2012. 
 
LÜCK, H. Perspectivas da gestão escolar e implicações quanto à formação de seus 
gestores. Em Aberto, Brasília, v. 17, n. 72, p. 11-33, fev./jun. 2000. 
 
LÜCK, H. Gestão educacional: uma questão paradigmática. Petrópolis, RJ: Vozes, 
v. 1, 2006a. (Cadernos de Gestão; 1). 
 
LÜCK, H. Concepções e processos democráticos de gestão educacional. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2006b. (Cadernos de Gestão; 2). 
 
LUKÁCS, George. Existencialismo ou Marxismo? São Paulo: Livraria Ciências 
Humanas, 1948. 
 
MACHADO, M. A. Desafios a serem enfrentados na capacitação de gestores 
escolares. Brasília: Em Aberto, v. 17, n. 72, p. 97-112, fev/jun. 2000. 
 
MANACORDA, M. A. História da Educação: da antigüidade aos novos dias. 10. ed. 
São Paulo: Cortez, 2002. 
 
MANCEBO, Deise. Políticas de Educação Superior no Brasil: Velhos temas e novos 
desafios. In: CHAVES, V. L.; CABRAL NETO, A.; NASCIMENTO, I. V. Políticas da 
Educação Superior no Brasil. São Paulo: Xamâ, 2009. 

 
MASETTO, Marcos T. Mediação pedagógica e o uso da tecnologia. In: MASETTO, 
M.; MORAN, J.M.; BEHRENS, M.A. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 
Campinas, SP: Papirus, 2000.  
 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. A repetição na língua falada: formas e funções. 1992. 

Tese (Doutorado em Lingüística) – Programa de Pós-graduação em Letras, Centro 
de Artes e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 1992.  
 
MARX, Karl. “Introdução [a Critica da Economia Política]”. In: MARX, Karl.  Para a 
crítica da economia política, salário, preço e lucro: o rendimento e suas fontes. 
São Paulo: Abril Cultural, 1982. (Os Economistas). 
 
MARX, Karl. Contribuição à crítica da economia política. 2. ed. Tradução de 

Maria Helena B. Alves. São Paulo: Martins Fontes, 1983. 



207 

 
MARX, K.; ENGELS, F. A ideologia alemã. São Paulo: Martin Claret, 2006. 
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza. Ciência, técnica e arte: o desafio da pesquisa 
social. In: ______. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 21. ed. 

Petrópoles, RJ: Vozes, 1994. 
 
MORAIS, Pauleany Simões de. As relações de poder na gestão da Escola 
Estadual Presidente Kennedy em Natal/RN: as ações decisórias dos órgãos 

colegiados - o conselho de escola e o caixa escolar. 2012. Tese (Doutorado em 
Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, Natal, 2012. 
 
MORIN, E. O problema epistemológico da complexidade. Lisboa: Publicações 
Europa-América, 1985. 
 
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Trad. 

Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya. 4. ed. São Paulo: Cortez; Brasília, 
DF: UNESCO, 2001. 
 
MORAN, José Manuel. A educação que desejamos: novos desafios e como  

chegar lá. Campinas: Papirus, 2007.  
 
MOTTA, Fernando C. Prestes. O que é burocracia? 3.ed. São Paulo: Brasiliense, 
2000. (Coleção Primeiros Passos). 
  
NASCIMENTO, Lindalva Gouveia. A prática discursiva das contribuições da 
Escola de Gestores para a gestão escolar democrática. 2012. Dissertação 
(Mestrado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2012. 
 
NEVES, Carmen Moreira de Castro. Autonomia da escola pública: um enfoque 
operacional. In: VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Projeto Político-
Pedagógico da escola: uma construção possível. 7. ed. Campinas, SP: Papirus, 
1998. 
 
OLIVEIRA, D. A. Educação Básica: gestão do trabalho e da pobreza. Petrópoles, 

RJ: Vozes, 2000. 
 
OLIVEIRA, D. A. Política educacional nos anos 1990: educação básica e 
empregabilidade. In: DOURADO, Luiz F.; PARO, Vitor H. (Orgs.). Políticas públicas 
e educação básica. São Paulo: Xamã, 2001. p. 105-121. 
 
OLIVEIRA, D. A. A reestruturação do trabalho docente: precarização e flexibilização. 
Educação e Sociedade, Campinas, v. 25, n. 89, p. 1127-1144, set./dez. 2004. 

Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 30 jul. 2012. 
 
OLIVEIRA, D.A. Trabalho docente. In: OLIVEIRA, D.A.; DUARTE, A.M.C.; VIEIRA, 
L.M.F. Dicionário: trabalho, profissão e condição docente. Belo Horizonte: UFMG; 

Faculdade de Educação, 2010. 



208 

 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A 
CULTURA. Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das 

necessidades básicas de aprendizagem. Jomtien, Tailandia,1990. 
 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A 
CULTURA. Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. Proyecto 
Principal de Educación em América Latina y el Caribe. Declaração de Quito. Boletin, 
Santiago do Chile, n. 24, abr. 1991. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org>. 
Acesso em: 11 maio 2009. 
 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A 
CULTURA. Oficina Regional de Educación para América Latina y el 
Caribe./OREALC. Proyecto Principal de Educación em América Latina y el Caribe. 
Declaração de Santiago. Boletin, Santiago do Chile, n. 31, ago. 1993. Disponível 

em: <http://unesdoc.unesco.org>. Acesso em: 11 maio 2009. 
 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A 
CULTURA.Documento para política de mudança e desenvolvimento no ensino 
superior (1995). Trad. Laura A. F. Fusaro. Revista Educação Brasileira, v. 17, n.34, 
p. 153-221, jan./jun. 1995.  
 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A 
CULTURA. Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. Proyecto 
Principal de Educación em América Latina y el Caribe. Educacion, Democracia, Paz 
e Desarrolo. Recomendación de MINEDLAC VII, Kingston - Jamaica. Boletin, 
Santiago do Chile, n. 40, ago. 1996. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org>. 
Acesso em: 11 maio 2009. 
 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A 
CULTURA. Educação para Todos: o compromisso de Dakar. Brasília: UNESCO; 

CONSED; Ação Educativa, 2001. 
 
PÁDUA, E.M.M. Metodologia da pesquisa: abordagem teórico-prática. 2.ed. São 
Paulo: Papirus, 1997. 
 
PARO , Vitor Henrique. Gestão democrática da escola pública. 3. ed. São Paulo: 

Ática, 1999.  
 
PARO , Vitor Henrique.  Escritos sobre educação. Xamã: São Paulo, 2001. 
 
PARO, V. H. Administração escolar: introdução crítica. 11.ed. São Paulo: Cortez, 
2002. 
 
PARO, Vitor Henrique. Eleição de diretores: a escola pública experimenta a 

democracia. 2. ed. São Paulo: Xamã, 2003. 
 
PARO, Vitor Henrique. Crítica da estrutura da escola. São Paulo: Cortez, 2011. 
 



209 

PAULO NETTO, José; BRAZ, Marcelo. Economia política: uma introdução crítica. 

São Paulo: Cortez, 2006. 
 
PAULO NETTO, José. Introdução ao estudo do método de Marx. São Paulo: 
Expressão Popular, 2011. 
 
PERONI, Vera. Política educacional e papel do Estado: no Brasil dos anos 1990. 

São Paulo, SP: Xamã, 2003. 
 
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: 
Artmed, 2000. 
 
PIMENTEL, Nara Maria. Educação a distância. Florianópolis: SEAD; UFSC, 2006. 

 
POCHMANN, Márcio. Proteção social na periferia do capitalismo: considerações 
sobre o Brasil. São Paulo em Perspectiva, v. 18, n. 2, p. 3-16, 2004. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php>. Acesso em: 5 maio 2007. 
 
POLLITT, C. Managerialism and the public services: the angloamerican 

experience. Oxford, Massachusetts: Basil Blackwell, 1990. 
 
RESENDE, Lúcia Maria Gonçalves de. Paradigma: relações de poder: projeto 
político-pedagógico: dimensões indissociáveis do fazer educativo. In: VEIGA, Ilma 
Passos de Alencastro (Org.). Projeto político-pedagógico da escola: uma 
construção possível. Campinas, SP: Papirus, 1995. 
 
RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Plano 
Estadual de Educação Básica: Decênio 1994-2003. Natal, 1994. 
 
RIO GRANDE DO NORTE. Lei Complementar n. 290, de 16 de fevereiro de 2005. 
Dispõe sobre a Democratização da gestão escolar no âmbito da rede pública 
estadual de ensino. Natal, RN, 2005a. 
 
RIO GRANDE DO NORTE. Decreto nº18.463, de 24 de agosto de 2005. 
Regulamenta a Lei Complementar nº 290/05. Natal, RN, 2005b. 
 
ROMÃO, José Eustáquio; PADILHA, Paulo Roberto. Planejamento socializado 
ascendente na escola. In: GADOTTI, Moacir; ROMÃO, José Eustáquio (Orgs.). 
Autonomia da escola: princípios e propostas. 5. ed. São Paulo: Cortez: Instituto 

Paulo Freire, 2002. (Guia da Escola Cidadã; 1). 
 
ROSANVALLON, Pierre. A crise do Estado-Providência. Goiânia: UFG; Brasília: 
UnB, 1997. 
 
ROSENFIELD, Denis L. O que é democracia? 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

(Coleção Primeiros Passos). 
 
SABBATINI, Renato M.E. Ambiente de Ensino e Aprendizagem via Internet: a 
Plataforma Moodle. 2007. Disponível em: 



210 

<http://www.ead.edumed.org.br/file.php/1/PlataformaMoodle.pdf>. Acesso em: 30 
nov. 2011. 
 
SANDER, Beno. Políticas públicas e gestão democrática da educação. Brasília: 
Líber Livro Editora, 2005. 
 
SANTOS, Kelly Cristina Batista dos. Conselho de Escola: cenários e desafios de 

uma escola pública de Natal. 2005. Dissertação (Mestrado em Educação) - 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, 2005. 
 
SANTOS, G. S. A.. O perfil dos gestores escolares Norte-Rio-Grandenses. Natal: 

CIC, 2007. (1 CD ROM). 
 
SARDINHA, T. B. Linguística de Corpus. Barueri, SP: Manole, 2006. 
 
SCAFF, E. A. da S. Os organismos internacionais e as tendências para o 
trabalho do professor. Campo Grande: Editora UFMS, 2000. 

 
SCHOLZE, Lia; ALMEIDA, Fernando José de; ALMEIDA Maria Elizabeth Bianconcini 
de (Orgs); Tarso Genro... [et al.]. Escola de gestores da educação básica: relato 
de uma experiência. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira, 2007. Disponível em: 
<http://www.publicacoes.inep.gov.br/portal/download/477>. Acesso em: 10 maio 
2013. 
 
SCHWARTZ, Cleonara Maria; ARAUJO, Gilda Cardoso de; RODRIGUES, Paulo da 
Silva (Orgs). Escola de gestores da educação básica : democracia, formação e 

gestão escolar : reflexões e experiências do Programa Nacional Escola de Gestores 
da Educação Básica no Estado do Espírito Santo. 2.ed. Vitória: GM, 2010. 
 
SCOTT, M. WordSmith Tools, versão 5.0. Liverpool: Lexical Analysis Software, 

2008. 
 
SCHULTZ, Theodore W. O capital humano: investimentos em educação e 
pesquisa. Rio de Janeiro: Zahar, 1973. 
 
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São 

Paulo: Cortez, 2007. 
 
SHIROMA, Eneida Oto; MORAES, Maria Célia Marcondes de; EVANGELISTA, 
Olinda. Política educacional. 4. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007. 

 
SCHWARTZMAN, Simon. Bases do autoritarismo brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Campus, 1988. 
 
SILVA, Maria Aldeiza da. Gestão democrática da educação: a eleição direta para 
dirigentes de escolas públicas de educação básica do Rio Grande do Norte (2003-
2006). 2010. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Natal, 2010. 
 



211 

SOUSA, Andréia da Silva Quintanilha. Programa nacional escola de gestores da 
educação básica pública: gestão democrática e políticas de formação de professores 
a distância. In: COLARES Maria Lília Imbiriba Sousa; PACÍFICO, Juracy Machado; 
ESTRELA, George Queiroga (Orgs.). Gestão escolar: enfrentando os desafios 
cotidianos em escolas públicas. Curitiba: Editora CRV, 2009.  
 
SOUSA, Elizenda Sobreiro Carvalho de. A interatividade no ambiente virtual de 
aprendizagem Moodle: a escola de gestores de educação básica da Paraíba. 
Dissertação (Mestrado em Educação) - Centro de Educação, Universidade Federal 
da Paraíba, João Pessoa, 2010. 
 
SOUZA, Ângelo Ricardo de; TEIXEIRA, Marilza Aparecida Pereira. O programa 
Escola de Gestores: análise da experiência no estado do Paraná. Educere et 
Educare: Revista de Educação, v. 5, n.10, jul./dez. 2010. 
 
SOUSA, José Vieira de. Educação superior no Brasil: expansão, avaliação e 
tendências na formação de professores. In: CUNHA, Célio da; SOUSA, José Vieira 
de; SILVA, Maria Abádia da. Políticas públicas de educação na América Latina: 
lições aprendidas e desafios. Campinas, SP: Autores Associados, 2011. 
 
SOUZA, Antônio Lisboa Leitão de. Qualidade do ensino público e democratização da 
gestão escolar: pressupostos, implicações e perspectivas. In: JUNIOR, Luiz de 
Sousa; FRANÇA, Magna; FARIAS, Maria da Salete Barboza (Orgs.). Políticas de 
gestão e práticas educativas: a qualidade do ensino. ANPAE. Brasília: Liber Livro, 
2011. 
 
SPINELLI, José Antônio (Org.). Rio Grande do Norte 2000-2013. São Paulo: 

Editora Fundação Perseu Abramo, 2014. (Estudos Estados Brasileiros). 
 
TARDIF, M. Saberes profissionais de professores e conhecimentos 
universitários: elementos para uma epistemologia da prática profissional dos 

professores e suas conseqüências em relação à formação para o magistério. Rev. 
Bras. de Educ. , jan/fev/mar/abr, 2000, nº 13. 
 
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2002. 
 
TEIXEIRA, Marilza Aparecida Pereira. Formação para diretor escolar da 
educação básica: o Programa Nacional Escola de Gestores no estado do Paraná. 

Curitiba, 2011. 
 
THIOLLENT, M. Pesquisa-Ação nas Organizações. São Paulo: Atlas, 1997. 
 
TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a 
pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. Centro de Educação. 
Programa de Pós-graduação em Educação. Curso de Especialziação a Distância em 
Gestão Escolar. Resumos de Pôsteres. Natal, RN, 2011. 

 



212 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. Relatório do Curso 
“lato sensu” – Especialização. Natal, RN, 2008.  
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. Relatório do Curso 
“lato sensu” – Especialização. Natal-RN, 2012. 

 
VALENTE, I.; ROMANO, R. PNE: plano nacional de educação ou carta de intenção? 
Revista Educação e Sociedade, Campinas, v. 23, n. 80, p. 96-107, set. 2002. 
 
VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. Filosofia da práxis. 3.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1986.  
 
VAZ, Maria Fernanda Rodrigues. “Os padrões internacionais para a construção de 
material educativo on-line”. In: LITTO, Fredric Michael; FORMIGA, Manuel Marcos 
Maciel (Orgs.). Educação a Distância: o estado da arte. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2009.  
 
VEIGA, Ilma Passos A. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção 
coletiva. In: VEIGA, Ilma Passos da (Org.). Projeto político-pedagógico da escola: 

uma construção possível. Campinas: Papirus, 1998. p.11-35. 
 
VERGARA, S. C. Métodos de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 
2005. 
 
VIEIRA, Sofia Lerche (Coord.). Eleição de diretores: o que mudou na escola?. 

Brasília: Editora Plano, 2001. 
 
VIEIRA, Sofia Lerche. Educação básica: política e gestão da escola. Brasília: Líber 
Livro, 2009. 
 
VIRIATTO, Edaguimar Orquizas; ZANARDINE, Isaura Mônica Souza. Políticas 
educacionais no contexto público não-estatal: a revitalização do privado. 2009. 
Disponível em: <http: //www.histedbr.fae.unicamp.br/art8_11.htm> Acesso em: 30 
nov. 2009. 
 
WEBER, M. Bureaucracy. In: GERTH, H.H.; WRIGHT MILLS, C. From Max Weber: 
essays in sociology. New York: Oxford University Press, 1958, pp.196-199. 

 
WEBER, Max. The Essentials of Bureaucratic organization: na ideal-type 
construction, 1963. In: CAMPOS, Edmundo. Sociologia da Burocracia. 3.ed. Rio de 
Janeiro: Zahar Editores, 1976.  
 
WEBER, Max. Economia e sociedade. Brasília: Editora UnB, 2000. v. 1. 

 

  



213 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



214 

ANEXO A – PROGRAMAÇÃO DA SALA AMBIENTE PROJETO VIVENCIAL 

 

Programação 
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/course/view.php?id=12 

Sala Ambiente Projeto Vivencial 
Caros Cursistas, 
Sejam bem-vindos! Estamos iniciando as atividades da Sala Ambiente Projeto Vivencial, que 
acompanhará a trajetória do Curso de Especialização em Gestão Escolar e culminará com a 
elaboração e apresentação do Trabalho de Conclusão. 
Esta sala tem como um de seus objetivos articular os diferentes componentes curriculares, 
portanto para realizar algumas atividades, por vezes, será necessário revisar as discussões das 
outras salas, de modo que vocês terão acesso aos respectivos textos. Outro objetivo da Sala 
Ambiente Projeto Vivencial é auxiliar a reflexão sobre a realidade das escolas que vocês atuam 
tendo em vista a realização de um projeto de intervenção. Assim, espera-se a construção de 
mudanças na qualidade do trabalho educativo no nosso Estado.  
Solicitamos que concluam as atividades nos prazos definidos a fim de que tenham mais tempo 
para realizar a intervenção na escola e elaborar o Trabalho de Conclusão do Curso. 
Desejo a todos um excelente curso, muitas trocas de experiências e aprendizagens!  
Grande abraço. 
Luciane Terra dos S. Garcia 
Coordenadora da Sala Ambiente Projeto Vivencial. 

