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RESUMO:
O respectivo trabalho objetiva mostrar o cotidiano do gestor escolar, buscando articular o papel da gestão
educacional e o entrelaçamento do financiamento da educação e a rotina escolar, assim como os desafios
vivenciados pelo gestor escolar no cotidiano educacional para a oferta de uma educação de qualidade que
possibilite efetivas condições de trabalho para os profissionais da educação. O estudo é resultado de uma
pesquisa de campo, em que foram enfatizadas as contribuições que as políticas públicas dão ao processo
educacional, bem como os programas existentes nas escolas e as possibilidades que estes têm para
contribuir com a efetiva qualidade da educação pública. Foi possível perceber a necessidade de uma maior
conscientização da comunidade escolar para a efetiva democratização da escola pública que temos na
atualidade.
Palavras - chave: Gestão participativa - Financiamento da educação – Democratização - Escola Pública.

RESUMEN:
El trabajo respectivo pretende mostrar la vida cotidiana de la gerente de la escuela, tratando de articular
el papel de la gestión de la educación y la interrelación de financiación de la educación y la rutina de la
escuela. El estudio es el resultado de una investigación de campo, en el que destacamos la contribución
que las políticas públicas le dan al proceso educativo, así como de los programas existentes en las
escuelas y las oportunidades que tienen para contribuir a la educación pública eficaz. Fue posible realizar
la necesidad de una mayor conciencia y comprensión de la comunidad escolar para la efectiva
democratización de la escuela pública que tenemos hoy.
PALABRAS CLAVE: Gestión Participativa - Educación Escuela de financiación –democratización – Escuela
Public.

Introdução
O presente estudo é resultado de uma pesquisa de campo desenvolvida como o objetivo de refletir sobre o
cotidiano do gestor educacional, bem como conhecer os limites e as possibilidades dos programas e das
políticas que há nas escolas públicas e, ainda, compreender o papel do gestor em meio às políticas
estabelecidas e o envolvimento deste no espaço educativo, especialmente, nos aspectos da gestão
administrativa, pedagógica e financeira no espaço educacional.
A metodologia da pesquisa consistiu na realização de entrevista semi-estruturada, visto que esta
possibilita um diálogo entre os sujeitos envolvidos. É pertinente registrar que tivemos discussões teóricas
acerca da temática, o que nos possibilitou ir a campo com um olhar atento, no sentido de apreender as
dificuldades que o gestor enfrenta no cotidiano da escola pública. Os resultados da pesquisa estão
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imbricados com a análise teórica que tem como referência autores como Dalbério (2008); Paro (2001);
Schneckenenberg (2009) e Yanaguita, (2011) em que pudemos perceber uma significativa contribuição
para nossas análises diante das situações que refletimos.
Em relação às políticas estabelecidas pelo governo para a escola pública é importante destacar que estas
favorecem ao gestor e a toda comunidade escolar um avanço significativo para o desenvolvimento das
práticas estabelecidas pela equipe escolar, pois há uma maior contribuição para realização das atividades
desenvolvidas pela escola. Portanto, é importante que o Estado possa favorecer efetivas políticas públicas
que possibilitem a qualidade da educação.
É pertinente ressaltar, o papel do gestor diante das inúmeras dificuldades que a escola enfrenta,
principalmente na gestão dos Programas e dos recursos que são transferidos para o interior da escola
pública. Com relação ao dinheiro, inúmeras são as necessidades que a escola tem para solucionar, porém
os recursos que chega à escola não são suficientes para suprir às suas carências.
Atualmente são vários os programas[v] que o Ministério da Educação e Cultura (MEC) possibilita as
escolas públicas para um maior desenvolvimento de suas atividades e, isso favorece aos gestores um
maior envolvimento com as políticas no intuito de contribuir com a significativa qualidade da educação, de
modo que todos conheçam as políticas públicas existentes no âmbito escolar e possam participar
efetivamente da execução das ações voltadas para a melhoria da instituição.
A realidade da escola pública pesquisada
A instituição que realizamos a pesquisa fica localizada no município de Messias no estado de Alagoas. O
município é uma cidade que tem aproximadamente 16 mil habitantes e tem cinco escolas públicas que
oferecem a educação infantil e o ensino fundamental. A escola funciona nos turnos matutino, vespertino e
noturno oferecendo o Ensino fundamental de 1º ao 5º ano e a Educação de Jovens e Adultos nos
respectivos turnos. Atualmente são 468 alunos matriculados em quatorze turmas na escola. A faixa etária
dos alunos de 1º ao 5º ano é de seis aos dez anos e os alunos da EJA variam dos quinze aos sessenta.
A estrutura da escola é composta por seis salas de aula, um laboratório de informática, uma sala de
leitura, uma sala para professores, uma secretaria, um almoxarifado, uma cozinha, uma despensa, um
pátio amplo e quatro banheiros, sendo dois para alunos e dois para os profissionais da escola. Em relação
aos materiais pedagógicos existentes na escola, a gestora ressalta que:
não há muitos materiais na escola, pois faz apenas três anos que a escola foi inaugurada e ainda estamos
comprando esses recursos, mas temos um datashow, um retroprojetor, mapas, a sala de informática com
15 computadores - todos com internet (Depoimento da Gestora).

