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RESUMO 

Vivenciamos uma nova era em que o Sistema Educacional é obrigado a acompanhar tal 
evolução. A figura centralizadora dá lugar ao gestor democrático, participativo. A mudança de 
paradigma vem marcada pela forte tendência à adoção de concepções e práticas participativas 
e democráticas. A escola como um todo vem interagindo com a sociedade na luta pela 
qualidade ampla de ensino que perpasse todos os moldes de uma educação democrática. A 
figura do gestor é, portanto primordial. Mesmo de posse da “batuta” deverá ter a plena 
consciência de que a escola é uma orquestra e que todos os componentes precisarão estar bem 
harmônicos e afinados. A escolha direta do gestor será fator primordial para uma gestão 
escolar? Para garantir uma maior autonomia apela-se para os mecanismos de uma gestão 
colegiada, eleição de diretores e a ação em torno de um projeto político-pedagógico. 
 
Palavras-chave: centralização, gestão participativa, mudança de paradigma. 
  
ABSTRACT 
 
We experience a new era in which the Educational System is required to monitor such 
developments. The centralizer figure gives place to the participative and democratic manager. 
The change of paradigm is marked by a strong tendency to adopt ideas and participative 
democratic practices. The school as a whole is interacting with society at large to fight for 
quality education that pervades all the molds of a democratic education. The figure of the 
manager is therefore paramount. Even with the "baton" he or she should be fully aware that 
the school is an orchestra and all components need to be fine tuned and harmonics. Will the 
direct choice of the manager be a major factor in school management? To ensure greater 
independence it appeals to mechanisms of a collegiate management, election of directors and 
action around a political-pedagogical project. 
 
Keywords: centralization, democratic management, paradigm shift. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Baseado nas novas tendências de gerenciamento escolar e da forma democrática e 

participativa em que a escola vem se inserindo, se faz necessária uma ampla compreensão de 

todo o processo administrativo com o qual acostumamos a responsabilizar o sucesso escolar. 

A natureza administrativa possui uma longa história. “A necessidade de controlar 

determinadas ações em virtude da complexidade de tarefas realizadas por muitos 

trabalhadores envolvidos no período característico do século XX” fez com que os 

trabalhadores possuíssem determinadas ações de forma coordenadas e controladas. Tal 

período tem correspondência com o surgimento de uma sociedade de organização. 

Segundo Chiavenato (1979) o objeto de estudo da administração sempre foi a 

organização. 

A esfera administrativa escolar vivenciou por muitas décadas, a concepção 

puramente tradicional correspondente à concepção administrativa capitalista. Tal 

administração é pautada nas relações econômicas, políticas e sociais. Nessa concepção a 

figura do diretor era traçada pela forma detentora do poder autoritário. 

A marca do tradicionalismo imposto pelo sistema vem cada vez mais sendo 

obrigada a dar espaço à concepção atual de uma gestão bastante democrática. O processo de 

luta pela autonomia da escola tem intensificado, ainda mais, a coletividade. 

A tendência no modelo de gestão escolar democrática vem orientando os 
dirigentes educacionais no que se refere à qualidade de aprendizagem dos 
alunos, de modo que conheçam a sua realidade, a si mesmos e as 
contradições de enfrentamento dos desafios do dia-a-dia. (LÜCK et al., 
1999, p15) 
 

É a maneira de lidar com os conflitos que vai moldando e expondo a imagem do 

diretor. 

A escola começa a almejar sua autonomia. A visão administrativa escolar começa 

a está comprometida com a transformação social. O socialismo vai penetrando dentro das 

concepções das escolas. 

Segundo Marx (1978) o produto não é separável do ato de produção. 

De fato a atividade educacional tem exatamente esta característica; o produto 
não é separado da produção. A atividade de ensino, a aula, por exemplo, é 
alguma coisa que compõe ao mesmo tempo a presença do professor e a 
presença do aluno (SAVIANI, 1984 p. 81-2)) 

 

Portanto, a participação é primordial para que haja uma gestão verdadeiramente 

democrática. Que vai além das diversas políticas educacionais. Sendo assim, o gestor estará 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 
3

sempre atento a coletividade e não medir esforços para que a escola, na busca da sua 

autonomia, consiga adquirir sua plena identidade. 

 
2 MUDANÇA DE CONCEPÇÃO 

 

Constantemente estamos sugerindo e lutando por verdadeiras mudanças. As 

propostas inovadoras tendenciam as pessoas a acreditarem no surgimento das “mudanças”.  