 Fórum de Notícias 

 Créditos do Curso de Especialização em Gestão Escolar Arquivo 

 Autores das Salas Ambientes 
Conteúdo 

Período: dezembro de 2010 à outubro de 2011

 
Unidade I - Projeto Intervenção 

Atividade 1 - Obrigatória ............................ Entrega de 01/12/2010 à 27/03/2011 

 
Unidade II - O trabalho do gestor na escola: dimensões, relações, conflitos, 
formas de atuação  
Atividade 2 - Obrigatória ............................ Entrega de 01/01/2011 à 11/04/2011  
Atividade 2 - Complementar Obrigatória ..... Entrega de 01/01/2011 à 11/04/2011 

Atividade 3 - Obrigatória ............................ Entrega de 23/03/2011 à 30/06/2011  

Atividade 3 - Complementar Obrigatória ..... Cancelada 

 
Unidade III - O projeto político-pedagógico da escola: dimensões conceituais e 
metodológicas 

Atividade 4 - Obrigatória ............................Entrega de 26/04/2011 à 30/06/2011  
Atividade 5 - Complementar Obrigatória ..... Cancelada 

TÉRMINO DAS ATIVIDADES – 31 de Maio de 2011 

*Disponibilização das NOTAS pelos professores: até 15 dias, a contar do prazo final da 
atividade. 
FECHAMENTO DA SALA – 31 de Outubro de 2011 

a) Os Cursistas deverão realizar todas as atividades tidas como OBRIGATÓRIAS. 
Todas elas serão avaliadas pelo professor. 
b) As atividades concluídas e colocadas nas suas respectivas “Base de Dados” 
serão analisadas e discutidas pelo professor/alunos, até a sua conclusão final. 
c) As atividades podem ser feitas em equipe conforme as orientações dos 
professores. 

http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/course/view.php?id=12
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/mod/forum/view.php?id=301
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/mod/resource/view.php?id=307
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/mod/glossary/view.php?id=308
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1 Atividades 

Unidade I 
Tema: Projeto Intervenção 

 Atividade 1 - Obrigatório - Base de Dados 
Unidade II 
Tema: O trabalho do gestor na escola: dimensões, relações, conflitos, formas de atuação. 

 Atividade 2 - Obrigatório - Base de dados 

 Atividade Complementar 2 - Obrigatória - Base de dados 

 Atividade 3 - Obrigatória - Tarefa Webfólio 

 Material de apoio para atividade 3 - Textos de Paro (2002)Arquivo 
A atividade complementar obrigatória 3 - Unidade II foi cancelada. 

 Atividade Complementar 3 - Obrigatória - Fórum 

 Texto "Direito à Educação" para ser usado na atividade complementar 3 - 
ObrigatóriaDocumento PDF 

Unidade III 
Tema: O projeto político-pedagógico da escola: dimensões conceituais e metodológicas. 

 Atividade 4 - Obrigatória - Base de dados   
A atividade complementar 5 obrigatória - Unidade III foi cancelada. 

 Atividade Complementar 5 - ObrigatóriaTarefa 

 Cartilha de ação educativa e índice de qualidade na educaçãoDocumento PDF 

Projeto de Intervenção 

 Atividade TCC Base de dados 

 Atividade Resumo do TCC 

2 Espaço de Interação 
Fóruns 

 Fórum - ‘Experiências de PPP’ 

 Fórum - Acompanhamento do Projeto-Intervenção 

 Fórum de Interação da Turma 

Chat 

 Chat de Interação da Turma 

 
 Recomendações Técnicas de Programas e EquipamentosRecurso 

 Perguntas e Respostas Técnicas Mais Frequentes 

3 Horários de Plantão 
Professora: Adriana Valeria Santos Diniz 
Horário Online: Todas as quartas, das 18:30 às 20:30 horas 

 
Tutoras: 
Karen Christina Pinheiro dos Santos - DIRED 
Horário Presencial: Terça-feira quinzenalmente (manhã/tarde): 05/04, 19/04, 03/05, 17/05, 
31/05, 07/06... 
Horário Online: Segundas-feiras a partir das 20h e quartas-feiras a partir das 18h às 19h. 
Vera Lucia Santin Poletto - UNDIME 
Horário Online e Presencial: Sextas-feiras das 14h30m ás 17hs no Cemure. 

 
Monitora: Danise Suzy da Silva 

 

 

 

http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/mod/data/view.php?id=339
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/mod/data/view.php?id=340
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/mod/data/view.php?id=347
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/mod/assignment/view.php?id=341
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/mod/resource/view.php?id=2045
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/mod/forum/view.php?id=679
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/mod/resource/view.php?id=2044
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/mod/resource/view.php?id=2044
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/mod/data/view.php?id=342
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/mod/assignment/view.php?id=714
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/mod/resource/view.php?id=2081
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/mod/data/view.php?id=3641
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/mod/data/view.php?id=3702
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/mod/forum/view.php?id=706
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/mod/forum/view.php?id=334
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/mod/forum/view.php?id=318
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/mod/chat/view.php?id=317
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/mod/resource/view.php?id=314
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/mod/resource/view.php?id=315
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/user/view.php?id=52&course=1
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/user/view.php?id=16&course=1
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/user/view.php?id=27&course=1
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/user/view.php?id=11&course=1
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ANEXO B – ATIVIDADES DO CURSO 

Sala Ambiente Projeto Vivencial 

Atividades 

 

Atividade Obrigatória 1 

Unidade I 

Considerando que o objeto do projeto-intervenção deve estar estreitamente 

vinculado ao Projeto Político-Pedagógico da escola, sugerimos abaixo três situações 

orientadoras ao seu trabalho. Discuta com seus colegas de grupo e escolha uma 

das opções abaixo, considerando aquela que melhor expressa a situação de sua 

escola. 

Lembre-se: o projeto-intervenção deve ser elaborado em grupo. Por isso, é 

importante que o grupo discuta e chegue  a um acordo sobre o foco do mesmo. 

Priorizem um foco que seja comum as escolas envolvidas. 

Observação importante: o seu grupo deve escolher apenas uma das opções 

abaixo e realizá-la em todas as suas etapas. 

Opção 1: a escola já tem PPP 

Tomando como referência o PPP de sua escola, elabore uma análise crítica do 

mesmo observando os seguintes aspectos: a) como foi sua elaboração? Quem 

participou? Como está organizado? Que concepções o orientam? Tem objetivos 

apresentados? Quais foram estes? Foi implementado? Como foi esse processo? 

Que resultados foram obtidos a partir de sua implementação? Foi avaliado? Como? 

Identifique necessidades, discuta com seus colegas e com o coletivo da escola 

apresentando uma proposição inicial para seu Projeto-intervenção. 

Opção 2: A escola ainda não tem PPP 

Se sua escola não tem PPP, converse com seus colegas – equipe dirigente, 

professores, estudantes, famílias, funcionários – coletando suas opiniões acerca da 

construção do mesmo, sua importância para a gestão da escola. Como síntese 

dessas discussões, em consonância com a comunidade escolar, poderá ser 

apresentada uma proposta de intervenção que vise à construção do PPP. 

Opção 3: outra problemática, vinculada ao PPP ou a gestão da escola 

Se o foco de seu estudo e de sua intervenção não for a elaboração ou reelaboração 
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do PPP, mas outra questão relacionada ao mesmo, ou a gestão da escola, 

considerada relevante pela comunidade escolar. Nesse caso, converse com a 

comunidade escolar, discuta as problemáticas relevantes, definindo aquela que será 

objeto de intervenção. 

O trabalho elaborado pelo grupo deve ser depositado na Base de Dados, 

“Atividade nº 1”, e o texto resultante do trabalho elaborado por seu grupo. 

 

Atividade Obrigatória 2 

Unidade II 

Retome a atividade que você fez na Sala Política e Gestão educacional, no tópico 

sobre “Gestão Democrática da Escola”. Tome a análise feita no item 1, 

observações sobre a gestão de sua escola e, comparando suas anotações com o 

que estudamos nesta seção, elabore um quadro comparando as características de 

gestão de sua escola com aquelas da gestão democrática. 

Características 

Gestão Democrática 

Gestão da minha 

escola 

O que poderia 

mudar 

Ações possíveis 

para a mudança 

    

    

    

    

    

    

Envie para a Base de Dados “Atividade 2” o material resultante de seu trabalho 

(quadro acima). 
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Atividade obrigatória 3 (atividade de avaliação) 

Unidade II 

Como observamos na leitura do material desta seção, a escola é feita de tramas 

relacionais que podem se traduzir em situações de conflitos, de cooperação, de 

partilhamento, etc. Observando o cotidiano de sua escola: 

 quais são as situações que você considera mais conflitivas? 

 escolha uma dessas situações e a analise. Utilize as contribuições de Paro 

(2002), identificando quais são os fatores (internos e externos) que a condicionam. 

 retomando o que você aprendeu na Sala de Planejamento e Práticas de 

Gestão Escolar, elabore um Plano de Ação para intervenção na situação-conflitiva 

identificada. 

Atenção: Você não precisará executar o Plano de Ação proposto. 

Apresente seu Plano de Ação na Tarefa “Atividade 3”. 

 

Atividade Obrigatória 4 

Unidade III 

Um dos aspectos mais importantes na elaboração do PPP é a definição do Marco 

Referencial que o orientará. Solicitamos que você retome a leitura do texto “A 

Educação como Direito”, da Sala Direito à Educação, e também o tópico “A Função 

Social da Escola”, abordado na Sala Política e Gestão Educacional. Com base 

nesses materiais e nas leituras indicadas nessas salas, elabore, em dupla, um texto 

abordando: 

a) a questão da educação como direito universal e a função da escola pública na 

contemporaneidade; 

b) a realidade de sua escola, observando se esta vem cumprindo a função social 

que lhe é atribuída. 

Apresente seu trabalho em sua Base de dados “Atividade 4”. 
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Atividade Complementar 1 

Unidade I 

A elaboração de seu TCC devera ser de acordo com as regras da universidade na 

qual você realiza este curso. Investigue quais as regras ou normas com relação à 

elaboração e apresentação do TCC. Faça uma síntese dessas regras e registre na 

Base de Dados “Atividade Complementar 1”. 

 

Atividade Complementar 2 

Unidade II 

1 - Considerando as necessidades de gestão escolar, faça um quadro apontando em 

grau crescente de importância aspectos que você considera importante na atuação 

do gestor escolar (10 fatores). Deposite seu trabalho na Base de Dados 

“Atividade Complementar 2” (atividade individual) 

2 - Visite o Fórum ‘Experiências de PPP’, tópico ‘o trabalho do gestor escolar’, 

discutindo com seus colegas as convergências/divergências entre os fatores 

apresentados. 

 

Atividade Complementar 3  

Unidade II 

Retomando conteúdos da Sala de Direito à Educação, no texto que trata do “Direito 

à Educação”, pesquise os direitos das crianças no que se refere à sua participação 

na escola (ECA, Convenção dos Direitos da Criança). 

1) Sua escola é uma escola que respeita os direitos da criança? Como? 

2) Converse com as crianças de sua escola e pergunte-lhes o que elas sabem  

sobre os seus direitos na escola; 

3) Faça um registro, contendo as falas das crianças, e apresente-o 

noFórum destinado a essa discussão. 

Observação: Atividade a ser desenvolvida em grupo. Cada integrante desenvolve o 

trabalho em sua escola, abordando uma série. Combinem antes para que todas as 

séries – de 1ª a 4ª sejam contempladas. 
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Atividade Complementar 4  

Unidade III 

Na Sala Política e Gestão Educacional e na Sala Tópicos (Conselhos Escolares), 

no tópico destinado à discussão da “Gestão Democrática da Escola”, você realizou 

uma pesquisa identificando na CF/88, na LDB e no PNE os princípios da gestão 

democrática. 

1) Solicitamos, agora, que você amplie sua pesquisa, procurando verificar na 

legislação ou nas orientações do seu estado e/ou município (Plano Estadual de 

Educação/ Municipal, Resoluções ou Orientações dos Conselhos 

Estaduais/Municipais, ou outros tipos de documentos), como esses princípios são 

tratados. 

2) Nessa investigação, procure destacar as referências que tais documentos fazem 

ao Projeto Político Pedagógico da escola. 

3) Observe se em seu estado e/ou município há orientações específicas 

relacionadas ao Projeto Político-Pedagógico. Se houver, faça uma síntese dessas 

orientações, destacando, em especial, os aspectos a serem observados e sua 

construção. 

Trabalho a ser realizado em grupo. Registrar na Base de dados“Atividade 

Complementar 4”. Utilize o Fórum “Experiências em PPP” para apresentar suas 

experiências e conhecer as experiências dos seus colegas. 

 

Atividade Complementar 5 

Unidade III 

Uma das atividades mais importantes na elaboração do PPP é a realização do 

diagnóstico da escola. Há várias formas de fazê-lo e alguns materiais já publicados 

pelo MEC podem colaborar em sua elaboração. Faça a leitura do material 

“Indicadores de Qualidade” (Ação Educativa), disponível na Biblioteca, e responda: 

a) Você acha que esse material pode colaborar para a elaboração do processo de 

diagnóstico em sua escola? 

b) Se este material já foi usado, qual sua avaliação sobre o processo e resultados de 

sua aplicação? 
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c) Elabore, em dupla, uma síntese desse material, e a apresente no Fórum 

Experiências em PPP, tópico “Qualidade na educação”. 
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ANEXO C – APRESENTAÇÃO DA SALA AMBIENTE PROJETO VIVENCIAL: 

UNIDADES TEMÁTICAS E CONTEÚDO CURRICULAR 

Sala Ambiente Projeto Vivencial 
Prezado(a) cursista, 
seja bem-vindo(a) à Sala Ambiente "Projeto Vivencial" 
Esta Sala Ambiente o acompanhará desde seu ingresso no curso, culminando na elaboração de seu 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), requisito final necessário à obtenção de seu grau de pós-
graduado em gestão escolar. Trata-se de um ambiente de aprendizagem que tem dois objetivos 
importantes: 
a) ser um espaço de articulação entre e com as demais salas e componentes curriculares do 

curso; 
b) propiciar um movimento de reflexão teórico-prático entre os conteúdos e atividades 

propostos nos demais ambientes do curso, com a realidade cotidiana de sua escola. 
Assim, é nesta sala que você, baseado em uma concepção democrática de gestão escolar, 
poderá discutir o papel do gestor escolar e o Projeto Político Pedagógico (PPP), principal 
instrumento da gestão democrática da escola, abordando seus fundamentos teórico-metodológicos, 
etapas de elaboração, de implementação e de avaliação. Esse estudo ocorrerá em estreita relação 
com a análise da experiência de sua escola com o PPP, resultando dessa análise, uma proposição 
para um projeto de intervenção. 

Para auxiliá-lo(a) nesse percurso, nossa sala está organizada a partir das seguintes unidades 

temáticas: 

Unidade I - Projeto-intervenção e trabalho de conclusão de curso (TCC) 
Unidade II - O trabalho do gestor na escola: dimensões, relações, conflitos, formas de atuação; 
Unidade III - O Projeto Político-pedagógico da escola: dimensões conceituais e metodológicas. 

Além dos textos básicos e complementares relacionados aos conteúdos de estudo, em cada 
unidade programática você encontrará também aindicação de atividades, cujo objetivo é articular 
os conteúdos desta sala com aqueles das demais salas, além de propiciar momentos de estudo e 
síntese sobre o material estudado. Essas atividades estão classificadas como obrigatórias ou 
complementares. 
Disponibilizamos também no espaço “Para saber mais” indicações de outros materiais (textos, livros, 
filmes e vídeos) que enriquecerão e complementarão os estudos aqui propostos. 
A todos, bom estudo! 

Mapa da Sala Ambiente 

A Sala Ambiente Projeto Vivencial do Curso de Especialização em Gestão Escolar - Programa 
Escola de Gestores da Educação Básica, da SEB/MEC, é composta pelos seguintes tópicos: 
1. Unidade I 

1.1. Projeto-intervenção 
1.2. Trabalho de Conclusão de Curso 

2. Unidade II 
2.1. A atuação do Gestor Escolar: dimensões política e pedagógica 
2.2. O trabalho do Gestor na Escola: dimensões, relações, conflitos, formas de atuação           

3. Unidade III 
3.1. Projeto Político-pedagógico: dimensões conceituais 
3.2. Projeto Político-pedagógico: dimensões metodológicas 

4. Atividades 
5. Créditos 

Unidade I - Projeto-intervenção e Trabalho de Conclusão do Curso - TCC 
Nesta unidade, abordaremos, de forma introdutória, alguns aspectos relacionados ao Projeto-
intervenção e ao Trabalho de Conclusão do Curso. Aqui, procuraremos fornecer informações 
sobre a natureza e importância do projeto-intervenção, sua relação com sua formação e com as 
possibilidades de mudança na realidade da escola em que você atua. Também fazemos referência 
ao Trabalho de Conclusão do Curso em sua estreita vinculação com o projeto-intervenção. Como 
você poderá observar, nossa preocupação é possibilitar que seu percurso formativo, neste curso, 
possibilite-lhe articular teoria-prática, tendo como objeto de estudo e intervenção na escola. É 
objetivo dessa unidade fornecer subsídios para a elaboração dos trabalhos acima mencionados, 
além de lembrar alguns aspectos importantes que podem auxiliar na organização de seus estudos. 
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1.1. Projeto-intervenção 
1.2. Trabalho de Conclusão de Curso 

Atividades 

 

 

Unidade II - O trabalho do Gestor na Escola: dimensões, relações, conflitos, 

formas de atuação. 
Nesta unidade, discutiremos o trabalho do gestor escolar. Como sabemos, esse é um trabalho 
complexo, pois além das atividades correntes relacionadas à gestão administrativo-financeira da 
escola, o gestor articula e intervém em outros âmbitos do trabalho escolar: atua diretamente com 
todos os segmentos escolares, o que o coloca de imediato no complexo campo das relações 
humanas; articula, media e fomenta a implementação de políticas educacionais produzidas em 
instâncias do sistema educacional, além das ações voltadas para e com a comunidade do entorno da 
escola. 
São objetivos específicos desta unidade: 
a) discutir a natureza do trabalho do gestor escolar, na perspectiva da gestão democrática das 
unidades escolares e dos sistemas de ensino; b) analisar a atuação do gestor escolar, considerando-
a em suas várias dimensões – relacionais, conflitivas, gestionárias e pedagógicas. 
 