Sobre o processo do provimento do cargo da gestora, a gestora nos relatou que:
fui indicada pela secretaria de educação, e estou desde a inauguração da escola, há três anos, sou
formada em Pedagogia pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL) na modalidade a distância no Polo de
São José da Laje (Depoimento da Gestora).

Acerca de seu papel na instituição escolar, ela nos falou que:

o maior papel que desenvolvo é tentar organizar a escola, está junto com o pessoal de apoio orientando o
trabalho, na cozinha junto as merendeiras indicando o que deve ser feito para merenda, desenvolver
projetos juntamente com as coordenadoras para serem realizados na escola, participo, também, das
reuniões na Secretaria de Educação, enfim faço um pouco de tudo (Depoimento da Gestora).

A partir do exposto pela gestora da instituição podemos refletir que seu cargo é de confiança do poder
público e que este aspecto repercute nas decisões e práticas que são estabelecidas na escola. É válido
destacar, que nas ocasiões em que os gestores são indicados pelo poder público há falta de autonomia no
âmbito escolar, bem como as inquietações acerca das problemáticas da instituição não se tornam públicas,
devido o vínculo do gestor com as autoridades dessa localidade.
Assim, podemos compreender que uma escola que não dialoga com a comunidade sobre os problemas
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existentes em seu interior é uma instituição que não possibilita autonomia no contexto educacional e não
favorece princípios democráticos no cotidiano da escola pública. Sob esse aspecto Dalbério afirma que:
A democracia na escola só será real e efetiva se puder contar com a participação da comunidade, no
sentindo de fazer parte, inserir-se, participar discutindo, refletindo e interferindo como sujeito, nesse
espaço. É preciso fazer com que a gestão democrática se realize concretamente na prática do cotidiano
escolar. (2008, p. 04)

Como reflete a autora, é pertinente que a comunidade participe e interfira nos aspectos relacionados à
problemática escolar, dando sugestões e percebendo as possibilidades e os limites que a instituição tem
para realizar determinadas atividades no cotidiano. Sobre o papel do gestor no cotidiano escolar, faz-se
necessário destacar a função de fiscalização e burocratização que a gestora enfatiza implicitamente em
sua fala. Em relação às demandas dos alunos, o processo de aprendizagem não aparece na fala da gestora
e isso significa que o caminho que a gestão escolar percorre não está indicando a aprendizagem dos
alunos como principal aspecto no trabalho escolar. A burocratização e a organização escolar parece ser a
principal preocupação que a gestora tem no cotidiano, bem como a organização funcional.
Sobre os diferentes segmentos e setores que há no âmbito escolar e como estes funcionam no dia a dia, a
gestora destacou que:
tento na medida do possível envolver todos os setores, como os vigias, pessoal da limpeza, professores e
os demais para o bom desenvolvimento da escola. Mas, há um pouco de dificuldade para conseguir reunir
todas as pessoas (Depoimento da Gestora).

No depoimento da gestora, percebe-se a dificuldade que ela apresenta para conseguir articular-se aos
diversos setores que há na escola, para um significativo desempenho da instituição escolar.
É pertinente destacar que a escola não funciona apenas com professores e alunos, mas há necessidade
que todos os sujeitos que estão presentes no interior da instituição (vigias, merendeiras, serviçais e
outros) se sintam parte desse universo educativo para que contribuam para o desenvolvimento funcional
no cotidiano da escola. Paro (2001, p. 59) afirma que:
...uma gestão escolar que presa com a efetiva participação dos usuários não deveria bastar-se com a
comunicação e sugestões dos pais, mas envolver os demais profissionais da educação presentes na escola,
o que significaria uma maior contribuição das pessoas que estão todos os dias na instituição.