Nos tempos atuais ouvimos falar muito em mudanças. A participação da 

sociedade organizada foi primordial para as lutas pelas diversas mudanças. 

A educação foi se revelando como transformação social inspirada nos aspectos 

pedagógicos assumindo a luta política das camadas menos favorecidas, a chamada classe 

trabalhadora. 

... Por outro lado, a educação se revela como fator de transformação social, 

também, em seu caráter intrínseco de apropriação do saber historicamente 

acumulado, na medida em que, através dela, a classe revolucionária se 

apodera da ciência , da tecnologia, da filosofia, da arte, enfim, de todas as 

conquistas culturais realizadas pela humanidade em seu desenvolvimento 

histórico e que hoje se concentram nas mãos da minoria dominante.(PARO 

1986 p.105) 

Em meio a essa mudança, não apenas a escola desenvolve essa consciência, como 

a própria sociedade cobra que o faça. Assim é que a escola se encontra, hoje, no centro de 

atenções da sociedade (LÜCK, 2000, p.12). 

A escola, que até pouco tempo vivenciava o modelo de direção escolar 

hegemônica pautada nos princípios da ordem moral e disciplinar, vem encarnando nos 

princípios de participação. Sabe-se, no entanto, que o Brasil ainda não atingiu totalmente essa 

concepção plena. Podemos ainda ver claramente em determinados lugares do país enraizado 

das velhas concepções onde o diretor é configurado por manter “seu trabalho constituído, 

sobretudo, em repassar informações, controlar, supervisionar, “dirigir” o fazer da escola, de 

acordo com as normas propostas pelo sistema de ensino ou pela mantenedora o bom diretor 

será aquele que cumprir plenamente tais obrigações impostas pela hierarquia superior”. (Op. 

cit., p.43). 

Muitas serão as barreiras enfrentadas dentro do processo de democratização do 

sistema educacional. Será comum ouvir dizer, de forma negativa, que tal educação não tem 

jeito. É preciso, então, se despir dos diversos princípios administrativos oriundos da 
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construção pessoal adquirido das experiências vividas pelo gestor ao longo da sua vida. 

Segundo Massetto (2003) a influência da cultura educacional própria do gestor no 

modo como exerce a administração tem impedido as fundamentais mudanças na gestão. 

 

NOVA PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO 

O controle dos gastos públicos serviu de estratégias para ausentar o Estado do 

compromisso com as obrigações sociais. A referida descentralização foi, até o momento, o 

escudo da democracia da ação estatal. 

... grande parte das facilidades recentes para os processos de 
descentralização, não foi fruto das conquistas democráticas autênticas por 
parte de comunidades locais. A descentralização ocorreu por 
enfraquecimento do poder central e de suas entidades administrativas, que 
não conseguiram acomodar interesses provenientes de novas demandas 
(MOTTA 1994 p. 190) 
 

Desde a década de 80 vêm se estimulando a descentralização como parâmetro 

para a democratização da educação formal. “A política educacional no Brasil, nesse período, 

propõe um eixo básico, a democratização da educação em duas dimensões: a ampliação das 

oportunidades educacionais, do ponto de vista qualitativo e quantitativo; e gestão da educação 

como síntese de produtividade”. 

Na década de 90 passou a uma maior preocupação na valorização da qualidade e 

modernização da gestão. 

Segundo Farah (1995) a mudança de agenda do governo facilita a redução da ação 

estatal e a entrada, no setor educacional, de práticas de gestão próprias do setor privado. 

A política governamental direcionada a modernização da gestão educacional é 

oriunda de diversas discussões, dentre elas as discussões geradas em Jomtiem, na Tailândia 

em meio a Conferência de Educação para todos, realizada em 1990. Foi a partir daí que o 

governo brasileiro, em 1993, elaborou o Plano Decenal de Educação para todos que dentre 

várias metas propõe a “implantação de novos esquemas de gestão nas escolas públicas, 

concedendo-lhes autonomia financeira, administrativa e pedagógica” (Brasil, 1993 p.42) 

 

3 AUTONOMIA ESCOLAR 

Conferir à escola maior poder de decisão é, sem dúvida, livrá-la das amarras que 

constituem entraves à realização dos seus projetos (Alonso, p.86.2003). Nesse sentido sempre 

estamos buscando direcionar todas as atenções no tocante à autonomia plena que, sem dúvida 

facilitará a exposição real do Projeto Político Pedagógico. “Muitas escolas elegeram seus 
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diretores, receberam dinheiro para cobrir seus gastos cotidianos e, nem por isso, tornaram-se 

autônomas.” (LÜCK  et al., 1999, p.23) 

Todavia, a autonomia, em muitos casos, não é compreendida. Qual será então o 

seu conceito? Por que a escola deve construir sua autonomia? 