2.1. A atuação do Gestor Escolar: dimensões política e pedagógica 
2.2. O trabalho do Gestor na Escola: dimensões, relações, conflitos, formas de atuação 

Atividades 

 

 

 

 
 

 
AFONSO, Almerindo Janela.  Escola pública, Gerencialismo e Accountability. Jornal a Página da 
Educação, ano 12, nº 126, p. 21, Agosto/Setembro 2003. 
GOHN, Maria da Glória. Educação não-formal, Participação da Sociedade Civil e Estruturas 
Colegiadas nas Escolas.  Ensaio: aval. pol. públ. Educ. (???),  Rio de Janeiro, v.14, n.50, p. 27-38, 
jan./mar. 2006. [Disponível: www.scielo.org] 
Uribe, Mário.  El Liderazgo Docente en la Construcción de la Cultura Escolar de Calidad. Un Desafío 
de Orden Superior. Revista PRELAC  nº1, julho de 2005. 
Disponível em: http://www.unesco.cl/esp/biblio [documentos digitais]  
SETTON, Maria da Graça Jacintho Setton. A Teoria do Habitus em Pierre Bourdieu: uma leitura 
contemporânea. Revista Brasileira de Educação. nº 20, maio/Jun/Jul/Ago, 2002. 
[Disponível: www.scielo.org].  
BORGES, André. Lições de Reformas da Gestão Educacional: Brasil, EUA e Grã-Bretanha. São 
Paulo em Perspectiva. 18(3): 78-89 2004. [Disponível:www.scielo.org]. 

Unidade III - O Projeto Político-pedagógico da Escola: dimensões 
conceituais e metodológicas 
Nesta unidade discutiremos o Projeto Político- Pedagógico, abordando-o a partir de duas 
dimensões: a conceitual e a metodológica. Na dimensão conceitual, procuramos fornecer conceitos e 
apresentar concepções que possam orientar a construção do PPP. Já na dimensão metodológica, 
nosso objetivo é fornecer informações, sugestões e indicadores para o desenvolvimento efetivo do 
PPP. Sabemos da importância do PPP para a gestão democrática da escola, contudo, o que a 
própria prática e as pesquisas têm demonstrado é que nem sempre este é um “documento vivo” na 
escola, orientador de sua prática pedagógica, espaço de participação efetiva da comunidade escolar. 
Muitas vezes, tem se tornado um documento reproduzido a exaustão, tomado de empréstimo, ou 
esquecido nas gavetas. Mudar essa situação é tarefa de todos aqueles que almejam resgatar o 
potencial democrático do PPP, compreendido como instrumento fundamental para a realização 

http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/file.php/1/gestores/vivencial/pdf/projetointervencao.pdf
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/file.php/1/gestores/vivencial/pdf/trabalhoconclusaocurso.pdf
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/file.php/1/gestores/vivencial/atividade1_unidade1.htm
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/file.php/1/gestores/vivencial/atividade2_unidade1.htm
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/file.php/1/gestores/vivencial/pdf/atuacaogestorescolar.pdf
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/file.php/1/gestores/vivencial/pdf/trabalhogestorescolar.pdf
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/file.php/1/gestores/vivencial/atividade3_unidade2.htm
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/file.php/1/gestores/vivencial/atividade4_unidade2.htm
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/file.php/1/gestores/vivencial/atividade5_unidade2.htm
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/file.php/1/gestores/vivencial/atividade6_unidade2.htm
http://www.scielo.org/
http://www.unesco.cl/esp/biblio
http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
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efetiva da educação como direito social inalienável, o que implica qualidade, democracia, autonomia 
e participação. 
3.1.Projeto Político-pedagógico: dimensões conceituais 
3.2.Projeto Político-pedagógico: dimensões metodológicas. 

Atividades 

 

 

  

 
Veiga, I. P. A. Inovações e Projeto-pedagógico: uma relação regulatória ou emancipatória? Caderno 
Cedes, v. 23, nº 61, Campinas, Dez, 2003. 

 
 

 

 

 

http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/file.php/1/gestores/vivencial/pdf/dimensoesconceituais.pdf
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/file.php/1/gestores/vivencial/pdf/dimensoesmetodologicas.pdf
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/file.php/1/gestores/vivencial/atividade7_unidade3.htm
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/file.php/1/gestores/vivencial/atividade8_unidade3.htm
http://moodle3.mec.gov.br/ufrn/file.php/1/gestores/vivencial/atividade10_unidade3.htm
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APÊNDICE A – Categoria empírica de análise 1: Qualificação do trabalho do gestor escolar 

 

Unidade de 
Registro (UR) (Tema) O trabalho do gestor escolar 

Categoria 
empírica de 
análise  
(a posteriori) 

1 Qualificação do trabalho do gestor escolar 

 Composição de índices 
(frequência lexical = 
indicadores) 

Unidades de Contexto (UC) 
(Situações explicitadas dos textos - – mensagens postadas pelos cursistas) 

Turma 1 

Árduo (4) 
Artista (1) 
Difícil (3) 
Polivalente (1) 
Centralizado (1) 
Centralizador (1) 
Articulador (4) 
Desafio(s) (5) 
Comunidade (17) 
Mediador (4) 
 

(1) [...] depois de ler os textos da nossa biblioteca virtual, que o trabalho do gestor escolar, principalmente da 
escola pública, é muito mais de um mediador, do que de um gerente, pois o diretor não é o centro do 
universo escolar. 

(2) O gestor deixou de estar no topo da pirâmide para ser base, e assim, apoiar o trabalho e garantir o sucesso 
de todos que compõem a escola. 
(6) [...] o gestor escolar precisa ser o articulador entre professores, funcionários, alunos, pais e comunidade; 
enxergar de longe, a dinâmica do processo administrativo, pedagógico, financeiro e, sobretudo, das relações 
humanas. [...] o diretor/gestor precisa ser esse líder que, mais do que apontar caminhos, caminha junto com os 
outros na construção de uma nova escola e de novos caminhos. 
(9)Teoricamente, a gestão escolar deveria funcionar em conjunto com a comunidade escolar. Fica cada vez mais 
difícil o trabalho de conscientização para a participação voluntária de todos os envolvidos no processo de 
desenvolvimento do aluno. 
(9) O trabalho do gestor que quer ver a escola funcionando, é árduo, ele tem que entender de tudo, pois está em 
suas mãos uma empresa. Enquanto não conseguirmos envolver “todos” nesse processo educativo – que é o ideal 
– não será possível uma gestão democrática. 
(14) O trabalho do gestor é árduo e complicado tanto na parte burocrática como também o pedagógico, os 
entraves são muitos porque o mesmo é antes de mais nada um educador.[...] é preciso conciliar essas duas 
vertentes de forma participativa, com responsabilidade e compartilhada com todos os segmentos da escola. 
(15) O trabalho do gestor ainda é visto por muitos que fazem parte da comunidade escolar, como centralizador. 
Mesmo o gestor dividindo as tarefas, sempre é solicitado a sua presença nas reuniões, para as dicisões finais. O 
gestor eleito em uma democracia participativa deveria ser visto como uma figura conjunta entre professores e 
funcionários, para que as decisões fossem tomadas em conjunto. No entanto muitos confundem, abusando da 
boa vontade do gestor e passa a descumprir horários, não achando que deve dar explicação. E por isso e outras 
coisas mais que a função do gestor é árdua e requer quase que tempo integral. 
(17) O TRABALHO DO GESTOR ESCOLAR AINDA É ARDUO, POIS NÃO SE PODE ADMINISTRAR TODOS OS 

PROBLEMAS DA ESCOLA, É PRECISO COMPARTILHAR AS RESPONSABILIDADES COM OS ALUNOS, 
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PAIS, PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS, PARA QUE SE ESTABELEÇA UMA GESTÃO DEMOCRÁTICA. 
(18) O trabalho do Gestor Escolar equivale ao de um articulador de ideias e responsabilidades que devem ser 

divididas com os diversos segmentos da escola através da prática da gestão democrática. Acontece que na 
realidade tudo funciona diferente.  

(21) O trabalho do Gestor Escolar é polivalente e não se restringe apenas as responsabilidades administrativas, 
mas também a articulação do trabalho pedagógico e logístico e equivale ao de um articulador de idéias e 
responsabilidades que devem ser divididas com os diversos segmentos da escola através da prática corriqueira 
da gestão democrática. Na realidade tudo funciona de forma diferente. 

Turma 2 

Aprazível (1) 
Árduo (4) 
Articulador (1) 
Cansativo e estressante 
(1) 
Compartilhada (2) 
Compartilhamos (1) 
Comunidade (2) 
Comunidade escolar (3) 
Desafio(s) (5) 
Dificuldades (2)  
Pedagógica (4) 
Qualidade (2) 
Trabalho em equipe (2) 
Um grande desafio (4) 

(01)O trabalho do gestor escolar hoje é bastante árduo [...] além de dar conta das tarefas administrativas 
escolares [...] tem também a responsabilidade de prestar contas dos recursos advindos de programas federais e 
municipais 
(01) [...]um articulador de todo o processo que é o de gerir uma escola. 
(02) Quando o gestor descentraliza, divide as atividades da escola com a sua equipe coogestora, (vice diretor, 

coordenador administrativo-financeiro, coordenador pedagógico, entre outros) com certeza o trabalho dele ficará 

bem mais aprazível. [...] se o gestor não tem quem o ajude [...] centralizando em se todas as atividades da escola 

[...]  ficará sobrecarregado e o trabalho se tornará realmente bastante árduo, cansativo e estressante. 

(03)Mesmo descentralizando o trabalho do gestor ainda árduo [...]na hora das grandes decisões todos caem fora 
e que fica é o gestor para responder. 
(07)[...] minha experiências dos últimos anos, na equipe gestora [...]  nos revela uma outra dimensão do trabalho 
do gestor, que ainda é pouco discutido, que a pedagógica. 
(09)[...] o trabalho em equipe de comprometimento com a proposta de melhorar a educação brasileira é um dos 
maiores desafios do trabalho do gestor. 
(13)O trabalho do gestor escolar lembra "O Mito de Sisifo". [...]ciclo árduo e aparentemente inútil. 

Turma 3 

Articulador (1) 
Competências (1) 
Comunidade (1) 
Comunidade escolar 
(12) 
Democrático (1) 
Desafio (3) 
Difícil (2) 
Dificuldades (1) 
Dirigir e coordenar (1) 
Divergências (1)  
Exigências burocráticas 
e legais (1) 
Fragmentação (1)  
Gestor-educador (1) 

(01)É mister, que uma gestão de qualidade seja pautada por uma práxis transformadora, que seja convertida em 
pontos positivos no processo de ensino-aprendizagem, onde todos os envolvidos nesse processo sejam 
partícipes atuantes.  
(01) [...] ferramentas que podem ser consideradas facilitadoras da sua atuação, tais como: o diálogo, a resolução 
de problemas, ouvir o outro, articular a comunidade escolar, apoiar as ações dos colegiados, enfim, muitas 
atitudes podem ser tomadas com o apoio de toda a comunidade escolar para a melhoria da educação. 
(04) [...] o gestor  pode dirigir e coordenar significa no grupo a responsabilidade por fazer a escola funcionar 
mendiante o trabalho conjunto. 
(05)[...]  o trabalho do gestor é  complexo ele abrange planejamento, liderança, monitoramente e avaliação das 
ações internas da escola e sua relação com a comunidade escolar, portanto, além da sua articulação com os 
setores oficias da gestão educacional, para garantir  a efetividade educacional da promação da aprendizagem e 
formação dos alunos. 
(07) [...] o gestor escolar precisa trabalhar em coletividade. Portanto essa ´e uma das exicigências básicas, para 
se trabalhar em equipe [...] 
(11) [...] a tarefa de ser gestor exige muito mais do que boa vontade e campanha eleitoral, é necessário uma 
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Parcerias (1) 
Práxis transformadora 
(2) 
Propostas inovadoras 
(1) 
Qualidade (15) 
Relações interpessoais 
(1) 
Tarefa árdua (1) 
Trabalho conjunto (1) 
Trabalho em equipe (1) 

formação, tamanha é as exigência que o cargo apresenta. Que bom, estamos tendo essa formação! Com certeza 
ao final desse curso seremos melhores gestores do que somos agora!!! 
(12) [...] é dificil, pois nós que samos dirigentes de escolas publicas temos que está prepardos para lidar com todo 
tipo de situação, onde temos que ter a solução para toda as divergências encontradas na escola, 
(13) Não tem sido fácil no contexto atual assumir a função de Diretor Escolar. Seja pelas exigências burocráticas 

e legais, seja pela condução das relações interpessoais entre os envolvidos. muitas vezes ficamos frente a frente 

diante de situações ou dilemas onde a experiência profissional é posto à prova, neste momento, percebemos o 

quanto é árdua a nossa tarefa. 

(14) [...] reconhecemos e percebemos o quanto é difícil nossa função como gestores. 

(18)O gestor deve saber integrar objetivo, ação e resultado, assim agrega à sua gestão colaboradores 
empreendedores, que procuram o bem comum de uma coletividade. [...] o bom diretor indica caminhos, é 
sensível às necessidades da comunidade, desenvolve talentos, facilita o trabalho da equipe e, é claro, resolve 
problemas. 
(19) [...] o gestor escolar precisa ter pré-disposição para o trabalho coletivo [...] saber trabalhar em equipe, afinal o 
que queremos é uma escola com uma gestão participativa e democrática. 
(21) O gestor escolar é o profissional encarregado de investir em estratégias que garantam a apropriação coletiva 
do sentido que norteia o trabalho na escola. O gestor-educador é, sem dúvida, a alma do projeto educacional da 
escola. 
(22)[...] é um exercício que exige muita competência e habilidades para lidar com várias situações, [...] ter muita 
segurança nas decisões a serem tomada, levando em conta o coletivo para diagnosticar e propor soluções que 
possibilitem a melhoria da administração escolar, criando rotina de trabalho e organizações, garantindo um 
grande sucesso na frequência e aprendizagem dos alunos. Preocupa-se com a formação docente, para que 
tenhamos um avanço no ensino aprendizagem.  
(24) O trabalho do gestor escolar exige, pois ,exercício de múltiplas competências específicas e dos mais 
variados matizes. 
(30) [...] um professor que está na função de gerir uma instituição com todas as suas doçuras e amarguras [...]. 
(34) [...] o gestor precisa ser muito democrático em nossa sociedade atual. 

Turma 4 

Adversidades (1) 
Centro do universo 
Comunidade (3) 
Comunidade escolar (8) 
Comunidade (1) 
Desafio (2) 
Difícil (2) 
Dificuldades (2) 
Entrave (1) 
Escolar (2) 
incentivador/mediador 

(1)  o relacionamento é um fator importante na atuação do gestor [...]trabalhar com o coletivo da escola. 
(2) [...] é promover a integração da escola com a comunidade apoiando a realização de atividades cívicas, 

sociais, culturais, educacionais programadas pelos colegiados ou instituições escolares. 
(3) [...] tem que saber relacionar-se com cautela, ter jogo de cintura, responsabilidade, dinamismo, criatividade e 

capacidade para atender às necessidades de forma cautelosa. 
(4)[...] refletia como é árdua a missão do gestor. [...] na maioria das vezes nos sentimos sozinhos nas tomadas de 
decisões mais importantes. [...] o gestor tem que ter jogo de cintura em prol de um trabalho coletivo.  
(5) [...] o trabalho do gestor escolar [...] é muito mais de um mediador, do que de um gerente, pois o diretor não 
está no centro do universo escolar. 
(7) gestor precisa ter um bom relacionamento com o outro onde ele possa construir uma participação mais efetiva 
nos processos de decisão. 



229 

(1) 
Integração escola x 
Jogo de cintura (2) 
Mediador (5) 
Missão árdua (1) 
Não é fácil (1) 
Qualidade (5) 
Sozinho (1) 

(8) O gestor encontra muitas adversidades em sua atuação. Quando ele deixa de ser professor e passar à ser 
gestor, os professores da Escola mudam a forma de lidar com o gestor, já o toma como alguém que está ali para 
cobrar, esse é o primeiro entrave [...]. 
(10)O desafio está lançado: realizar uma gestão democrática. 
(12) È de suma importância que o gestor escolar tenha uma boa relação com toda comunidade escolar [...] é o 
gestor escolar, o co-responsável para que aconteçam as atividades em sua comunidade escolar, pois tem a 
missão de ser o incentivador/mediador para que essas atividades venham serem realizadas. 
(13) O gestor escolar é parte fundamental para o funcionamento de uma escola [...] 