Como afirma Paro (2001), é necessário que a gestão possibilite espaços para que todos os sujeitos que
compõem a unidade escolar possam se posicionar sobre aspectos relevantes na unidade educativa e
consigam contribuir para a melhoria da gestão da escola, de modo que suas sugestões sejam de fato
aceitas por todos. A contribuição dos demais profissionais da educação na escola, é um sinal de que a
gestão busca articular sugestões/propostas dos segmentos com a finalidade de resolver os problemas que
surgem no cotidiano da escola. Com essa atitude a gestão assume uma postura mais democrática e
participativa unidade escolar.
Em relação à participação dos pais e dos familiares na unidade educativa, a gestora enfatiza que:
sempre fazemos reuniões com os pais, convidamos para as festas e sempre que necessário eles se fazem
presentes na escola. [...] reuniões são para mostrar os projetos, falar do desempenho e o rendimento de
cada aluno e pedir alguma colaboração para qualquer atividade que pensamos em realizar (Depoimento da
Gestora).

É pertinente refletirmos sobre essas práticas que a gestora destaca, pois a partir de sua fala podemos
perceber que a escola tenta convidar os pais para participar das práticas educativas, porém de modo
passivo, em que eles vão à instituição apenas para ouvir e não para colaborar com sugestões e atividades
que envolvam a comunidade.
A participação dos pais se torna um vínculo significativo para as instituições escolares, suas contribuições
são de suma importância para o desenvolvimento da instituição e com isso o vínculo estabelecido entre
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pais e escola mostra que a democracia e a participação são princípios importantes para a convivência
social. Paro (2001, p. 98) enfatiza a respeito da participação dos pais que:
A participação da população na escola ganha sentindo, assim, de forma de uma postura positiva na
instituição com relação aos usuários, em especial aos pais e responsáveis pelos estudantes, oferecendo
ocasiões de diálogo, de convivência verdadeiramente humana, em suma, de participação na vida da
escola.

Como analisa o autor, a participação é indispensável para o desenvolvimento da unidade educativa e a
contribuição que os pais e a comunidade oferecem a escola se torna, sem dúvida, um vínculo que cada vez
mais torna a instituição mais significativa e propícia para a aprendizagem das crianças. Outra questão que
é importante destacar a partir da fala da gestora, é sobre como se dão essas reuniões, o que é enfatizado
em cada atividade e como essas reuniões acontecem. É necessário que as reuniões promovidas pela escola
para os pais não sejam apenas momentos de informações, em que se enfatize o rendimento escolar, o
comportamento, mas sejam momentos importantes para que se possa estabelecer diálogo, momentos
propícios para ressignificação de sentimentos como confiança, respeito e valorização pela opinião e atitude
de cada segmento. Enfim, que a escola seja um espaço de convivência e de vínculo entre funcionários,
professores, pais, alunos e gestores, ou seja, todos que compõem a escola.
Para que isso aconteça é necessário que a gestão escolar procure vivenciar esses momentos no âmbito da
escola e promova oportunidades de vez e voz para os sujeitos que participam dessas reuniões. Porém, é
necessário destacar que a participação dos pais não se dá de um momento para outro, mas a partir de
vivências/experiências contínuas, em que possibilite a compreensão de todos os integrantes da escola, que
sua participação é fundamental para o crescimento da na unidade escolar.
Uma escola que busca vivenciar o princípio da participação, mostra que seu projeto educativo está
pautado em um modelo de democracia além-escola, ou seja, a escola que prepara/forma os sujeitos
sociais para a convivência na sociedade de forma democrática. Portanto, faz-se necessário que as práticas
estabelecidas no interior da instituição educativa possibilite a compreensão do que é democracia e o
verdadeiro significado dessa palavra. Agindo desse modo os sujeitos estarão aptos a compreender as
decisões coletivas e as consequências que cada decisão pode ter na sociedade. Schneckenenberg (2009)
afirma que:
a democracia torna-se, certamente, um princípio que se converte em estado de participação, através do
relacionamento da comunidade escolar, quando essa comunidade basicamente assume o controle sobre o
projeto da escola, sobre seu destino (p. 121).