A autonomia escolar está sempre presente em meio aos questionamentos. A 

autonomia escolar está ligada a autonomia da gestão da escola  que por sua vez obedece 

respeita todo o principio vinculado a lei regente.  

 

CONCEITO DE AUTONOMIA 

È uma maneira de gerir, orientar as diversas dependências em que os indivíduos 

se encontram no seu meio biológico e social, de acordo com as suas próprias leis e os grupos 

(Barroso, 1998, p.16) 

O que muitas vezes se restringe ao simples fato da independência política e social 

passa a exigir uma construção participativa de um profundo desejo de liberdade. 

A autonomia será encarada como uma conquista, um desejo de independência.  

A autonomia se faz necessária a sociedade moderna, sobretudo a sociedade 

organizada. É necessário, no entanto, que seja bem entendido o conceito de autonomia 

escolar. 

È observado que os programas de sistemas educacionais estão ligados a 

determinada transferência financeira. A comunidade escolar vem exigindo sua autonomia 

encarnando-se nesse propósito. Os diretores das escolas, por outro lado, acredita que a sua 

autonomia estará avivada quando o mesmo puder agir sem a interferência do sistema. A 

própria Secretária governamental que preconiza um novo modelo de gestão faz questão de 

regimentar e normatizar todas, de forma direta, as operações realizadas pela escola. Tal 

atitude, na sua maioria, vem vinculada a dependência centralizadora que se distancia dos 

princípios de qualidade do ensino e seus resultados. 

Segundo o Dicionário Básico da Língua Portuguesa (Ferreira, 1995), a autonomia 

é “a capacidade de resolver seus próprios problemas”. Tal conceito não se pode aplicar dentro 

do âmbito escolar. È negar a participação de todos e desconsiderar que a escola é uma 

organização social. Não podemos acreditar que a escola autônoma é aquela que não precisa do 

governo central. 

A escola está inserida dentro dos contextos central, pelo governo, e local, 

representada pela sociedade, sendo independente em relação a ambos. A escola vai 

construindo sua autonomia na medida em que consegue interagir com ambos. 
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Portanto, podemos resumir dando um conceito próprio de autonomia; Ela será 

uma conseqüência de conjunto de ações que vise uma independência e, acima de tudo, uma 

liberdade com responsabilidade. 

 

CONSTRUINDO A AUTONOMIA 

Partindo do pressuposto de que a problemática relacionada com a educação é de 

competência da coletividade. Não somente do governo. 

O processo de construção da autonomia requer ação coletiva no dia-a-dia com 

base no entendimento das diferentes situações em detrimento aos aspectos naturais e 

particulares da sociedade. 

De acordo com Lück (2000) “ao se construir a autonomia da escola, amplia-se, 

até mesmo fora do estabelecimento de ensino, o poder de decisão”.  

A base da construção da autonomia da escola será pautada no entendimento dos 

diversos seguimentos que compõem a escola. Aqui as responsabilidades serão 

compartilhadas. O destino da escola será traçado em meio às esperanças, e por que não se 

dizer, às angustias do cotidiano. Os conflitos, as contradições e as tensões serão canalizadas 

na sua resolução coletiva. A liberdade e a flexibilidade estão sempre presentes na construção 

da autonomia partindo-se do envolvimento de todos os grupos. 

A capacidade de assumir as responsabilidades será fruto da verdadeira 

autonomia. A prestação de conta e consequentemente a sua avaliação será resultado de uma 

gestão democrática e transparente. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de nº 9.394/96, além 

de reconhecer que o estabelecimento de ensino como espaço legítimo para elaboração do seu 

projeto político pedagógico assegura a participação dos profissionais da educação no 

desenvolvimento dessa tarefa. A construção dessa autonomia vai se dando na medida em 

que todos os envolvidos têm consciência plena do seu papel dentro desse processo 

democrático. 

É bom lembrar que a lei por si só não resolverá nada sem que haja a 

participação e o desejo de mudança. 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: IDENTIDADE DA AUTONOMIA 

O Projeto Político Pedagógico é um instrumento real da autonomia da escola. 