Turma 5 

Angústia (1)  
Competência (1)  
Compromisso (2) 
Comunidade (1) 
Desafiador (1) 
Desafios (3) 
Dificuldades (5) 
Fardo pesado (1) 
Fascinante (1) 
Gratificante (1) 
Habilidade (2) 
Mudança (1) 
Múltiplas tarefas (1) 
Não é tarefa fácil (1) 
Problemas (5) 
Responsabilidade (1) 
Sozinho (1) 
Tarefa delicada (1) 

(1)Acho que a minha angústia deve ser compartilhada convosco. Ser gestor atualmente é comparado a uma 
dona-de-casa que, sem uma secretária para auxiliá-la necessita fazer múltiplas tarefas domésticas ao mesmo 
tempo. 
(3)O trabalho do Gestor escolar é de tamanha responsabilidade e compromisso, pois ele tem hoje em suas mãos 
o poder de incentivar a construção e a mudança que se faz necessário em nossa sociedade. 
(5)Ser um gestor numa escola de grande porte não é uma tarefa fácil, mas temos que ter otimismo para enfrentar 
obstáculos que existem e que estão por vir. [...] Hoje nos deparamos com torcidas organizadas dentro de nossas 
escolas, que tentamos coibir, lidamos também, com o bullying. Enfim, são tantos problemas, incluindo 
funcionários, falta de professores, falta de compromisso, entre outros. [...] temos que ter essa ética e a prudência 
[...]. 
(7)Ser um Gestor Escolar não é uma função fácil, são muitos os desafios do dia a dia e é preciso conhecimento e 
sabedoria para administra-los, mas também é gratificante quando vemos as coisas acontecendo...fruto do nosso 
trabalho. 
(8)[...] percebo a grande dificuldade em desenvolver um trabalho dentro de uma escola [...]. Vemos muitas vezes 
críticas e frases desestimuladoras, onde muitas vezes perdemos a vontade de continuarmos. Isso deixa o gestor 
sem chão e com a estima baixa. 
(10) [...] o trabalho do gestor escolar é muito desfiador é uma experiência e tanto, e isso é o que é mais 
fascinante pois, diante de tantos desafios cabe ao gestor adquirir conhecimentos ou aprimorá-los. 
(11)[...] nós que estamos no dia-a-dia é que sabemos as problemáticas que dá assumir a gestão de escola. Os 
desafios são muitos: Professores cheios de direitos, alunos indisciplinados, pais que só sabem cobrar, sem falar 
nas dificuldades que temos ao reivindicar melhorias pra escola por parte da secretaria de educação. 
(12)[...] sentimos uma angustia muito grande quando tentamos apresentar projetos que podem melhorar a 
qualidade da escola e somos mal interpretados, criticados e impedidos muitas vezes de continuar com nossos 
planos por problemas políticos que estão além de nós. [...] o fardo é  pesado, mas não o bastante que não 
possamos suportar. 
(13)[...] a atuação de gestão traz consigo um leque de problemas impossíveis de serem resolvidos apenas pelo 
gestor, mas é ele que na maioria das vezes encontra-se sozinho tentando não abandonar o barco, quando  
muitos não querem mais segurar o leme. 

(14) Ser gestor é uma tarefa muito delicada e que necessita de habilidades para lidar com os diferentes 
mundos das mentes da equipe que pertencemos. 

Turma 6 Amplo (2)   (1)O gestor escolar é um coordenador geral da instituição, é responsável pelo bom funcionamento da escola, 
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Articulação (2) 
Articular (1) 
Coletivo/coletivismo (2) 
Complicado (1) 
Comunidade (4) 
Comunidade escolar (5) 
Coordenador/coordenaç
ão (3) 
Difícil (1) 
Grande 
responsabilidade (2) 
Intermedia (1) 
Não é fácil (1) 
Participativo (1) 
Problema (3) 
Professor (1) 
Qualidade (3) 
Sucesso (1)  
Trabalho  

para isso é preciso muito trabalho, determinação. 
(3)[...] ser gestor escolar e assumir uma grande responsabilidade que deve ser compartilhada com toda equipe 
pedagógica; pais, alunos etc. 
(18) O gestor escolar é o profissional encarregado de investir em estratégias que garantam a apropriação coletiva 
do sentido que norteia o trabalho na escola. 
(20)O gestor escolar é um professor articulador que deve ter um bom relacionamento com todos precisa também 
ser humano,organizado e ter postura de respeito. O gestor deve aprender a ser líder que é bem diferente de ser 
chefe pois, o chefe manda, o gestor participa. 
(24) [...] o diretor é a base do sucesso da escola, tem que trabalhar com base democrática, ter compromisso, 
atitude, conhecimento de causa e determinação. 
(27) O gestor ou diretor tem o dever de elaborar, orientar, participar de cada atividade realizada na escola, 
fazendo assim o funcionamento de toda parte pelágica. 
(28)Ser gestor escolar deve agir como líder, pensando no processo de toda que fazem parte de sua equipe. É 
capaz de desenvolver o potencial de trabalho de toda sua equipe, fazendo com que esta sinta-se capaz de 
transformar e realizar com sucesso todos os projetos desenvolvidos pela instituição de ensino 
(32) O gestor é o elo de todas as ações que escola reuni. 

Turma 7 

Árduo (5) 
Articulação (2) 
Atribuições (2) 
Coletivo (1) 
compromisso(não)  (3) 
Comunidade (7) 
Comunidade escolar (5) 
Conflitos (4) 
Desafio (2)  
Diálogo (3) 
Dificuldade (lidar com 
colegas) (3)  
Entrave (2) 
Jogo de cintura (2) 
Não é fácil (3) 
Problema (4) 
Professor (7) 
Qualidade (1) 
Satisfação (2) 
Sobrecarregada (1) 

(1)[...] o trabalho de gestor é muito árduo, pois são muitas atribuições e acabamos ficando sobrecarregados, pois 
gerimos a escola sobre diferentes aspectos: administrativo, financeiro, pedagógico. [...] O mais difícil mesmo é 
seduzir os colegas profissionais de educação a acreditar e se entusiasmar que fazer uma educação diferenciada 
é absolutamente possível. Oh povo difícil de se lidar! É o maior desafio da gestão, mesmo! 
(2)[...] sinto-me muito sobrecarregada em virtude da escola faltar funcionários da equipe de apoio 
(3)Como nossa missão é árdua! Estão faltando muitos ingredientes nas nossas escolas: compromisso com o 
aprendizado, coleguismo, fazer com vontade (amor), se é que ainda existe, etc. 
(4)É mesmo amiga a nossa missão é muito árdua. Mas mesmo diante de tantas dificuldades ainda existe aqueles 
colegas que querem participar de todas as atividades promovidas pela escola,  é isso que nos dar força para 
caminhar a luta. 
(5)[...] lutar com ser humano não é fácil, mas também não é impossivel precisamos de muito jogo de cintura e 
usar sempre do diálogo, mas a melhor maneira de resolver é pedindo que as pessoas se coloquem no lugar do 
outro que tudo se esclarece. 
(6)A minha maior dificuldade não é a de administrar a escola, mas sim a dificuldade de lidar com os colegas de 
trabalho [...] principalmente quando é para se trabalhar em equipe. 
(7)[...] nossa missão é muito difícil porque almejamos uma educação de qualidade onde todos que estão 
envolvidos se dedique ao trabalho com mais compromisso e com voçê bem escreve "seduzir os colegas 
profissionais da educação" é o mais assustador [...]. 
(8)Para mim um dos maiores problemas na Gestão Democrática, é a falta de compromisso de alguns colegas de 
trabalho e a ausência da família. 
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Sufocado (1) 
Trabalho / missão  

(10)É um trabalho que envolve muitos conflitos em virtude de serem seres vivos pensantes. Mas o diálogo existe 
para debater e resolver os conflitos do dia a dia . 
(11)[...] uma das melhores formas de se resolver os conflitos é o diálogo, além de agirmos com paciência e antes 
de mais nada pensar, saber ouvir para poder solucionar os problemas de maneira sábia e democrática no 
quotidiano escolar. 
(12)[...] o maior entrave é de trabalhar gestão democrática, para alguns não temos poder de decisão e 
transferimos para os outros, observe que os gestores reclamam e sofrem basicamente os mesmos problemas, , 
todos desta década são pioneiros na implantação da gestão democrática e isto tem um preço. 
(13) [...] o trabalho do gestor não é fácil, temos que atender os diversos segmentos da comunidade ,de forma 
que, estes sintam-se satisfeitos a produzir, e no final termos um resultado de ensino- aprendizagem satisfatório, 
já que o foco é a Gestão Pedagógica, porém só teremos a unidade, se tudo isso for visto e trabalhado 
coletivamente.    
(14)[...] colocou bem,o trabalho coletivo colocou bem, onde está o conselho escolar? qual a função do grêmio 
estudantil ? será que o gestor tem que carregar aos ombros a expressão GESTOR, os demais [...], não sentem-
se gestores estão a parte do processo (se acham fora de),e os pais não tem tempo de formar APM(s) ou não 
sabem, e se sabem, onde estão? temos que conquistá-los? 
(15) Não é fácil a função de um gestor, quantas atribuições e tribulações, mas o bom de tudo isso é quando 
chegamos ao fim de cada dia e temos a certeza do dever cumprido, apesar muitas vezes da falta do 
reconhecimento, mas o que importa é  o produto, é a satisfação da maioria.    
(17)O trabalho do gestor é árduo, falta os recursos necessários para se desenvolver um bom trabalho e o apoio 
dos colegas para de fato acontecer uma gestão democrática e participativa.    
(18)[...] o trabalho do gestor não é fácil, são muitas atribuições: administrativas, gerenciais, pedagógicas, além de 
resolver conflitos diversos dos componentes da escola [...]  
(19)É realmente como os demais colegas relatam é uma tarefa árdua.... 
(20)[...] a atuação do gestor escolar é complexa, abrange envolvimento e conhecimento nas questões 
pedagógicas, administrativas, financeiras, de mediação de pessoas ou grupos, de liderança, de apoio ao trabalho 
em equipe, entre outras. divergências [...]sabemos que nosso trabalho não é só flores, tem muitos espinhos [...]. 
(24)[...] estamos cada fez mais sobrecarregados, pois cada dia que passa, somos mais cobrados dentro e fora da 
escola [...]. 
(25)[...] procuro não realizar um trabalho de impor as tarefas no ambito escolar, sim procuro servir [...]. 
(26)São muitos os entraves e desafios junto a equipe. Não tenho em mente a ideia de mandar e/ou ditar as 
regras do trabalho, mas sim, penso em trabalhar de forma que junto a todos possa-se organizar o fazer 
pedagógico e administrativo.  
(27)[...] "o sistema maior procura preencher o nosso tempo com atividades burocraticas..." São tantas reuniões 
fora da escola para atender a outras instâncias que muitas vezes o nosso trabalho junto a equipe é sufocado. São 
projetos pra cá, projetos pra lá... (saúde, social). 

Turma 8 
Articulador (6) 
Convergências/divergên
cias(1) 

(1) O trabalho do gestor escolar é de fundamental importância, no âmbito escolar, assim como o trabalho de toda 
a equipe escolar. O gestor deve ser o articulador entre todos os segmentos da comunidade escolar propondo e 
executando ações que garantam um ensino de qualidade e que atenda as necessidades dos alunos tornando-os 
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Convergências/resistênc
ias (1) 
Divergências (1) 
Fazer Coletivo (1) 
Inovação (1) 
Maestro (1) 
Mediador (5) 
Missão pesada (1) 
Mudança (2) 
Orquestra (1) 

Comunidade escolar (4) 

capazes de atuarem dentro da sociedade de forma consciente e participativa. 
(2)[...] o mesmo precisa diagnosticar os reais problemas situacionais e operacionais que a escola possui e 
articular todos os níveis através do colegiado escolar para que esses problemas sejam solucionados e a 
instituição melhore nos seus aspectos administrativos,pedagógicos e financeiros de forma que a qualidade total 
passe a qualidade social da Educação. 
(3)[...]  ele tenta desenvolver o seu trabalho como um profissional que pretende mudar a sua rotina, uma vez que, 
passa a ser um agente de mudanças, é inovador, tem equilíbrio, sabe compartilhar responsabilidades [...]. 
(6)é responsável por todas as atitudes tomadas na escola, embora valorize as idéias e iniciativas de toda 
comunidade escolar, promovendo a participação de todos nas tomadas de decisões, estabelecendo um clima de 
liberdade de comunicação e interação 
(8)[...] tem que ser mais que um administrador, tem que ser um mediador, um amigo, um profissional que faz a 

diferença, pois é o principal articulador dos projetos e ações desenvolvidas na escola. 

(11) cabe ao diretor, gerir os conflitos, buscando meios facilitadores para resolver as problemáticas que 
acontecem corriqueiramente, do administrativo ao pedagógico. 
(18) [...] o gestor ser um mediador, articulador e acima de tudo um educador. 

Turma 9 

Articulações (2) 
Articulador da 
diversidade (1) 
Articulador das ações 
(1) 
Articular o que converge 
/diverge (1) 
Ato de gerir árduo (1)  
Bastante intenso (1) 
Coletivo (5) 
Força de vontade (1) 
Gratificante (1) 
jogo de cintura (1) 
Mediador (2) 
Missão árdua (1) 
Mobilizador/organizador 
(1) 
Momentos angustiantes 
(1) 
Muito complexa (1) 
Não é fácil (1) 
Não é tarefa fácil (1) 
Parece fácil e simples 

(2)É preciso investir em planejamento para administrar o tempo, que parece ser um inimigo. Cumprir prazos para 
prestação de contas, entrega de documentação exigida pela Secretária de Educação, resolver os problemas que 
surgem diariamente na escola e ainda dedicar um tempo ao aspecto pedagógico e ao relacionamento com toda a 
comunidade escolar exige muito do gestor. Se ele consegue fazer isso, então poderá dizer que fez bem o seu 
trabalho 
(3)[...] a função de diretor escolar hoje é muito complexa, envolve muitas atividades ao mesmo tempo um tempo 
que é pouco,pra cumprir as atividades dentro dos prazos, o que está deixando muitos diretores estressados, 
angustiados com tanta responsabilidade. 
(4)[...] a missão do gestor é interessante e árdua, mas se conseguirmos por em prática o que está escrito nas 
duas principais ferramentas que nos auxilia, que é o PPP e o Regimento Interno da escola e também com a 
atuação do conselho escolar podem ter certeza nosso trabalho será bem mais proveitoso. 
(8) O trabalho do gestor escolar é algo que requer muito compromisso,responsabilidade,dedicação e coragem. O 
trabalho gestão escolar depende do empenho da comunidade em participar do trabalho coletivo [...]. 
O educador que abraça essa missão ,deve estar consciente que vai precisar de habilidade, para lidar com as 
diferentes situações que surgem no dia-a-dia do âmbito escolar 
(9)O trabalho de Gestão Escolar é uma tarefa árdua que precisa ser administrada conforme a necessidade de 
compreender e entender a participação do colegiado como mentores das decisões da comunidade Escolar. 
(10)A tarefa que o gestor exerce é árdua e difícil, para muitos até parece fácil e simples mas não é, tendo em 
vista a responsabilidade que é colocada em nossas mãos, vivemos até momentos muito angustiantes diante dos 
problemas apresentados na nossa rotina diária. 
(11)A rotina de todo diretor é marcada pela variedade de atividades. [...] não é fácil [...]. 
(12)[...] função primordial do dever de criar no seu ambiente um espaço para as articulações, questionando entre 
os diversos segmentos, apresentando no coletivo os seus anseios e dificuladades, mantendo relações de 
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mas não é (1)  
Qualidade (6) 
Responsabilidade (1)  
Ser resiliente (1) 
tarefa árdua (2) 
Tarefa árdua e difícil (1) 
Trabalho árduo (1) 
Trabalho imenso (1) 
Transformação (1) 
Transformadora (3) 
Transformar (1) 

amizades e respeito estando aberta para as articulações no seu contexto, definindo os seus objetivos na busca 
de alcançar as metas e ações estabelecidas. 
(13)A rotina de um gestor escolar é marcada pela força de vontade de lutar em prol de uma educação de 
qualidade [...]. 
(18)O trabalho do gestor é uma tarefa bastante árdua e que exige muito de quem almeja tal cargo, visto que o 
gestor deve ter competência "técnica" para entender leis,normas de planejamento e avaliação, teorias de 
currículo e aprendizagem, etc. 
(23) No contexto escolar, o gestor é a figura que deve conduzir todo trabalho, desde o processo pedagógico até o 
administrativo-financeiro, passando pelo processo conflitivo que é visto como o mais difícil [...]. 
(28)O trabalho do gestor escolar é constituído de diversas dimensões que vai desde a político-pedagógica à 
político-administrativa. 
(30) O trabalho do Gestor Escolar é lindo teoricamente falando, porém na realidade, o ato de gerir é bem árduo 
[...] 
(31) Realmente o trabalho do gestor escolar é bastante intenso, pois o mesmo trabalha com um contingente de 
pensamentos muito diversificado(alunos, pais, funcionários, sistema de ensino, sociedade), onde tem que se 
tentar atender e agradar a todos e não se perder no seu objetivo principal. 
(33) O papel do Gestor dentro da escola é ser um mediador entre o projeto coletivo da escola e os sujeitos sociais 
que se constituem em seus principais destinatários. 
(34) O gestor tem que ser acima de tudo um líder, saber conduzir a equipe que não é uma tarefa fácil! Só assim 

as tarefas são divididas e realizadas com a cooperação de todos, tornando o trabalho mais produtivo e 

gratificante. 

(35) Os oito "Cs" de um gestor escolar: 

Cuidar,Confiança,Comprometimento,Controle,Clareza,Consistência,Constância de propósito e Coração! Essas 

são qualidades essenciais para se realizar um gestão de qualidade! 

(37) [..] Papel do Gestor na escola é ser um mediador, e também um técnico com muita paciencia para enfrentar 

os desafios que acontecem no dia-a-dia dentro da comunidade escolar. 