Como nos apresenta a autora, à temática da democracia na escola, por meio de suas ações, seus projetos,
é necessária para a efetiva ação democrática dos sujeitos na sociedade. Assim, é papel da escola
proporcionar espaços para se trabalhar de forma mais democrática em todos os âmbitos da escola, do
portão à sala de aula, pois “a discussão da democratização da sociedade brasileira remete sempre ao tema
da democracia na escola” (SCHNECKENENBERG, 2009, p. 123).
A democracia na escola só poderá acontecer de fato quando as práticas escolares estiverem envolvendo
todos os segmentos que compõem as escolas, ou seja, é necessário que os gestores tenham como agentes
colaboradores das decisões e das práticas educativas os alunos, os pais, os professores, os demais
profissionais da escola, enfim as atividades educativas devem passar por sugestões destes sujeitos para
que cada vez eles se sintam motivados a contribuir com os projetos da unidade educacional (PARO, 2001).
A respeito dos mecanismos de controle social existentes na escola, a gestora nos informou que:
na escola não temos Conselho Escolar e nem Conselho de Classe, para saber sobre o desempenho dos
alunos fazemos reuniões pedagógicas que se caracteriza um pouco com o Conselho de Classe. Na escola
há o conselho do PDDE – Caixa Escolar - que diz respeito ao dinheiro que chega à escola. [Sobre as
reuniões do Conselho do PDDE] praticamente não nos reunimos, pois o dinheiro chega apenas uma vez
por ano, e como é pouco, gasto tudo de uma só vez e não preciso se reunir muito com esse conselho
(Depoimento da Gestora).

Nas escolas em que há o Conselho Escolar este órgão tem a função de deliberar sobre as ações que serão
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vivenciadas nas instituições, bem como discutir quais são as reais necessidades que a escola tem em cada
momento. Para tanto, são escolhidos (eleitos) membros da comunidade escolar, para serem integrantes
do Conselho Escolar, composto dos segmentos do gestor, pais, professores, funcionários, alunos (quando
na escola existe alunos com mais de dezesseis anos).
Sobre o Conselho do PDDE – Caixa Escola - que a gestora retrata é a Unidade Executora (UEx) que tem
como finalidade ser responsável pela execução dos recursos transferidos para a escola por meio do
referido Programa. Sobre o PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) é importante ressaltar que o
dinheiro que chega é calculado por meio da quantidade de aluno matriculado na escola e informado no
censo escolar do ano anterior.
O PDDE foi criado para atender a demanda das escolas da educação básica que tenham no mínimo vinte
alunos e as escolas filantrópicas que tenham educação especial. Assim, desde a educação infantil ao
ensino médio essas escolas são contempladas com verbas públicas que advém do salário educação - que
são “as contribuições sociais das empresas destinados aos programas, projetos e ações voltados para o
financiamento da educação pública” (YANAGUITA, 2011, p. 07).
Em relação aos programas e projetos existentes na escola, a gestora nos falou que:
os projetos são os da própria escola que nós mesmos elaboramos como folclore, meio ambiente, leitura,
nada específico do governo, nem da secretaria de educação. Em relação aos programas do governo temos
o PDDE, PNLD e o PNBE que são os livros que chegam à escola para os alunos e para os professores
(Depoimento da Gestora).

De acordo com a equipe gestora, há uma preocupação em desenvolver ações que venham favorecer o
envolvimento dos alunos, de modo a contribuir com a aprendizagem destes. É destacado pela gestora que
os únicos Programas federais que a escola é contemplada são o Programa Dinheiro Direto na Escola
(PDDE), Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e o Programa Nacional de Biblioteca na Escola
(PNBE). Estes programas federais PNLD e PNBE, se apresentam na perspectiva de contribuir para o acervo
didático das bibliotecas nas escolas e possibilitar um maior envolvimento dos alunos com a leitura.
Nessa perspectiva podemos destacar que os programas são importantes, pois possibilitam as escolas a
estarem cada vez mais enriquecendo seus acervos e colaborando com o repertório cultural dos alunos e
dos profissionais que habitam no interior da escola. Os gestores a partir dos programas que existem tem
um papel importante para contribuir para a divulgação desses materiais e não simplesmente, guardar
como se fossem propriedades deles. O MEC ao enviar esses livros às escolas acredita que os professores e
alunos têm contato direto com materiais e assim a cada dois anos reenviam mais livros para escolas.
Esses programas do governo federal, que tem como objetivo favorecer uma melhor qualidade da educação
pública, possibilitando aos educandos e a toda comunidade escolar um maior envolvimento com os
saberes que foram construídos ao longo dos tempos.
Durante a entrevista, perguntamos a gestora sobre como a escola tem feito para tomar decisões acerca do
financiamento. Sobre essa questão, ela destacou:
em geral temos apenas dois modos financeiros que entra dinheiro na escola, o principal é o PDDE e outro
são as feiras da pechincha que fazemos para arrecadar dinheiro com a comunidade. Fazemos essas feiras
porque o dinheiro do PDDE é pouco, e não dá para fazer quase nada, já o que arrecadamos das feiras
serve para realizarmos algumas atividades (Depoimento da Gestora).