Na medida em que os propósitos se entrelaçam e a identidade se define a coletividade é 

evidenciada pelos diversos esforços em prol da defesa dos interesses comuns emergente da 
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busca constante pela liberdade social. 

A escola definirá as suas propostas e se comprometerá com a sua realização. Tal 

proposta terá todo o aval da comunidade escolar e será submetida a aprovação legal pelo 

poder central. 

O Projeto Político Pedagógico permitirá, também, o controle do trabalho 

escolar. Possibilitará à escola definir-se com “cara própria”, ou seja, com uma identidade 

própria, em toda a sua singularidade. 

É necessário, para que o projeto seja reconhecido, que a sua elaboração e 

produto representem o resultado de um processo amplo de participação de todos os setores 

da comunidade escolar, assegurando a responsabilidade de todos e não somente pela direção 

escolar. Para a sua implementação será exigida concentração de esforços e vigilância 

constante para garantir total coerência com o que foi proposto. 

È oportuno expor o trabalho de Neves (1997), que examina e identifica os três 

eixos abrangidos pelo Projeto: o administrativo, o pedagógico e o financeiro. 

Toda a comunidade escolar deverá refletir bastante, de forma plena e consciente 

de todas as responsabilidades. O Projeto não deverá ser visto apenas como um conjunto de 

intenções, mas sim como uma proposta de ação em bases realistas. 

Não se pode negar que o Projeto é de difícil execução, pois requer 

aprendizagem e amadurecimento por parte da comunidade escolar. “A autonomia 

proclamada não resulta de um ato legal, muito menos de um conjunto de intenções 

anunciadas, mas sim de uma conquista gradualmente adquirida.” 

O processo de construção e participação no Projeto Político Pedagógico deverá 

obedecer a critérios de sistematização para que não haja uma desordenação coletiva 

destruindo todo processo de liberdade fugindo do principal objetivo que é a qualidade de 

ensino. 

Segundo Alonso (2003) só existe espaço para o trabalho coletivo quando o 

ambiente é democrático e as pessoas não se sentem pressionadas ou ameaçadas a expor suas 

idéias. 

Buscar a coletividade será uma tarefa primordial para os gestores. Tal tarefa vai 

exigir que os mesmos estejam atentos para os vários fatores que exigirão ações conjuntas. 

Deverá, no entanto, estar convicto das barreiras a serem enfrentadas. Haverá angústia 

constante por parte de todos que anseiam por um trabalho coletivo. 

Certas atitudes aparentes de felicidade e harmonia expressas em momento 
conjuntos pelos professores podem iludir o pesquisador desavisado ao supor 
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a existência de um ambiente verdadeiramente colaborativo, quando de fato 
podem ter um significado apenas de convivência social, mas totalmente 
descomprometido com o trabalho escolar e com desempenho profissional. 
(Fullan & Hargreaves, 2000, p.65). 

 
4. GESTÃO PARTICIPATIVA 

É comum, hoje em dia, se falar de Gestão democrática. Muitos até dirão que tal 

Gestão será a salvação da educação. Outros até pensarão que a gestão democrática só irá 

acontecer quando houver a livre escolha de gestores. 

Vale ressaltar que o topo hierárquico, ocupado pelo detentor do poder, oriundo da 

sociedade industrial teve como ponto de alavanca, a partir do séc.  XX, a  administração 

científica, centralizadora e hierarquizada. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/96 em seu art. 

3º, prevê a gestão democrática dentro dos princípios do ensino público brasileiro. A criação 

das unidades executoras, colegiados ou conselhos escolares vêm fortificar as ações de luta 

pela participação ativa da comunidade escolar. Essa parceria está cada vez mais crescendo. 

Não bastando apenas uma gestão democrática, mas sim uma gestão democrática-participativa. 

A Gestão Participativa será evidenciada pela abertura de diálogo e a valorização 

das pessoas. Na Gestão Participativa haverá maior motivação na execução das propostas 

pedagógicas. A responsabilidade administrativa será dividida. Melhorando o currículo e 

desempenho de todos que fazem a comunidade escolar. 

O novo gestor, sem dúvida, enfrentará grandes desafios e mudanças. Todavia 

deverá se manter seguro da sua fidelidade ao serviço da educação. Estará ciente de que suas 

decisões serão frutos das decisões em comum.  