(41)O trabalho do gestor é imenso, pois cabe a ele a responsabilidade de dar conta de tudo que se passa na 
escola, ou seja, incentivar, acompanhar e direcionar a participação de todos nas ações da escola, além da 
prestação de contas dos recursos financeiros. 
(42)O trabalho do gestor é marcado pela participação e compromisso com a escola, por isso podemos dizer que 
nossa escola poderia ser uma referência se todos já estivessem aptos às mudanças de uma gestão democrática, 
se todos usassem a mesma língua para usarmos os mesmos propósitos e desenvolvermos os projetos que 
planejamos. [...] O sucesso da escola depende de um conjunto de relações humanas que certamente são 
responsáveis pelo seu funcionamento e sucesso. 
(43)O trabalho do gestor é arduo. Ele precisa ser o articulador de todas as ações que se desenvolvem ou 
deveriam se desenvolver no ambito escolar. Precisa ter conhecimentos das leis que regem o nosso segmento, ter 
conhecimentos sobre aplicaçoes de recursos que a escola recebe, ter uma formaçao na area de gestão 
democrática, saber lidar com as diferenças de opinioões, ser resiliente, conhecer a comunidade escolar [...] ter 
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tempo integral para se dedicar a escola, motivar seus funcionários para participar do processo educativo, ter jogo 
de cintura para suprir a escola de suas necessidades básica e quando algo não der certo, ainda ter humor para 
sorrir e continuar tentando conquistar o sucesso dos alunos e consequentemente da escola. E o mais importante; 
não perder de foco a missão transformadora que a educação possui. 

Turma 10 

dinâmica escolar (1) 
Cargo importantíssimo 
(1)  
Competência (3) 
Conhecimento (5) 
Desafio (6) 
É o carro chefe (1) 
Ensino/aprendizagem 
(14) 
Incentivar o pedagógico 
da escola (1) 
Liderar (1) 
Mobilizar (1) 
Não é (uma tarefa) fácil 
(2) 
Participar (1) 
Qualidade da educação 
(1) 
Ser um líder pedagógico 
(2) 
Tarefa complexa (1) 
Zelar pela instituição (1) 
Zelar pela qualidade da 
instituição (1) 
Equipe (9) 
Flexível (1) 
Formação (equipe) (1) 
Mudança (1) 
Qualidade (14) 

(01) [...] vejo o Gestor como um cargo importantíssimo para o andamento do quadro educacional. Ele não é 
aquele que manda, mas aquele de direciona, que orienta, ajuda a escola. 
(02) Vejo o trabalho do gestor escolar como um grande desafio. Pois não se trata apenas das questões 
educacionais e pedagógicas da escola, mas de um intercâmbio construtivo entre uma equipe de profissionais que 
devem ter objetivo comum oferecerem uma educação de qualidade a toda a sua clientela. 
(03) O gestor não pode ser aquela pessoa com uso do poder absoluto, mas uma pessoa que sabe o que é 
democracia, para trabalhar com o conjunto da escola toda, sem altos e baixos cargos, mas respeitando o papel 
de cada integrante  
(04)  [...] o gestor escolar tem papel fundamental no processo de aprendizagem de uma Instituição, é importante 
que o mesmo assuma a liderança presando sempre pela qualidade do ensino como num todo [...] 
(05) [...] o gestor escolar tem um papel fundamental no processo de aprendizagem de uma instituição, pois o 
mesmo deve ser um líder pedagógico que apóia o estabelecimento das prioridades, avaliando, participando em 
conjunto no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem e de todas as ações pedagógicas, 
incentivando a sua equipe a descobrir o que é necessário para dar um passo à frente, auxiliando os profissionais 
a melhor compreender a realidade educacional. 
(05) [...] enquanto gestores temos que pensar em um fazer pedagógico voltado para a construção de uma gestão 
democrática onde os conhecimentos teóricos adquiridos com esse curso sejam colocados em prática. 
(06)  [...] o papel do gestor é liderar com o objetivo de fazer com que a instituição cresça de forma democrática 
voltada para um trabalho que tenha objetivos a serem alcançados em prol da melhoria e qualidade da instuição 
como um todo. 
(07) [...] o gestor escolar tem por finalidades zelar pela instituição a qual administra sendo esse democrático e 
responsável em suas ações, pois seu trabalho consiste em cumprir as leis e regulamentos de forma responsável 
e acima de tudo respeitar, opinar e mediar ações educacionais e sociais que venha a ocorrer de forma consciente 
e democrática. 
(08) [...] percebo um consenso em atitudes e ideais em relação a atuação da gestão na busca pela qualidade da 
educação, e no enfrentamento dos desafios tendo em vista, o contexto no qual estamos inseridos 
(09) [...] o gestor deve além de incentivar o pedagógico da escola deve participar uma vez que tudo que está 
ligado á instituição de ensino a que ele pertence é de responsabilidade do mesmo principalmente no que diz 
respeito a qualidade do ensino e da aprendizagem 
(10) Vejo o trabalho do gestor escolar como de fundamental importância para o bom andamento de toda a 
dinâmica escolar. É por ele que se iniciam todas as discussões em cima da esfera educacional, o mesmo precisa 
ser um líder. 
(11) O  papel do gestor escolar é zelar pela qualidade da Instituição em que está inserido pois  o mesmo é 
importante para um bom funcionamento e andamento de todo o contexto escolar. 
(12) [...] me sinto um tanto quanto angustiada [...] apesar de saber o quanto o gestor é importante no meio 
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educacional de uma instituição ecolar, no meu caso encontro muita dificuldade para dar esse atendimento 
presente, 
(13) Hoje o trabalho do gestor é bem mais amplo e complexo [...] o papel do gestor é de fundamental importância 
para o processo ensino aprendizagem de uma instituição, uma vez que ele necessita ter uma Visão inovadora, 
ser líder pedagógico, apoiar e estabelecer prioridades dentro da escola, avaliar suas ações e do grupo, participar 
dos projetos educativos e incentivar sua equipe para que sintam-se estimulados a desenvolverem novas teorias e 
práticas pautadas em resultados satisfatórios no trabalho voltado para a concretização dos objetivos propostos 
por todos. 
(14) administrar uma escola não é fácil, quando se quer desenvolver um bom trabalho, pois requer dedicação e 
preparação para vencer os desafios a escola exige mudança, as expectativas são grandes em relação ao 
desempenho do gestor que necescita de formação e de uma boa equipa para que possa desenvolver os 
trabalhos de forma significativa para melhoria da qualidade do ensino. 
(15) O gestor escolar exerce um papel fundamental que é administrar, nesse sentido, evidencimaos que não é 
uma tarefa fácil. Portanto, acreditamos que o gestor precisar ser lider; ter competência para nortear as atividades 
da escola; ser flexível; saber dizer "sim" e "não"; ter autonomia, contudo, respeitando as opiniões dos demais 
funcionários etc.  
(16)_ de fato o gestor tem um papel muito importante na escola, principalmente no processo ensino 
aprendizagem dos alunos. Com esse novo modelo de gestão democratica o gestor assumi a liderança da equipe 
e zela por um espaço harmonioso na escola,é ele que direciona orienta e opina, não esquecendo de trabalhar em 
conjunto.Enfim é ele o norteador da escola.  
[...] buscar conhecimento para fazer um bom trabalho na escola. 
(17) É um trabalho que deve ser realizado em equipe, para que os frutos colhidos possam ser satisfatórios para 
todos.O Gestor não apenas ensina, mas também aprende muito, tendo em vista que o processo educacional é 
um processo de ensino-aprendizagem. 
(18)  é dele a missão de fazer com que todos que vivem em torno da escola participem coletivamente do 
processo ensino aprendizagem. È preciso criar um elo de confiança entre professores, alunos, pais e comunidade 
escolar no intuito de buscar melhoria na qualidade da educação, bem como assegurar a todos o direito de 
participação. 
(25) [...] temos a grande necessidade de buscar conhecimento para fazer um bom trabalho na escola. 
(19) O gestor escolar tem um papel importantissimo dentro do processo ensino aprendizagem. 
(28) [..] para exercer o papel de gestor é preciso ter conhecimento e competência na parte administrativa, 
pedagógica e financeira. O compromisso e a qualificação profissional são requisitos fundamentais para exercer 
com eficiência esta função. 
(30)  Hoje o trabalho do gestor é bem mais amplo e complexo. No momento atual o bom gestor é aquele que 
consegue mobilizar todos os segmentos da comunidade escolar em função do objetivo principal da escola que é 
o sucesso do processo ensino-aprendizagem. é o gestor o principal incentivador de todas as ações desenvolvidas 
pela escola desde as questões administrativas até as questões pedagógicas 
(26) O trabalho do gestor escolar é um grande desafio,pois o mesmo precisa ser líder;ser flexivel;ter autonomia 
sabendo respeitar as demais opiniões;valorizar sua equipe;zelar pelo ambiente;incentivar o pedagógico e acima 
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de tudo buscar conhecimentos acerca de uma Gestão Democrática. 
[...]o gestor tem um papel muito importante na escola, principalmente no processo ensino aprendizagem dos 
alunos. 
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APÊNDICE B – Categoria empírica de análise 2: Concepção de gestão presente no trabalho do gestor escolar 

Unidade de 
Registro 
(UR) 

(Tema) O trabalho do gestor escolar 

Categoria 
empírica de 
análise  (a 
posteriori) 

2 Concepção de gestão presente no trabalho do gestor escolar 

Turmas 
Composição de índices 
(frequência lexical = 
indicadores) 

Unidades de Contexto (UC) 
(Situações explicitadas dos textos – mensagens postadas pelos cursistas) 

Turma 1 

Centralizador (3) 
Descentralização (5) 
Descentralizado  (1) 
Descentralizadores (1) 
Gerente (2) 
Gestão democrática (4) 
Metas (2) 
Participação (11) 
Transparência (4) 
 
 
TOTAL - 11 

(4) O Gestor deve ser comprometido com a transparência e saber delegar poderes ao mesmo tempo que cobra 
as responsabilidades das funções, saber ouvir não significa ser manipulado, mas é da oportunidade a todos de se 
expressarem já que a comunidade escolar tem vários segmentos. 
(5)Ainda não temos uma gestão democrática, pois foram muitos anos sob o jugo da ditadura, do autoritarismo, da 
centralização e superar tudo isso não é fácil. 
(7) o Gestor Escolar deve caminhar junto com todos que fazem a comunidade escolar, rumo a construção de uma 
escola cidadã que prepare o indivíduo,que seja transparente, que atue com o Conselho Escolar que escute a 
comunidade e que a convide para estar junto a Escola participando das tomadas de decisôes. [...]estamos 
lutando a cada momento de nosso trabalho como Gestor Escolar, um trabalho descentralizado, dividindo as 
responsabilidade para que os bons resultados, sejam alcançados. 
(8) Vivemos e respiramos DEMOCRACIA, no entanto, na rotina escolar o trabalho fica muito centralizado na 
pessoa do gestor, pois geralmente as pessoas que fazem parte da escola ainda não se apoderaram da 
importância do trabalho coletivo e das decisões coletivas, até mesmo porque é muito bom a "zona de conforto" 
em que vive aquele que não se envolve no trabalho escolar - pedagógico, administrativo e financeiro. 
(10) O desafio está lançado: realizar uma gestão democrática. Para isso se faz necessário romper a zona de 
conforto, envolver a comunidade escolar. Eles precisam ser inseridos nesse processo e acredito que o caminho é 
fortalecimento do conselho escolar, proporcionarmos condições para que ele possa realizar suas funções. 
Sabemos que isso não é fácil, as pessoas as vezes prefere não se envolver, mas não podemos desistir. 
(13) A gestão deve saber integrar objetivo, ação e resultado, assim agrega à sua gestão colaboradores que 
procuram o bem comum de uma coletividade. 
OS GESTORES AINDA SÃO VISTOS COMO CENTRALIZADOR [...] 
(18)O gestor tem a obrigação de trabalhar com os princípios fundamentais da Gestão Democrática, que são o da 
transparência, participação e descentralização. [...]O pensamento democrático está, quase sempre, apenas 
na mente do gestor e ele sai esbarrando nos pensamentos diversos que acham que o gestor não quer 
simplemente assumir suas responsabilidades. 
(19)Os segmentos de nossas escolas ainda precisam compreender e acreditar na real força dos mesmos, 
especialmente quando entenderem que a luta coletiva, a participação efetiva e a cooperação dentro da escola 
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pode fazer a democracia acontecer. 
Acredito que o nosso trabalho deve primar por uma convivência democrática e por maior participação de todos. 
Com essas atitudes podemos romper com prática autoritárias e conservadoras, contrárias a democracia. 
(20)Sinto a necessidade de construir uma gestão democrática com todos os segmentos da escola e comunidade 
escolar, pois acredito que só desta forma é possível ser um gestor mediador; que age de forma descentralizada e 
que exerce sua liderança com autoridade, mas também com muita humildade. 
(21)o gestor escolar precisa ser o articulador entre professores, funcionários, alunos, pais e comunidade; 
percebendo a dinâmica do processo administrativo, pedagógico, financeiro e, sobretudo, das relações humanas. 
[...] O gestor tem diversas obrigações, entre elas a de conhecer e dominar os princípios fundamentais da Gestão 
Democrática: TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO e DESCENTRALIZAÇÃO.   
[...] no espaço escolar, ainda não há compreensão do sentido da palavra DEMOCRACIA, mesmo quando o 
gestor divide as tarefas, sempre é solicitada sua presença nas reuniões da comunidade escolar para as decisões 
finais.  
Convergir e divergir, são atitudes sempre presentes nos espaços escolares, certamente o mais importante é 
garantir que tanto a convergência quanto a divergência nos proporcione mudanças para o bem estar da 
coletividade.  Afinal o verdadeiro líder é aquele que aponta caminhos, o gestor precisa ser esse líder, não só para 
apontar os caminhos, mais para caminhar junto com os outros na construção de uma escola democrática de fato. 
(22) A gestão desta unidade de ensino tem consciência de que a Gestão Democrática já está posta no ambiente 
escolar e que é necessário que, não só ele mas todos os envolvidos nesse processo conheça, domine e coloque 
em prática os princípios fundamentais da gestão democrática:transparência, participação e descentralização. 

Turma 2 

Autonomia (2)  
Centralizado (1) 
Descentraliza (1) 
Descentralização (1) 
Descentralizada (2) 
Descentralizar (1) 
Gestão compartilhada (2) 
Gestão democrática (3) 
Gestão descentralizada 
(2) 
Gestão Participativa (1) 
Participação (1) 
Participar (1) 
 
 
TOTAL =7 

(04)Quando se fala em descentralização, remete-nos uma impressão que isso acontece em todo contexto da 
unidade escolar, mas, quando se trata de algumas decisões que pode comprometer alguém, isso centraliza 
totalmente, pois o gestor sente-se na obrigação de decidir sozinho, muitos não querem se comprometer, então o 
diretor assume a responsabilidade. 
(05) A reflexão que faço frente a gestão descentralizada é que esta é uma postura que ainda está em processo 
de construção [...] ainda nos falta clareza dos caminhos que levam a uma gestão compartilhada e autonomia dos 
componentes da equipe, para assumirem funções quando acreditam que são papel exclusivo do diretor. 
(06)[...] É A FALTA DE COMPREENSÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR SOBRE O QUE É, E A NECESSIDADE 
DE SE REALIZAR UMA GESTÃO DEMOCRÁTICA NO MAIS AMPLO SENTIDO DA PALAVRA, POIS NESSE 
MODELO AS OBRIGAÇÕES E DECISÕES SÃO DESCENTRALIZADAS, E CADA UM DEVE RECONHECER 
SEU PAPEL NO PROCESSO, SE RESPONSABILIZANDO CONJUNTAMENTE COM O GESTOR, SEJA NO 
SUCESSO OU FRACASSO. 
(08)Compartilhamos as dificuldades e desafios de gerir uma escola, com um modelo de gestão participativa, onde 
as regras muitas vezes são confundidas pelos profissionais que se sentem autônomos nas suas decisões [...]. 
(09)O trabalho do gestor escolar é atualmente um grande desafio. [...] há dificuldades em lidar, principalmente 
com pessoas. [...] Descentralizar, incluir, democratizar são ações exigidas do gestor mais que precisam do apoio 
e da parceria dos outros segmentos que fazem a comunidade escolar. Além do compromisso com a real 
aprendizagem dos alunos, através de uma série de ações voltadas a esse fim, o gestor ainda tem para si a 
demanda da conhecida prestação de contas e gerenciamento do Caixa Escolar. 
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(11)O gestor precisa participar de cursos de capacitação, congressos e seminários, pois algumas atividades 
realizadas precisam de um conhecimento teórico para lhe dar mais segurança nas tomadas de decisão. Decisões 
estas que precisam ser compartilhadas e divulgadas para toda comunidade escolar 
(12)Os principais desafios na gestão democrática [...] referem-se a indisponibilidade de tempo da equipe escolar 
e comunidade para efetuar uma participação efetiva de acordo com as necessidades da instituição. Destacando 
os principais entraves ao processo de autonomia financeira reafirmamos a indisponibilidade de tempo e a 
carência de orientações e treinamentos relativos à movimentação financeira, aplicação de recursos [...] acaba 
propiciando um exercício centralizado nas mãos do gestor. 