Em seguida, procuramos saber se a prefeitura contribui em alguma atividade/manutenção da escola, e ela
respondeu:
com pouco, quase não há ajuda da prefeitura, nem da Secretaria de educação, às vezes eles consertam
alguma coisa, depois de muita insistência nossa (Depoimento da Gestora).

Tentando compreender as dificuldades encontradas no cotidiano da escola sobre o financiamento,
podemos destacar que não é simples a tarefa que o gestor tem diante da administração dos recursos que
a escola recebe. O dinheiro que é repassado para as escolas públicas (PDDE) não favorece um significativo
trabalho, pois não dá para atender todas as necessidades da escola. Assim, podemos dizer que o governo
ao repassar um determinado valor para as escolas, deixa uma grande lacuna diante das reais
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necessidades das unidades educativas. É pertinente ressaltar que o PDDE é um programa suplementar, ou
seja, é uma contribuição do governo federal para as escolas e que os municípios devem colaborar com as
necessidades de cada escola, pois sua contribuição é de 25% de suas receitas para a manutenção da
educação em cada localidade presente na Constituição Federal de 1988.
Outro fator que foi destacado pela gestora da unidade escolar, foi sobre as feiras de pechincha que a
escola organiza para tentar arrecadar dinheiro para contribuir com as despesas que são necessárias na
unidade educativa. É importante destacar que o Estado tem o dever de prover condições para que as
escolas possam funcionar, de modo a não necessitar envolver a comunidade para contribuir com o
financiamento da educação.
Nessa perspectiva, Paro (2001) chama atenção que:
o Estado a eximir-se de seu dever de arcar com os custos das escolas, com soluções deixam-nas à própria
sorte, induzindo participação da comunidade, não para decidir sobre seus destinos, mas para contribuir no
financiamento do ensino (p.58).

É necessário, portanto, a partir da reflexão feita pelo autor nos posicionarmos, criticamente, sobre o papel
do Estado na sociedade e suas reais contribuições no atendimento às demandas sociais. Nossas
contribuições com o pagamento de impostos são muitas, logo é necessário que o Estado cumpra seu papel
no repasse das verbas públicas para as escolas, de modo que estas tenham condições de favorecer uma
educação de qualidade para as crianças.
Foi também destacado pela gestora, as dificuldades que enfrenta para gerir o dinheiro que a escola
recebe:
como o dinheiro é pouco faço reuniões com os professores e tento, na medida do possível, mostrar a eles
que o dinheiro é pouco, e que, não podemos comprar tudo que querem, e então fazemos uma lista com os
materiais mais necessários, assim, eu compro o que der. A maior dificuldade é está vendo as necessidades
da escola e não poder comprar (Depoimento da Gestora).

Diante do exposto pela gestora escolar, o dinheiro (PDDE) que o governo federal envia para a instituição
não é suficiente para as necessidades que a escola apresenta, desse modo é necessário deixar de comprar
materiais que seriam trabalhados para a aprendizagem das crianças e também alguns materiais duráveis
(bens de capital) que a instituição precisa. Portanto, mais uma vez é pertinente destacar a importância do
papel do Estado diante das Unidades Educativas (UEx), sua contribuição é necessária para a efetivação de
uma democratização escolar que favoreça uma educação de qualidade.
Em relação à prestação de conta das verbas que entram na escola, a gestora destacou que:
prestamos conta com as notas fiscais, toda nossa compra é por meio de cheque, não pagamos em
dinheiro, temos que ter notas fiscais. Depois das compras feitas, temos que mandar as notas fiscais com
cópias para Prefeitura e eles prestam conta ao governo (Depoimento da Gestora).