É preciso e até urgente que a escola vá se tornando em espaço escolar 
acolhedor e multiplicar de certos gostos democráticos como o de ouvir os 
outros, não por puro favor, mas por dever, o de respeitá-los, o de tolerância, 
o do acatamento às decisões tomadas pela maioria a que não falte contudo o 
direito de quem diverge de exprimir sua contrariedade ( Paulo Freire, 1995 
,p.91). 
 

Segundo Antunes (2006) “A real participação popular nos remete a outra 

discussão: só participa efetivamente quem efetivamente exerce sua cidadania”. A participação 

popular que intervém no planejamento, nas decisões e no controle das políticas públicas 

requer o cidadão ativo: que vota, que escolhe seus representantes políticos conscientemente – 

conhecendo e avaliando suas propostas de governo e verificando se elas vão ao encontro de 

seus interesses. 

A Gestão participativa possui muitas vantagens, dentre elas podemos destacar a 

forma em que as decisões são tomadas. Todo o grupo procura concentra seus esforços com 
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intuito de fortalecer cada vez mais a unidade escolar. Ao contrário quando o controle está nas 

mãos da autoridade única do diretor, este se torna mais sensível às pressões. Todavia o grupo 

fica mais resistente às pressões oriundas dos interesses particulares. 

Não basta haver vontade de administrar com a participação de todos os setores. É 

necessário um comprometimento e conhecimento da própria realidade escolar em que vive. 

Deverá ter plena consciência das diversas situações que serão contrárias a realidade esperada. 

É nesse processo de interação que fará com que muitos gestores, comprometidos com a causa, 

continue firme na luta por uma educação de qualidade. 

 “Não significa que a solução para a Administração Escolar esteja restrita à figura 

de um diretor “progressista” e “democrático” que irá promover, na escola, as mudanças 

necessárias, numa espécie de “apostolado autoritário” (Gorz, 1980:188)” junto aos demais 

setores da escola e da comunidade. Portanto, o gestor deverá estar puramente interessado na 

sua própria transformação da gestão escolar, envolvendo maior numero de pessoas em busca 

de alternativas colegiadas de administração da escolar. 

As mudanças não acontecerão de um dia para a noite. As transformações não 

serão imediatas. No entanto, não se pode ficar acomodado com tal justificativa. As propostas 

de mudanças não poderão ficar inércias nas intenções. A prática no processo de mudança deve 

ser viva constantemente para romper com as condições presentes. Sendo assim, o gestor, não 

se poderá esperar que os diversos setores manifestem sua participação. É preciso estimulá-los 

e promover condições concretas que levam à participação. 

Segundo Paro (1986), a criação de condições que favoreçam o exercício efetivo da 

participação abrangem, desde o desenvolvimento de um clima amistoso e propício à prática 

de relações humanas cordiais e solidárias no interior da escola, até a luta pelos direitos 

humanos de toda ordem no nível da sociedade global. 

Todos os esforços deverão ser concentrados na transformação em cada uma das 

instâncias ou instituições da sociedade.  

não é só o poder do Estado que tem que ser transformado, mas todo 
poder exercido autoritariamente: o patrão da empresa, do professor na 
escola, do oficial no exercito, do padre na igreja, do dirigente no 
sindicato ou no partido e, por fim mas não por último, do pai na 
família (Singer, 1980: 71-2.. 
 

Não somente o gestor mais toda a sua equipe gestora deverá estar em sintonia com 

a práxis educativa. É necessária, com isso, uma consciência crítica da realidade social, que os 

“capacite a melhor servirem aos interesses das classes trabalhadoras”.  

Segundo Peter Drucker (1999), o maior desafio para o gerenciamento no século 
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XXI é liderar a mudança. Nesse sentido, o gestor deverá ser um líder que esteja interação com 

outros lideres. Não poderá se esquivar diante dos anseios dos liderados. 

Todos deverão sentir-se parte da escola: contribuindo e ajustando suas 

potencialidades na construção das pirâmides no processo de construção da sociedade 

igualitária. 

O gestor precisa ficar atendo as potencialidades de seus professores e as carências 

e a necessidade de formação que eles apresentem. 

De acordo com Fullan & Hargreaves (2000), é necessário à presença de uma 

liderança efetiva e de um ambiente favorável à mudança para que haja estimulo e a promoção 

de um profissionalismo interativo. Segue as recomendações:  

O gestor deve estar distante da concepção de proprietário de uma determinada 

escola. Devem ser excluídas as frases: minha visão, meus professores, minha escola, 

meus...etc. É notável que não será fácil o rompimento com os costumes inerentes a sociedade 

capitalista. Todavia no processo coletivo a participação fará com que as afirmações 

individualistas venham a ser ocupada pelas conjuntas. 