Turma 3 

Ato de gerir (2) 
Autonomia (4) 
Autônomo (1) 
Competências (1) 
Democracia (2) 
Descentralização (1) 
Descontextualização (1) 
Formação (14) 
Gestão democrática  (6) 
Gestão Empresarial (1) 
Participação (9) 
Participar (1) 
Participativa (5 
Projeto Político-
Pedagógico (1) 
Qualidade social (1) 
 
 
TOTAL = 22 

(03) A comunidade escolar pode participar efetivamente das decisões escolares através da mobilização com a 
comunidade escolar e local, na participação dos colegiados, nas reuniões realizadas em sala de aula com os 
professores, coordenador e gestor para avaliar o trabalho desenvolvido durante o bimestre, discutindo os avanços 
e as dificuldades enfrentadas, ouvindo o relato dos pais, as sugestões e as críticas, através das atividades extra-
classe, entre outros.  
(06) A gestão democrática, conduzida e coordenada pelo o gestor escolar, também é sustentada pelo o projeto 
pedagógico, elaborado e executado por todos que são envolvidos na comunidade escolar. 
 (08) [...]  envolve estabelecer quais são as ações prioritárias, saber quando e como elas devem ser realizadas e 
acompanhar seus resultados são questões prioritárias para o bom andamamento da gestão escolar. 
(09)Percebo que a fundamentação de sua resposta está ligada ao conceito de Gestão Empresarial da Escola, 
sem dúvida há excelentes resultados quando assumimos essa práxis, mas haverá espaço para o partilhamento 
de poder na escola? 
(10) O Gestor escolar é uma figura de suma importância para a instituição educativa quando promove a gestão 
com qualidade social, pois só haverá espaço educativo democrático se, de fato, ocorrer garantia de acesso e 
permanência com aprendizagem dos estudantes. [...] o coletivo escolar deve ser valorizado através do papel 
articulador do gestor que promove a presença da família enquanto cooperadora da escola, tal postura resulta em 
autonomia e participação dos estudantes e interação entre professores e funcionários. 
(15) [...] a escola é um espaço que exige atitude consiente e imediata, as vezes, mas que estamos sozinhos não, 
pois o Conselho de Escola com a representatividades de todos os seguimentos pode ajudar e muito sesse 
sentido. 
(16) [...] gostaria de frisar o aspecto humano presente em todas esta formação estrutural, profissional, de 
relações, de reconhecimento e ligitimidade deste grandioso instrumento que é a gestão democrática [...] 
dispomos de um aparato conceitual invejável para resolução das dificulddes existentes em relação ao nosso 
trabalho específico de gestores. Mas, ainda sinto a urgente necessidade de uma formação voltada à 
compreensão dos comportamentos e especificidades humanas. 
(17) [...] um ponto crucial para a efetivação da gestão democrática que são as relações humanas inerentes a 
gestão, pois sem que todos vistam a camisa de um projeto comum de escola é impossível o Projeto Político 
Pedagógico sair do papel. Tornar isso real é o grande desafio para qualquer gestor de escola pública. 
(18) As atitudes, os conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e competências na formação do gestor 
escolar são tão importantes quanto a prática de ensino em sala de aula. [...].  
(20) Saber lidar (resolver) com as situações cotidianas ajudam muito, pois é difícil adquirir a confiança dos demais 
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se não mostramos competência no que fazemos, nesse sentido a elaboração/revisão do PPP, do Regimento 
Interno, implementação do Conselho Escolar pode nos ajudar bastante por apresentar a vontade de todos [...] 
desse modo será mais fácil acertar nas ações uma vez que as mesmas de certa forma estão pre determinadas 
pelas diretrizes adotadas. 
(23) A gestão escolar é uma estratégia de intervenção organizadora e mobilizadora de caráter abrangente e 
orientada para promover mudanças e desenvolver processo educacionais. 
(24) A gestão escolar é  o ato de gerir a dinâmica cultural da escola, afinado com as diretrizes e politicas 
educacionais públicas, para a implementação de um projeto politico pedagógico, compromissado com os 
principios da democracia e com os métodos que  organizem e criem condiçoes para um ambiente educacional 
autônomo. 
(25) cheio de divergencias [...] tem que ter uma verdadeira harmonia entra todos os segmentos da escola e ter 
uma interação com a familia que só assim todos caminham numa só direção que é a melhoria na qualidade da 
educação. 
(30) um gestor precisa ter uma boa Formação na área educacional 
[...]Competência [...]Disponibilidade[...]Democracia [...]Interesse no pedagógico [...] Dinamismo [...] Liderança 
[...]boa comunicação [...]ter visão do futuro [...]  
(31) [...] considero importante na atuação do gestor escolar: Praticar a gestão participativa; Compromisso com a 
qualidade do ensino; Descentralização do poder de decisão; Envolver a família na educação dos discentes; 
Humanizar o ambiente escolar; Envolvimento no processo ensino aprendizagem; Apresentar propostas 
inovadoras; Integrar ações na escola buscando parcerias com outras instituições; Implementação do PPP; Auto 
avaliação; 
(32) Priorizar a decisão coletiva. O diretor como mediador. Construção coletiva do PPP consciente na sociedade 
que pretendemos. A garantia do direito à educação. Definir metas em conjunto. Transparência no uso dos 
recursos recebidos. 
(33) A gestão democrática tem por finalidade possibilitar á escola maior grau de autonomia pedagógica, 
administrativa e financeira , de forma a garantir a qualidade do ensino e ao mesmo tempo a aprendizagem dos 
alunos. 
(34) A gestão democrática ela é fundamental e ao mesmo tempo tem por sua finalidade possibilitar á escola 
maior grau de autonomia pedagógica, admistrativa e financeira, de forma a garantir a qualidade do ensino público 
ministrado. 

Turma 4 

COMPÊTENCIA (1) 
Conselho Escolar (3) 
Descentralização (1) 
Escola democrática (1) 
Formação (1) 
Gestão democrática (4) 
Participação (2) 
QUALIDADE (5) 
Transparência (1) 

(5)Para conquistarmos uma educação de qualidade, precisamos da colaboração de toda a comunidade escolar. 
[...] só acontece quando alguns fatores são atingidos, como, por exemplo: Diretores compromissados com a 
transparência e descentralização de sua administração; professores compromissados com a atividade docente; 
alunos desejosos de aprender; mães e pais participando e fiscalizando as atividades escolares; entre outros 
fatores. Dessa maneira, a gestão democrática será alcançada, e, certamente, também, uma escola de qualidade. 
(6) A GESTÃO DEMOCRÁTICA HOJE LUTA POR NOVOS DESAFIOS, ONDE A BUSCA PELA COMPÊTENCIA 
É INDISPENSÁVEL, E SÓ DEPENDE DE NÓS QUE FAZEMOS A VERDADEIRA GESTÃO DEMOCRÁTICA 
JUNTO COM TODA A COMUNIDADE ESCOLAR FAZER A DIFERENÇA E BUSCAR A QUALIDADE. 
(9) [...] existem vários fatores importantes na atuação do Gestor Escolar, porém optei para discutir neste fórum o 
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TOTAL = 3 

Conselho Escolar, pois ele é um parceiro do gestor em todas as atividades que se desenvolvem no interior da 
escola. 

Turma 5 

Competências (1) 
Descentralizar (1) 
Escola democrática (1) 
Gestão democrática (2) 
Habilidades (2) 
Líderes (1) 
Potencial (1) 
Qualidade (1) 
 TOTAL = 4 

(2) [...] estamos com anseios, conflitos, problemas, dificuldades. Mas somos fortes, capazes, acreditamos no 
nosso potencial e no potencial, habilidades e competências daqueles que estão conosco fazendo educação, 
sendo escola e juntos conseguimos superar e vencer. 
(4) [...] nossa gestão Democrática, devemos caminhar com firmeza, retirar as pedras do caminho. Para assim, 
alcançarmos nossos objetivos. 
(13)[...] hoje a escola democrática pode descentralizar as tomadas de decisões nas escolas, mas ainda é muito 
preliminar a sua aceitação pelos que a fazem, pois é encarada como algo  sem muita credibilidade 
(14)Necessitamos de ser líderes e levarmos em conta toda a nossa experiencia para desempenhar nossa função 
em prol do nosso alunado. 

Turma 6  

Coletivo (3) 
Compartilhada (2) 
Democracia (3) 
Gerência/Gerenciar (2) 
Gerenciar (2) 
Gerir (1) 
 
Gestão/ gestão 
democrática (3) 
Líder (2) 
Liderança (6) 
Liderança (6) 
Mediador (1) 
Mudanças (1) 
Participação (5) 
Participativo (3) 
Processo (10) 
Transformar (5) 
 
TOTAL = 20 

(2)É preciso articular o saber da escola com o da comunidade num relacionamento que deve promover o 
desenvolvimento pleno, uma convivência democrática, ligadas aos valores, ao projeto pedagógico, às condições 
físicas e materiais da escola, aos seus membros efetivos e a seus colaboradores. 
(4)[...]  o gestor escolar deve ter como referência a gestão democratica e ser participativo no centro da liderança e 
articulação do planejamento, organização, coordenação, acompanhamento avalição e integração de todas as 
atividades desenvolvidas na escola. 
(5) Para que a gestão democrática na educação se efetive e torne-se a realidade no âmbito educacional, é 
importante a articulação dos diversos segmentos nas escolas. [...] o gestor é considerado pela escola como 
alguém que conduz um processo, um agente de mudanças, um mediador,um líder, capaz de criar mecanismos 
eficientes e facilitar a integração dentro da instituição, visando à superação da acomodação, do individualismo e 
construindo neste espaço um ambiente de solidariedade, de companheirismo e de participação da equipe na 
tomada de decisão.  
(6) [...] falar em gestão democrática é muito fácil, mas na hora de fazer com que todos participem é bem difícil, 
mas com jeitinho o gestor pode conseguir alguns avanços. 
(7) [...] a referência é, e será sempre a gestão democrática,mas isso não significa que o gestor aceite tudo que, 
alunos, funcionários e pais queira fazer, a escola é uma espaço de educação. 
(8) não será uma tarefa fácil, fazer todos da comunidade entender como realmente a democracia acontece. 
(9) [...] pouco são aquele que sabe realmente o que é democracia. Não é fácil gerir uma escola nos princípios da 
gestão democrática mais não é impossível. 
(10) [...] o gestor escolar é um coordenador com grandes responsabilidades e que deve manter o bom 
funcionamento da escola, com dedicação, determinação, liderança e muito trabalho compartilhado com toda 
comunidade escolar[...]. 
(11) [...] o problema maior não é a comunidade escolar e sim o sistema, pois enquanto o diretor for indicado ele é 
considerado um cabo eleitoral dos políticos [...]. 
(12) O trabalho do gestor escolar é bem amplo quando se refere a uma gestão democrática, pois exige liderança, 

organização, conhecimento e determinação para resolver problemas e incluir a comunidade escolar para 
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participar de decisões, o que as vezes não é nada fácil pois alguns ainda não sabem a importância de sua 

participação nas decisões e soluções de problemas. 

(13)E como é amplo, e nós que estamos envolvidas com seriedade, sabemos das convergências e divergências 
que acontecem no âmbito escolar mas temos que estar sempre prontos para uma reflexão em relação a 
compreensão sobre a qualidade da educação, revendo sempre os valores e o real papel da escola. 
(14)[...] não é facíl gerenciar uma escola, se não existe no interior desta um trabalho coletivo e participativo. 
(15) [...] um gestor não deve em hipótese nenhuma trabalhar sozinho, o coletivismo com certeza é a base para 
um trabalho de sucesso. Ele é que gerencia alguns recursos financeiros, e este deve ser transparente para que 
se efetive de fato uma gestão democrática com qualidade social. 
(16) Um gestor líder é capaz de desenvolver o potencial de trabalho de toda sua equipe, fazendo com que esta 
sinta-se capaz de transformar e realizar com sucesso todos os projetos desenvolvidos pela instituição de ensino. 
(17) [...]O trabalho da gestão escolar eficaz é aquela que apresenta integração com a comunidade, a fim de 
constituir uma gestão democrática e participativa [...]. 
(18) O Trabalho da gestão escolar democrática requer, dentre outros, a participação da comunidade nas ações 
desenvolvidas na escola. 
(20) [...] gestão democrática se faz com a participação de todos, mas o gestor é o ponto de partida para essa 
democracia.   
(23) O Gestor Escolar é uma das pessoas de maior importância para o sucesso ou o fracasso de uma escola, 
pois depende muito do seu jeito de lidar com os conflitos existentes no ambiente escolar, da maneira de interagir 
com as pessoas que integram a comunidade escolar. 
(25) A liderança começa pela direção da escola, que procura parceria com os pais, com a Secretaria de 
Educação do Estado e com o próprio conselho da Escola, sempre em conjunto com todos os educadores. 
(26)A gestão baseia-se na certeza de que o foco maior de qualquer escola é o aluno...]. 

Turma 7 

Gerir (3) 
Gestão compartilhada (1) 
Gestão democrática (9) 
Gestão participativa (2) 
Participação (1) 
Participar (1) 
Qualidade (1) 
 
 
TOTAL = 6 

(7)[...]almejamos uma educação de qualidade onde todos que estão envolvidos se dedique ao trabalho com mais 
compromisso. 
(12)[... o maior entrave é de trabalhar gestão democrática, para alguns não temos poder de decisão e trnsferimos 
para os outros, observe que os gestores reclamam e sofrem basicamente os mesmos problema [...] 
(26)Em minha concepção uma gestão democrática não se resume apenas ao fato de tomar decisões coletivas, 
compartilhar informações, etc., sobretudo, o fazer democrático de uma gestão envolve estratégias pedagógicas 
desafiadoras que favorecem o processo de uma aprendizagem significativa dos educandos. 
(15)Gerir é além ,de simplesmente administrar. O gestor democrático ele deve ter visões democráticas que o 
diferencie dos demais chefes. Não é fácil a função de um gestor, quantas atribuições e tribulações, mas o bom de 
tudo isso é quando chegamos ao fim de cada dia e temos a certeza do dever cumprido, apesar muitas vezes da 
falta do reconhecimento, mas o que importa é  o produto, é a satisfação da maioria. 
(19)[...] hoje posso afirmar que realmente estamos fazendo um trabalho democrático na escola que muitas vezes 
algumas pessoas questiona a maneira de como nós estamos tomando as decisões no coletivo, aberto e não 
centralizador como foram aos longos anos passados. 
(20) [...] graças à coordenação da equipe gestora está se ampliando a participação dos conselheiros nas ações e 
decisões da escola (o melhor seria que esta iniciativa fosse tomada pelos  demais conselheiros), mas se ficarmos 
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esperando isso não acontece. [...] mesmo estando favorecendo uma gestão compartilhada sinto a necessidade 
de que todos os conselheiros que fazem o Conselho de Escola [...] se sintam co-responsáveis nessa dinâmica 
que favoreça os processos coletivos e participativos de decisão. 
(21)[...] acredito que uma gestão participativa só acontece de verdade se caminharmos com o mesmo objetivo.  

Turma 8 

Autonomia (2) 
Competências (1) 
Gestão democrática (1) 
habilidade (5) 
Líder (2) 
Liderança (3)  
Participação (4) 
Transparência (1) 
 
 

 

TOTAL = 10 

(2)Se a gestão é democrática com a participação de todos os níveis da unidade educacional ao invés de 
centralizadora, se o trabalho da sua equipe trabalha em sintonia ao invés de isolada e personificada no 
individualismo de funções onde a euquipe não permite o trabalho em equipe e também se a instituição constrói 
parcerias que auxiliam a gestão na execução de suas atividades pedagógicas com os alunos. 
 
 As Convergências em relação ao trabalho do gestor escolar lida com resistências [...]precisa diagnosticar os 

reais problemas situacionais e operacionais que a escola possui e articular todos os níveis através do 
colegiado escolar para que esses problemas sejam solucionados e a instituição melhore nos seus aspectos 
administrativos,pedagógicos e financeiros [...] As Divergências em relação ao trabalho do gestor escolar 
estão diretamente ligadas a postura e atitudes do gestor quanto a dinâmica de trabalho. 
 

(9)O Gestor Escolar pode ser comparado a um maestro que comanda a orquestra, motiva e se sente parte dela. 
 
(7) há necessidade de uma atuação com maior competência , tendo a clareza de que se exige numa gestão 
democrática. 
 
(9)[...] ele apenas sistematiza, organiza, mobiliza, conduz. Isso representa algumas das convergências do 
trabalho de gestão. As divergências apontam para o autoritarismo, para o mal entendimento da relação de poder. 
 [...] a missão é pesada! 
 
(10) O GESTOR ESCOLAR NOS DIAS DE HOJE DEVE SER UM GRANDE EMPREENDEDOR  
ONDE TEM QUE ADMINISTRAR FOCALIZANDO OS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS ,PEDAGÓGICOS E 
FINANCEIRO 
(12) [...] sua autonomia é fundamental na dimensão, administrativa, pedagógica e financeira da escola. [...] 
credibilidade no fazer coletivo, [...] otimizando dos recursos financeiros [...]  transparente [...] exemplo de líder, 
que poder articular sua comunidade na construção de pessoas produtivas e preparadas para contribuir no 
desenvolvimento social. 
 
(13) [...] gestor escolar está [...] é responsável por todas as atitudes tomadas na escola, embora valorize as idéias 
e iniciativas de toda comunidade escolar, promovendo a participação de todos nas tomadas de decisões, 
estabelecendo um clima de liberdade de comunicação e interação. 
[...] entendê-lo como sendo um líder cooperativo [...]articula para que todos participem da gestão [...] 
 
(16)O gestor escolar precisa ser um mediador e articulador. Saber indentificar as habilidades e competencias de 

sua equipe. 
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(19) [...] quando o gestor escolar está preparado para lidar com as divergências e convergências, fica mais fácil 
solucionar as situações apresentadas, principalmente quando este possui competencia, habilidade, 
autonomia, atuação, liderança, humanismo, flexibilidade, inovação, criticidade e transparência, fatores 
primordiais a sua atuação no ambiente escolar. 

Turma 9 

autonomia (1) 
colegiado (3) 
Comunicação aberta (1) 
Comunidade escolar (9) 
Conhecimentos (2)  
Democracia (3) 
Diretor (8) 
Eficiência (1) 
Eficiência (2) 
Formação na área de 
gestão democrática (1) 
Gerenciador (1) 
Gerencialismo (2) 
Gestão democrática (7) 
Liberalismo (1) 
Líder (3) 
liderança (2) 
Participação (4) 
Participar (2) 
Participativo(3) 
Processo (5) 
projeto politico 
pedagógico (3) 
Qualidade (7) 
 
TOTAL = 19 

(6)O trabalho gestão escolar depende do empenho da comunidade em participar do trabalho coletivo, visando a 

interação nas ações desempenhado por cada segmento para tenhamos um projeto de trabalho proveitoso, 

conhecendo o PPP e o Regimento Interno como instrumento da escola e os Conselhos. 

Manoel Bernado. 