Assim, podemos enfatizar que diante das condições das escolas públicas, o Estado busca saber como estão
sendo gastos as verbas que são enviadas para as escolas e por meio da prestação de contas fiscaliza as
compras estabelecidas por cada unidade educativa. É importante destacar que junto com as notas fiscais,
também é exigido pelo Estado, a lista de cotação feita pelas escolas, ou seja, antes de realizar as compras
cada gestor deve fazer uma cotação, no mínimo em três estabelecimentos, para perceber qual é o local
mais acessível para realizar as compras.
A realidade da escola pública no século XXI é que os profissionais que nela trabalham são pessoas que
devem ser envolver e por meio de seus esforços está possibilitando condições efetivas para a vivência de
uma educação pública, democrática de qualidade. Os desafios são imensos e os que vivenciam no interior
da escola as políticas públicas são os que mais trabalham para efetivar essa educação que todos anseiam
com oportunidades para todos. Assim, apenas os professores, gestores, coordenadores e demais
profissionais não conseguem efetivar esses objetivos, é preciso, portanto, que os pais, a comunidade e o
Estado estejam em sintonia com a escola. Os pais e a comunidade devem ser presentes contribuindo nos
processos de decisão na escola e o Estado deve possibilitar condições favoráveis para que as instituições
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públicas assumam seu papel com qualidade e o possa vivenciar por meio de efetivas políticas públicas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da problemática que foi apresentada, é pertinente destacar que a escola pública está passando por
mudanças, em que o gestor deve buscar a participação na relação entre escola e comunidade. A escola do
século XXI é uma instituição social que deve estar atenta às demandas dos alunos, proporcionando uma
efetiva participação destes no espaço escolar e essas condições só será possível por meio da efetiva
democratização da escola.
É importante repensar o papel do gestor nessa nova visão de educação, em que este não é mais o
detentor de poder, mais sim o mediador das atividades que são estabelecidas na escola com a comunidade
local e a comunidade escolar. Assim, não basta que o gestor seja apenas simpático aceitando as sugestões
da comunidade, mas tenha formação para perceber e saber das necessidades que a escola está passando
para tenta solucionar juntamente com a comunidade, os pais e os demais profissionais da escola.
Outro aspecto que deve ser destacado é o financiamento da educação como aspecto importante para a
qualidade da educação. O financiamento da educação deve ser visto como um elemento decisivo para
fazer acontecer os projetos escolares, é por meio dele que são comprados materiais necessários para a
aprendizagem dos alunos e materiais duráveis para as escolas de modo que contribui com qualidade do
ensino na escola. Assim, através de mecanismos de controle social (Conselho Escolar, Conselho da
Merenda, Unidade Executora-UEx e outros) as escolas tem o papel que estabelecer prioridades para as
necessidades das escolas, devido ao fato de que a verba que chega às escolas não é suficiente para
solucionar todas as necessidades, tendo que priorizar o que pode ou não ser comprado.
De fato a qualidade da educação pública só se efetivará quando tivermos nas escolas a gestão
participativa na prática, e não simplesmente na teoria. Por meio desse tipo de gestão há uma maior
conscientização do gestor, dos pais, da comunidade e todos os profissionais que fazem parte da escola. É
necessário que ao pensar na escola pública, se pense também na realidade social, nos problemas sociais e
na conscientização dos sujeitos dos seus direitos. Por meio desses três aspectos, a escola poderá
pautar-se em um planejamento (PPP) que articule as problemáticas da escola e desenvolva um trabalho
voltado as necessidades da realidade em que a escola está inserida.
NOTAS

[i] Trabalho de Campo realizado numa escola pública municipal no estado de Alagoas com objetivo de
entender as problemáticas vivenciadas pelo gestor no cotidiano escolar.
[ii] Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) do Centro de Educação (CEDU) da
Universidade Federal de Alagoas (UFAL), vinculado ao grupo de pesquisa Gestão e Avaliação Educacional –
GAE - (CNPq/ UFAL). givanildopedufal@gmail.com
[iii] Doutora em Educação e professora da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) vinculada ao Centro de
Educação (CEDU) e do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), membro do grupo de pesquisa
Gestão e Avaliação Educacional – GAE- (CNPq/ UFAL).. inaldasantos@uol.com.br
[iv] Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) do Centro de Educação (CEDU) da
Universidade Federal de Alagoas (UFAL), vinculado ao grupo de pesquisa Gestão e Avaliação Educacional –
GAE - (CNPq/ UFAL). e.pauliana@gmail.com
[v] Os referidos programas são: o Programa Nacional de Transporte Escolar (PNTE) criado em junho de
2004; o Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) criado em 1984; o Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE) criado em 1955; o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD); o Programa
Nacional Biblioteca da Escola (PNBE); o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) criado em 1995 no
primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso (BRASIL, 2006, p. 62 a 66).
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