(14) O ideal que temos para nossa escola é que ela seja critica, de qualidade, participativa e transformadora, 
contibua para a transformação de cidadões, justos conscientes, conhecedores dos seus limites e tenham 
respeito, tendo um bom relacionamento entre professores, alunos, gestorese participantes do colegiado e a 
família. 
(15)[...] busca na distribuição de ações e metas para desenvolver o trabalho educacional participativo 
(16) A necessidade de um projeto politico pedagógico na escola com um fim tomar decisões coletivas 
 de politica educacional ou exigências legal, dos membros que compõem a comunidade escolar [...]. 
(17) [...] o projeto político pedagógico é uma necessidade. Pois o mesmo nos orienta a tomadas de decisões 
coletivas em todos os sgmentos dentro da instituição escolar. 
(20) O gestor deve tratar o trabalho coletivo como meio de desenvolver ações com a participação dos segmentos 
que compõem o colegiado respeitando as decisões tomadas em prol da educação. 
(21) Para desenvolver um bom trabalho é essencial que o gestor desenvolva relevantes características como: 
_conhecer o PPP da escola e saber apontar os pontos negativos e positivos. _Dominar aspectos jurídicos e 
normativos que regem os sistemas de ensino do país. 
(23) Articular o que converge e o que diverge no cotidiano escolar em um ponto de culminância consensual é 
desafiador e implica em gestão democrática, quando conseguimos. É gestão, porque temos que levar cargas, e é 
democrática, porque podemos compartilhar [...]. 
(24) ". É justamente esta liberdade, essa autonomia , essa divisão de poderes sem perder a liderança que vão 
legitimar o trabalho do gestor; também acredito que não será por força nem por violencia que conseguiremos um 
trabalho transformador, participativo e de qualidade, mas através do conhecimento, do saber fazer, segurança 
para conduzir todo processo democratico e através deste, conseguir a adesão de muitos. 
(25) [...] o gestor deve além de tudo ser um líder e usar essa liderança para o lado da conquista pois acredito ser 
a melhor forma de solucionarmos principalmente os conflitos surgidos no dia dia [...]. 
(22)[...] se a Gestão Democrática não tiver esse norte de trabalhar o coletivo dentro da instituição, o trabalho 
tende a ficar no meio do caminho. 
(28) O debate liberal tende a atribuir ao diretor o papel de gerenciador e principal responsável pela eficácia da 
escola. No entanto, o debate democrático compreende que se a escola é pública a gestão também deve ser 
pública,ou seja, um direito que deve ser partilhado por todos. [...] não devemos confundir o gerencialismo pregado 
pelo liberalismo que tem os fins voltado para o mercado com a gestão democrática, cujo fim é a formação de 
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seres pensantes, participativos, autônomos, humanos e sob essa perspectiva a responsabilidade  da "eficiência" 
da escola é de todos e não apenas do diretor, que é apenas um mediador entre o projeto coletivo e os sujeitos 
sociais beneficiários do mesmo. 
(29)H oje se tem outra visão, onde um diretor de escola é um gestor da dinâmica social, um mobilizador e 
organizador de atores, um articulador da diversidade para dar-lhe unidade e consistência, na contrução do 
ambiente educacional e promoção segura da formação de seus alunos. [...] o diretor é cada vez mais obrigado a 
levar em consideração a evolução da idéia de democracia, o que conduz o conjunto de professores, e mesmo os 
agentes locais, à maior participação, à maior implicação nas tomadas de decisões. 
(32)[...] com tantas mudanças na educação é necessário nas escola um gestor que interaja com toda comunidade 
escolar, facilitando a comunicação com todos os que fazem a escola,para que assim todos possam cumprir suas 
responsabilidades com sucesso. 
(38) São relevantes e significativas as dimensões que atingem o trabalho do gestor, são elas a Administrativa a 
Financeira e a Pedagógica [...]. 
(39) [...] vivemos em um contexto da gestão democrática onde os conflitos surgem decorrentes de vários fatores: 
o próprio sistema dificulta a nossa ação  e consequentemente somos castrados de nossos sonhos de fazer 
acontecer a democracia de fato em nosssas  escolas... 
(40) [...] compartilhamos juntos da tão sonhada gestão democrática, e os conflitos são consequências e reflexos 
de uma luta constante por uma educação de qualidade, onde se faz valer participação, democracia e mediação 
na construção do conhecimento. 
(41) O gestor deve agir democraticamente como líder, gerenciando conflitos, visando o progresso de sua escola, 

para isso é necessário o compromisso de cada um nesse processo, pois os desafios são muitos. Ele precisa 

exercer o seu papel disponibilizando uma comunicação aberta para assim, desenvolver uma gestão integrada 

com toda a comunidade escolar. 

(44)[...] deve haver participação dos segmentos para que possamos criar laços de interação com comunidade 
escolar e com isso podermos ajudar no desenvolvimento social, economico, politico e cultura. 

Turma 10 

Autonomia (1)  
Consenso (1) 
Democracia (1) 
Democrático(a) (10) 
Eficiência (1) 
Habilidades (1) 
Líder (7) 
Lidera (1) 
Liderados (1) 
Liderança (4) 
Liderar (1) 
Participação (2) 
Participar (3) 

(04) [...] pensar em um fazer pedagógico voltado para a construção de uma gestão democrática onde os 
conhecimentos teóricos adquiridos com esse curso sejam colocados em prática. 
(28) [...] ter conhecimento e competência na parte administrativa, pedagógica e financeira. O compromisso e a 
qualificação profissional são requisitos fundamentais para exercer com eficiência esta função. 
(13) [...] o papel do gestor é de fundamental importância para o processo ensino aprendizagem de uma 
instituição, uma vez que ele necessita ter uma Visão inovadora, ser líder pedagógico, 
(14) [...] administrar uma escola não é fácil, quando se quer desenvolver um bom trabalho, pois requer dedicação 
e preparação para vencer os desafios a escola exige mudança, 
(15) [...] acreditamos que o gestor precisar ser lider; ter competência para nortear as atividades da escola; ser 
flexível; saber dizer "sim" e "não"; ter autonomia, contudo, respeitando as opiniões dos demais funcionários etc. 
(16) Com esse novo modelo de gestão democratica o gestor assumi a liderança da equipe e zela por um espaço 
harmonioso na escola, é ele que direciona orienta e opina, não esquecendo de trabalhar em conjunto. Enfim é ele 
o norteador da escola.  
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Transparente (1) 
 
TOTAL = 14 

(19) O gestor escolar tem um papel importantissimo dentro do processo ensino aprendizagem 
(23) Ser gestor na atual conjuntura é sem sombra de dúvida muito impotatante, pois o gestor é o carro chefe que 
orienta, organiza, lidera, apoia, houve e delega poderes para sua equipe, descentralizando e tornando as açoes 
democráticas. 
(24) Considero também o trabalho do gestor de escola um grande desafio. pois nos dias atuais a concepção é 
que os gestores devem ser democráticos, opinar e propor medidas que visem o aprimoramento dos trabalhos 
escolares, o sucesso de sua instituição, além de exercer sua liderança administrativa e pedagógica, visando a 
valorização e desenvolvimento de todos na escola. 
(25) [...] concordo com os colegas sobre a importância do trabalho e desafios do gestor escolar, pois ele 
representa para toda comunidade escolar: liderança, trabalho coletivo, competência e acima de tudo uma gestão 
democrática transparente. 
(27) [...] é dele a missão de articular e encentivar a participação de toda a comunidade escolar nas tomadas de 
decisões da escola. 
(28) O trabalho do gestor tem se configurado, nas últimas décadas, como uma tarefa cada vez mais complexa, 
em virtude do nível de exigência, decorrente da variedade de problemas vivenciados no cotidiano escolar. 
Atualmente, para exercer o papel de gestor é preciso ter conhecimento e competência na parte administrativa, 
pedagógica e financeira. O compromisso e a qualificação profissional são requisitos fundamentais para exercer 
com eficiência esta função 
(29) [...] O TRABALHO DO GESTOR UMA TAREFA QUE REQUER ALGUMAS HABILIDADES [...]  
[...] ADOTAR UMA POSTURA DEMOCRÁTICA PARA JUNTAMENTE COM O GRUPO DESENVOLVEREM UM 
TRABALHO PEDAGÓGICO DE QUALIDADE PARA O CRESCIMENTO DE NOSSAS ESCOLAS. 
(30) No momento atual o bom gestor é aquele que consegue mobilizar todos os segmentos da comunidade 
escolar em função do objetivo principal da escola que é o sucesso do processo ensino-aprendizagem. é o gestor 
o principal incentivador de todas as ações desenvolvidas pela escola desde as questões administrativas até as 
questões pedagógicas. 
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APÊNDICE C – Wordlist 

WordList 10 dez 2013 

N Word Freq. % Texts % 

207,00 ANGUSTIA 1,00   1,00 10,00 

208,00 ANGÚSTIA 1,00   1,00 10,00 

209,00 ANGUSTIADA 1,00   1,00 10,00 

210,00 ANGUSTIADOS 1,00   1,00 10,00 

211,00 ANGUSTIANTES 1,00   1,00 10,00 

212,00 ANGÚSTIAS 1,00   1,00 10,00 

216,00 ANSEIOS 4,00 0,01 2,00 20,00 

290,00 ÁRDUA 12,00 0,04 5,00 50,00 

291,00 ARDUO 2,00   2,00 20,00 

292,00 ÁRDUO 9,00 0,03 4,00 40,00 

302,00 ARTICULA 1,00   1,00 10,00 

303,00 ARTICULAÇÃO 5,00 0,02 3,00 30,00 

304,00 ARTICULAÇÕES 2,00   1,00 10,00 

305,00 ARTICULADAS 1,00   1,00 10,00 

306,00 ARTICULADO 1,00   1,00 10,00 

307,00 ARTICULADOR 14,00 0,05 6,00 60,00 

308,00 ARTICULAR 11,00 0,04 5,00 50,00 

390,00 AUTONOMIA 12,00 0,04 5,00 50,00 

391,00 AUTÔNOMO 1,00   1,00 10,00 

392,00 AUTÔNOMOS 2,00   2,00 20,00 

394,00 AUTORIDADE 1,00   1,00 10,00 

395,00 AUTORITÁRIAS 2,00   2,00 20,00 

396,00 AUTORITÁRIOS 1,00   1,00 10,00 

397,00 AUTORITARISMO 3,00 0,01 2,00 20,00 

398,00 AUTORITARISMOS 1,00   1,00 10,00 

470,00 BUROCRACIA 1,00   1,00 10,00 

471,00 BUROCRÁTICA 1,00   1,00 10,00 

472,00 BUROCRATICAS 2,00   1,00 10,00 

473,00 BUROCRÁTICAS 1,00   1,00 10,00 

474,00 BUROCRATICO 1,00   1,00 10,00 

475,00 BUROCRÁTICO 3,00 0,01 1,00 10,00 

476,00 BUROCRÁTICOAS 1,00   1,00 10,00 

477,00 BUROCRÁTICOS 1,00   1,00 10,00 

515,00 CANSADA 1,00   1,00 10,00 

516,00 CANSATIVO 1,00   1,00 10,00 

562,00 CENTRALIZA 1,00   1,00 10,00 

563,00 CENTRALIZAÇÃO 2,00   1,00 10,00 

564,00 CENTRALIZADO 2,00   2,00 20,00 

565,00 CENTRALIZADOR 3,00 0,01 2,00 20,00 

566,00 CENTRALIZADORA 1,00   1,00 10,00 

567,00 CENTRALIZANDO 1,00   1,00 10,00 

608,00 CINTURA 4,00 0,01 3,00 30,00 

659,00 COLEGIADO 4,00 0,01 2,00 20,00 

660,00 COLEGIADOS 5,00 0,02 3,00 30,00 

662,00 COLETIVA 5,00 0,02 3,00 30,00 

663,00 COLETIVAMENTE 6,00 0,02 5,00 50,00 
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664,00 COLETIVAS 6,00 0,02 5,00 50,00 

665,00 COLETIVIDADE 5,00 0,02 2,00 20,00 

666,00 COLETIVISMO 1,00   1,00 10,00 

667,00 COLETIVO 22,00 0,08 8,00 80,00 

668,00 COLETIVOS 2,00   2,00 20,00 

704,00 COMPETENCIA 2,00   2,00 20,00 

705,00 COMPETÊNCIA 11,00 0,04 4,00 40,00 

706,00 COMPÊTENCIA 1,00   1,00 10,00 

707,00 COMPETENCIAS 2,00   1,00 10,00 

708,00 COMPETÊNCIAS 7,00 0,03 5,00 50,00 

709,00 COMPETENTE 2,00   2,00 20,00 

714,00 COMPLEXA 3,00 0,01 3,00 30,00 

715,00 COMPLEXIDADE 1,00   1,00 10,00 

716,00 COMPLEXIDADES 1,00   1,00 10,00 

717,00 COMPLEXO 2,00   2,00 20,00 

718,00 COMPLICAÇÃO 1,00   1,00 10,00 

719,00 COMPLICADO 3,00 0,01 3,00 30,00 

778,00 CONFLITIVO 1,00   1,00 10,00 

779,00 CONFLITO 1,00   1,00 10,00 

780,00 CONFLITOS 16,00 0,06 6,00 60,00 

820,00 CONSELHEIROS 5,00 0,02 1,00 10,00 

821,00 CONSELHO 23,00 0,08 6,00 60,00 

822,00 CONSELHOS 3,00 0,01 2,00 20,00 

823,00 CONSENSO 1,00   1,00 10,00 

824,00 CONSENSUAL 1,00   1,00 10,00 

909,00 COOGESTORA 1,00   1,00 10,00 

914,00 COORDENA 1,00   1,00 10,00 

915,00 COORDENAÇÃO 4,00 0,01 3,00 30,00 

916,00 COORDENADA 1,00   1,00 10,00 

917,00 COORDENADAS 1,00   1,00 10,00 

918,00 COORDENADOR 9,00 0,03 5,00 50,00 

919,00 COORDENAR 1,00   1,00 10,00 

1059,00 DEMOCRACIA 19,00 0,07 5,00 50,00 

1060,00 DEMOCRATICA 7,00 0,03 6,00 60,00 

1061,00 DEMOCRÁTICA 92,00 0,34 10,00 100,00 

1062,00 DEMOCRATICAMENTEW 1,00   1,00 10,00 

1063,00 DEMOCRÁTICAS 2,00   2,00 20,00 

1064,00 DEMOCRATICO 1,00   1,00 10,00 

1065,00 DEMOCRÁTICO 16,00 0,06 7,00 70,00 

1066,00 DEMOCRÁTICOS 1,00   1,00 10,00 

1067,00 DEMOCRATIZAÇÃO 3,00 0,01 2,00 20,00 

1068,00 DEMOCRATIZAR 1,00   1,00 10,00 

1083,00 DESAFIADOR 1,00   1,00 10,00 

1084,00 DESAFIADORAS 1,00   1,00 10,00 

1085,00 DESAFIO 17,00 0,06 7,00 70,00 

1086,00 DESAFIOS 17,00 0,06 7,00 70,00 

1088,00 DESCENTRALIZA 1,00   1,00 10,00 

1089,00 DESCENTRALIZAÇÃO 8,00 0,03 4,00 40,00 

1090,00 DESCENTRALIZADA 3,00 0,01 2,00 20,00 

1091,00 DESCENTRALIZADAS 1,00   1,00 10,00 
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1092,00 DESCENTRALIZADO 1,00   1,00 10,00 

1093,00 DESCENTRALIZADORES 1,00   1,00 10,00 

1094,00 DESCENTRALIZANDO 2,00   2,00 20,00 

1095,00 DESCENTRALIZAR 2,00   2,00 20,00 

1170,00 DIÁLOGO 4,00 0,01 2,00 20,00 

1187,00 DIFICIL 2,00   2,00 20,00 

1188,00 DIFÍCIL 14,00 0,05 7,00 70,00 

1189,00 DÍFICIL 1,00   1,00 10,00 

1190,00 DIFÍCIO 1,00   1,00 10,00 

1191,00 DIFICULADADES 1,00   1,00 10,00 

1192,00 DIFICULDADE 5,00 0,02 3,00 30,00 

1193,00 DIFICULDADES 16,00 0,06 8,00 80,00 

1194,00 DIFICULDDES 1,00   1,00 10,00 

1195,00 DIFICULTA 2,00   2,00 20,00 

1196,00 DIFICULTANDO 1,00   1,00 10,00 

1197,00 DIFÍFICIL 1,00   1,00 10,00 

1198,00 DIFÍL 1,00   1,00 10,00 

1258,00 DIVERGE 1,00   1,00 10,00 

1259,00 DIVERGÊNCIA 1,00   1,00 10,00 

1260,00 DIVERGENCIAS 7,00 0,03 2,00 20,00 

1261,00 DIVERGÊNCIAS 26,00 0,10 10,00 100,00 

1262,00 DIVERGENTES 2,00   2,00 20,00 

1263,00 DIVERGIR 4,00 0,01 2,00 20,00 

1438,00 ENTRAVE 2,00   2,00 20,00 

1439,00 ENTRAVES 4,00 0,01 4,00 40,00 

1462,00 EQUIPA 1,00   1,00 10,00 

1463,00 EQUIPE 58,00 0,21 9,00 90,00 

1464,00 EQUIPES 1,00   1,00 10,00 

1550,00 ESTRESSADOS 1,00   1,00 10,00 

1551,00 ESTRESSANTE 1,00   1,00 10,00 

1629,00 FACÍL 1,00   1,00 10,00 

1630,00 FÁCIL 26,00 0,10 8,00 80,00 

1631,00 FÃCIL 1,00   1,00 10,00 

1632,00 FACILITA 1,00   1,00 10,00 

1633,00 FACILITADORAS 1,00   1,00 10,00 

1634,00 FACILITADORES 1,00   1,00 10,00 

1635,00 FACILITANDO 2,00   2,00 20,00 

1657,00 FARDO 2,00   1,00 10,00 

1836,00 GERENCIA 2,00   2,00 20,00 

1837,00 GERENCIADOR 1,00   1,00 10,00 

1838,00 GERENCIAIS 1,00   1,00 10,00 

1839,00 GERENCIALISMO 1,00   1,00 10,00 

1840,00 GERENCIAMENTO 2,00   2,00 20,00 

1841,00 GERENCIANDO 1,00   1,00 10,00 

1842,00 GERENCIAR 2,00   2,00 20,00 

1843,00 GERENTE 4,00 0,01 3,00 30,00 

1844,00 GERI 1,00   1,00 10,00 

1845,00 GERIDA 1,00   1,00 10,00 

1846,00 GERIMOS 1,00   1,00 10,00 

1847,00 GERIR 11,00 0,04 7,00 70,00 

1850,00 GESTÃO 159,00 0,58 10,00 100,00 



250 

1851,00 GESTOR 605,00 2,21 10,00 100,00 

1852,00 GESTORA 8,00 0,03 4,00 40,00 

1853,00 GESTORES 32,00 0,12 9,00 90,00 

1854,00 GESTORESE 1,00   1,00 10,00 

1880,00 GRATIFICANTE 3,00 0,01 3,00 30,00 

1893,00 HABILIDADE 4,00 0,01 3,00 30,00 

1894,00 HABILIDADES 10,00 0,04 4,00 40,00 

2214,00 LIDER 4,00 0,01 2,00 20,00 

2215,00 LÍDER 21,00 0,08 5,00 50,00 

2216,00 LIDERA 1,00   1,00 10,00 

2217,00 LIDERADOS 1,00   1,00 10,00 

2218,00 LIDERANÇA 20,00 0,07 7,00 70,00 

2219,00 LIDERANÇAS 1,00   1,00 10,00 

2220,00 LIDERAR 2,00   2,00 20,00 

2221,00 LÍDERES 2,00   2,00 20,00 

2341,00 MEDIA 1,00  1,00 10,00 

2342,00 MEDIAÇÃO 2,00  2,00 20,00 

2343,00 MEDIADOR 16,00 0,06 6,00 60,00 

2345,00 MEDIAR 2,00  2,00 20,00 

2442,00 MUDAM 1,00   1,00 10,00 

2443,00 MUDANÇA 5,00 0,02 3,00 30,00 

2444,00 MUDANÇAS 14,00 0,05 6,00 60,00 

2445,00 MUDAR 3,00 0,01 2,00 20,00 

2669,00 PARTICIAPTIVA 1,00   1,00 10,00 

2670,00 PARTICIPA 2,00   2,00 20,00 

2671,00 PARTICIPAÇÃO 43,00 0,16 9,00 90,00 

2672,00 PARTICIPAM 1,00   1,00 10,00 

2673,00 PARTICIPANDO 4,00 0,01 3,00 30,00 

2674,00 PARTICIPANTES 3,00 0,01 3,00 30,00 

2675,00 PARTICIPAR 16,00 0,06 8,00 80,00 

2676,00 PARTICIPATIVA 14,00 0,05 7,00 70,00 

2677,00 PARTICIPATIVO 6,00 0,02 4,00 40,00 

2678,00 PARTICIPATIVOS 4,00 0,01 4,00 40,00 

2679,00 PARTICIPE 2,00   2,00 20,00 

2680,00 PARTICIPEM 3,00 0,01 3,00 30,00 

2681,00 PARTÍCIPES 1,00   1,00 10,00 

2772,00 PESADA 1,00   1,00 10,00 

2773,00 PESADO 1,00   1,00 10,00 

2822,00 POLIVALENTE 1,00   1,00 10,00 

2948,00 PROBLEMA 4,00 0,01 3,00 30,00 

2949,00 PROBLEMAS 29,00 0,11 8,00 80,00 

2950,00 PROBLEMÁTICAS 3,00 0,01 3,00 30,00 

3026,00 QAULIDADE 1,00   1,00 10,00 

3031,00 QUALIDADE 58,00 0,21 10,00 100,00 

3032,00 QUALIDADES 1,00   1,00 10,00 

3033,00 QUALIFICAÇÃO 2,00   1,00 10,00 

3178,00 RESPONSABILIDADE 22,00 0,08 10,00 100,00 

3179,00 RESPONSABILIDADES 17,00 0,06 6,00 60,00 

3180,00 RESPONSABILIZADOS 1,00   1,00 10,00 

3181,00 RESPONSABILIZANDO 1,00   1,00 10,00 
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3182,00 RESPONSÁVEIS 6,00 0,02 5,00 50,00 

3183,00 RESPONSÁVEL 16,00 0,06 6,00 60,00 

3370,00 SOBRECARREGA 1,00   1,00 10,00 

3371,00 SOBRECARREGADA 1,00   1,00 10,00 

3372,00 SOBRECARREGADO 1,00   1,00 10,00 

3373,00 SOBRECARREGADOS 3,00 0,01 2,00 20,00 

3408,00 SOZINHA 4,00 0,01 2,00 20,00 

3409,00 SOZINHO 5,00 0,02 4,00 40,00 

3410,00 SOZINHOS 2,00   2,00 20,00 

3423,00 SUCESSO 29,00 0,11 9,00 90,00 

3424,00 SUCESSOS 1,00   1,00 10,00 

3426,00 SUFOCADO 1,00   1,00 10,00 

3427,00 SUFOCANDO 1,00   1,00 10,00 

3468,00 TAREFA 17,00 0,06 6,00 60,00 

3469,00 TAREFAS 7,00 0,03 6,00 60,00 

3564,00 TRABALHAM 1,00   1,00 10,00 

3565,00 TRABALHAR 16,00 0,06 8,00 80,00 

3566,00 TRABALHO 475,00 1,74 10,00 100,00 

3567,00 TRABALHOS 7,00 0,03 3,00 30,00 

2713,00 PEDAGOGICA 1,00 
 

1,00 10,00 

2714,00 PEDAGÓGICA 20,00 0,07 8,00 80,00 

2715,00 PEDAGÓGICAS 9,00 0,03 5,00 50,00 

2716,00 PEDAGOGICO 1,00 
 

1,00 10,00 

2717,00 PEDAGÓGICO 40,00 0,15 9,00 90,00 

2718,00 PEDAGOGICOS 1,00 
 

1,00 10,00 

2719,00 PEDAGÓGICOS 5,00 0,02 3,00 30,00 

2720,00 PEDAGÓGIO 1,00 
 

1,00 10,00 

2806,00 PODER 14,00 0,05 7,00 70,00 

2815,00 POLITICA 1,00 
 

1,00 10,00 

2816,00 POLÍTICA 2,00 
 

2,00 20,00 

2817,00 POLITICAS 1,00 
 

1,00 10,00 

2818,00 POLÍTICAS 1,00 
 

1,00 10,00 

2819,00 POLITICO 4,00 0,01 2,00 20,00 

2820,00 POLÍTICO 6,00 0,02 4,00 40,00 

2821,00 POLÍTICOS 2,00 
 

2,00 20,00 

2869,00 PRÁTICA 18,00 0,07 7,00 70,00 

2870,00 PRATICADOS 1,00 
 

1,00 10,00 

2871,00 PRATICAR 1,00 
 

1,00 10,00 

2872,00 PRÁTICAS 6,00 0,02 4,00 40,00 

2873,00 PRÁTIVA 1,00 
 

1,00 10,00 

2874,00 PRÁXI 1,00 
 

1,00 10,00 

2875,00 PRÁXIS 2,00 
 

1,00 10,00 

2960,00 PRODUTIVAS 1,00 
 

1,00 10,00 

2961,00 PRODUTIVIDADE 1,00 
 

1,00 10,00 

2962,00 PRODUTIVO 1,00 
 

1,00 10,00 

2963,00 PRODUTO 1,00 
 

1,00 10,00 

2964,00 PRODUZINDO 1,00 
 

1,00 10,00 

2965,00 PRODUZIR 1,00 
 

1,00 10,00 

3031,00 QUALIDADE 58,00 0,21 10,00 100,00 

3032,00 QUALIDADES 1,00 
 

1,00 10,00 

3033,00 QUALIFICAÇÃO 2,00 
 

1,00 10,00 
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3191,00 RESULTADO 4,00 0,01 4,00 40,00 

3192,00 RESULTADOS 9,00 0,03 5,00 50,00 

3576,00 TRANSFORMA 1,00 
 

1,00 10,00 

3577,00 TRANSFORMAÇÃO 3,00 0,01 2,00 20,00 

3578,00 TRANSFORMAÇÕES 1,00 
 

1,00 10,00 

3579,00 TRANSFORMADOR 3,00 0,01 2,00 20,00 

3580,00 TRANSFORMADORA 6,00 0,02 3,00 30,00 

3581,00 TRANSFORMADORAS 1,00 
 

1,00 10,00 

3582,00 TRANSFORMADORES 1,00 
 

1,00 10,00 

3583,00 TRANSFORMAMOS 1,00 
 

1,00 10,00 

3584,00 TRANSFORMAR 6,00 0,02 2,00 20,00 

3589,00 TRANSPARENCIA 1,00 
 

1,00 10,00 

3590,00 TRANSPARÊNCIA 10,00 0,04 4,00 40,00 

3591,00 TRANSPARENTE 3,00 0,01 3,00 30,00 
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APÊNDICE D - QUADRO DE ANÁLISE DOS TCC (45 trabalhos) 

EIXO FOCO CONTEXTO AÇÕES/INTERVENÇÃO 

1 - Projeto 
Político-
Pedagógico -  
PPP 
(22 trabalhos) 

Autonomia escolar (Reflexão) 1 escola estadual - Touros  Não indica – trabalho teórico 

Visão dos professores sobre o PPP  
(Estudo e Reflexão) 

1 escola municipal – Natal 
Sugere reflexão sobre escola sem o PPP 
Entrevista professores 

Visão do gestor – fatores que 
dificulta/contribuem para elaboração do 
PPP 
(Estudo – Reflexão – Diagnóstico) 

1 escola municipal – Natal 
Investigação na escola  
Considerações sobre os fatores -  
Trabalho teórico 

Qualidade da educação  
(avaliação do PPP) 

1 creche – Serrinha 
Consta implantação de um processo de avalição do 
PPP – estudos – aplicação e questionários 

Subsidiar e reelaboração do PPP 1 Centro de Educação Rural - ? 
Sistematização e subsídios sobre gestão escolar 
Não deixa claro que tenha se concretizado ações 

Implantação do PPP para democratização 
a escola 

1 escola estadual – Bento Fernandes 
Pesquisa de diagnóstico do PP na escola - 
Trabalho teórico 

Implantação do PP nas escolas 
1 Centro de Educação Rural – Cajazeiras 
1 CEMEI – Santo Antonio 

Estudos no decorrer do curso 
Aplicação de questionários 
Não propõe ações práticas  

Construção do PPP 1 escola municipal – Lagoa de Pedras 
Indica pesquisa para levantar motivos da não 
construção do PPP - Trabalho teórico 

Construção do PPP e formação do 
Conselho escolar 

Não identificado 
Elaboração de uma proposta de intervenção para o 
núcleo gestor 
Trabalho teórico 

Reelaboração do PPP – melhoria do 
ensino 

1 escola municipal - ? 

Oficinas com supervisores 
Encontros de orientação/subsídios 
Encontro com o Conselho Escolar 
Debates – propostas para a melhoria do ensino – 
segmentos da comunidade 

Compromisso com o fazer pedagógico 
(Estudo – reflexão – diagnóstico) 

1 escola municipal - ? 
Levantamento 
Pesquisa 
Diagnóstico na escola 

Construção coletiva do PPP 
1 escola infantil - ? 
1 creche - ? 

Evidenciou mobilização – pesquisa – reuniões 
Não confirma se as intenções se efetivaram 

Avaliação do PPP 1 escola municipal – Brejinho 
Realiza levantamento de dados na escola  
Supõe que vai haver sequência 

Reelaborar o PPP 2 escolas municipais - ? 
Indica que inicia pesquisa 
Não confirma a ação 

Avaliação dos PPPs das escolas 2 escolas estaduais – Lagoa Nova Mobilização e construção do PPP no decorrer do 
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curso 

Construção do PPP 1 escola estadual - ? 
Não especifica 
Supõe-se ter construido 

Reformulação do PPP – melhor eficiência 
– desempenho no trabalho didático 
pedagógico 

1 escola estadual – Gov Dix Sept Rosado 
Segue as etapas – diagnóstico – pesquisa – 
reflexões – estudos – reuniões  
PPP reestruturado 

Atualização do PP da escola 
1 centro de Educação Rural – Felipe 
Guerra 

Realiza etapas do processo indicado pelo curso 
PPP atualizado 

Atualização dos PPPs 
1 escola estadual – Assu 
1 escola estadual – Paraú 

Realiza etapas do processo indicado pelo curso 
PPPs atualizados 
Sugere mudanças no contexto educativo – 
melhorias no ensino e aprendizagem  

Construção do PPP Não especifica 
Indica mobilização da comunidade – encontro – 
suscita debates  
Não confirma a concretização do objetivo 

Reelaboração dos PPP das escolas 
1 escola estadual – Tabuleiro Grande 
2 escola estadual – Apodi 

Realiza etapas do processo indicado pelo curso 
PPPs atualizados 

Retomada da elaboração do PPP 
(Atualização) 

1 escola municipal - ?  
Não indica proposta de intervenção nem realização 
de ações 

2 - Conselho 
Escolar – CE 
(11 trabalhos) 

Fortalecimento do CE e da participação 
da comunidade 

1 CEMEI – Natal 

5 ações – palestras e reuniões  
Discussão sobre aprimoramento da cultura da 
participação 
Organização e funcionamento do CE 

Participação da comunidade escolar 
(Formação – Capacitação) 

1 escola municipal – Várzea 
Capacitação da comunidade – curso de formação 
continuada em CE 

Democratização da gestão 
(Formação – Capacitação) 

1 escola estadual – Alto do Rodrigues Trabalho de formação continuada CE 

Revitalização do CE 1 escola estadual – Macaíba 

Formação para CE 
Criação do espaço físico para o CE 
Regularização de horário de funcionamento 
CE revitalizado 

Fortalecimento do CE 1 escola estadual - ? Não evidencia ações – trabalho teórico 

Eficiência e eficácia do CE 
(Formação – Capacitação) 

3 escolas estaduais - ? Pesquisa – estudo – trabalho teórico 

Atuação do Colegiado – melhoria da 
qualidade do ensino 
(Reconstrução) 

1 escola estadual – Jaçanã 
1 escola estadual –santa Cruz 

Projeto realizado em 8 etapas 
Colegiados reconstruídos 

Fortalecimento dos CEs 1 escola estadual – Campo Redondo  Identifica procedimentos de pesquisa – entrevistas 
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1 escola ? – Campo Redondo – atas – diário de campo – entrevistas com a 
comunidade 

Criação e fortalecimento do CE 

1 Centro Mun. Rural – Tenente Ananias 
1 escola mun. – Tenente Ananias 
1 escola mun. – Riacho de Santana 
2 escola estaduais – José da Penha 

Apresenta discussão com a comunidade –  
Entrevista com representantes dos segmentos  
Proposta de criação do CE 
Trabalho teórico 

Atuação dos colegiados – reativação – 
inoperantes 
(Formação – Capacitação) 

2 escolas estaduais – Patu 
Elaboração de um Plano de ação 
Uma proposta de formação continuada para 
conselheiros 

Fortalecimento do CE 3 escolas estaduais – Caicó 
Só indica realização de pesquisa bibliográfica 
 

3 - Gestão 
Escolar 
Democrática 
Participativa 
(12 trabalhos) 

A realidade escolar com vistas a propor 
mudanças 
(Fortalecimento da Gestão Democrática) 

1 CEMEI - ? 
Ações de reflexão sobre gestão democrática 
 - participação -  

Participação – família – comunidade – 
com vistas à qualidade da educação 
(Fortalecimento da Gestão Democrática) 

1 CEMEI - ? 
Visualiza estratégias de atividades a serem 
realizadas 

Inclusão de alunos portadores de 
necessidades especiais 
(Formação de professores) 

Não especificado 
Indica a capacitação de educadores para atuar com 
portadores de necessidades especiais 
Não confirma outras ações 

Pressupostos e mecanismos da gestão 
democrática  

Não especificado  
(supõe-se 1 escola) 

Trabalho de reflexão 
Supõe ação educativa para a mudança - práxis 

Grêmio estudantil como mecanismo de 
gestão democrática 
(Criação do mecanismo de gestão-aluno) 

1 escola estadual -  Jucurutu Estudos – reflexões – oficinas - eleição do grêmio 

Relação família X escola 
2 escolas infantil - ? 
1 escola Fundamental I - ? 

Associa a vinda dos pais a partir de apresentações 
das crianças 
Aproveita a oportunidade para momento de 
discussão 
Propõe continuidade 

Participação da comunidade na gestão 
da escola 

1 escola estadual - Mossoró 
Reuniões  
Visitas aos pais 

Participação dos pais/família 1 escola ? – Natal 
Tece considerações sobre participação dos pais na 
escola 
Supõe elevar a auto estima das crianças 

Interação / participação da comum 
idade escolar 

Não definido 
Realização de pesquisa 
Oficinas temáticas 
Encontro para fomentar participação da 



256 

 
 

 

comunidade 

A participação dos pais na escola 
1 escola estadual – Umarizal 
1 escola mun. – Umarizal 
1 Centro de educação rural - Umarizal 

Propõe identificar causas que levam à não 
participação 
Trabalho teórico 

Conselho Escolar 
(Fortalecimento dos colegiados) 

2 escolas estaduais – Parnamirim 
1 escola mun. – Parnamirim 

Estudos teóricos 

Identificar concepções de gestão 
democrática junto ao CE e ao Conselho 
Fiscal (Fortalecimento dos colegiados) 

Não especificado Palestras – estudos – aplicação de questionários 