 
4.1 PARTICIPAÇÃO REPRESENTATIVA 
 

A implantação de órgãos colegiados na escola pública teve inicio na década de 

90 com ênfase, dentre outras funções, em zelar pela qualidade do ensino e pela transparência 

dos recursos da escola. Surgiu com vários nomes: colegiado escolar, conselho escolar, 

colegiado comunitário, associações de pais e mestres, etc.  

Não resta dúvida de que um órgão colegiado na escola poderá ser um espaço de 

decisões coletivas voltadas para interesses das comunidades escolar e local.  

Os representantes de professores, de pessoal técnico-administrativo, de pais, de 

alunos e o diretor da escola farão parte dos colegiados e conselhos escolares. De forma 

igualitária, todos corresponderão a sua representatividade. Levarão em conta as propostas 

coletivas de cada segmento em observância a coletividade maior, a escola. 

A falta de preparação e desconhecimento do seu papel tem sido crucial na relação 

eficaz dos representantes no colegiado escolar. A maioria legitima a sua própria vontade e, em 

muitas vezes, a do diretor e das Secretarias de educação. Dificilmente discordam ou 

questionam as imposições dos superiores. Muitos pais, quando participam, não contrariam as 

decisões dos diretores e professores com medo das “represálias” direcionada aos seus filhos. 

Podemos destacar ainda como problema existente na atuação dos colegiados, a 

participação constante de todos os membros. É bastante ardorosa a escolha certa de um 
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horário de reunião comum para todos. É difícil encontrar pessoas que se disponibilize a 

participar de reuniões em horários que não seja comum e cotidiano da sua presença na escola. 

Ou seja, o professor que se encontra na escola no turno matutino encontrará dificuldade de 

participar das reuniões em outros turnos. Os pais muitas vezes se desculpam diante da sua 

participação não remunerada. 

Dentro do contexto participativo e representativo poderemos, ainda, estar diante 

de grupos contrários às decisões conjuntas. É o chamado grupo que sempre discorda. É aquele 

que cópia outras intenções.  

Contudo os aspectos positivos da experiência com os colegiados escolares foram 

muitos. A oportunidade de todos vivenciarem o trabalho coletivo através do projeto de 

Interdisciplinaridade e de outros projetos especiais. A participação dos pais e alunos facilitou 

a criação de novos projetos. As chamadas “coisas prontas” oriundas órgãos superiores 

passaram a ser questionadas e abolidas. Todos passaram a se sentir importantes diante dos 

encontros dos colegiados escolares. As vozes que outrora ficará silenciada, como a dos alunos 

e pais, as questões de gênero, a questão racial...passaram a ser valorizadas no interior da 

escola e em espaço mais ampliados. 

A LDB – Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – estabelece as diretrizes e as 

bases da educação nacional. O Art. 3º expõe que O ensino será ministrado nos princípios: 

igualdade, liberdade, pluralismo, respeito à liberdade, gratuidade do ensino público, 

valorização do profissional, gestão democrática do ensino público, qualidade, valorização 

da experiência extra-escolar e vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 

sociais. No Art. 14 enfatiza afirmando que Os sistemas de ensino definirão as normas da 

gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as peculiaridades 

e conforme os princípios: I – participação dos profissionais da educação na elaboração do 

projeto pedagógico da escola e II – participação das comunidades escolar e local em 

conselhos ou equivalentes. No âmbito da Lei podemos ver claramente a intenção da 

participação coletiva. E ainda, a preocupação com a elaboração do projeto político-

pedagógico e da comunidade escolar nos respectivos colegiados escolares. 

Conforme mapeamento da descentralização da educação brasileira nas redes 

estaduais do ensino fundamental feito por Parente (1999) foi identificado 13 tipos diferentes 

de estruturas de gestão colegiada, distribuídas nas escolas estaduais do ensino fundamental 

das 26 unidades federadas abrangidas na pesquisa. As mais encontradas em ordem 

decrescente, foram: Conselho Escolar, a Associação de Pais e Mestres (APM), o Colegiado 

Escolar e Caixa Escolar. Foram, ainda, registrados mais 10 tipos de estrutura, com outras 
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denominações, todavia com funções similares e/ou complementares, a saber: associação de 

apoio à escola; associação de pais, alunos e mestres; associação escola-comunidade; 

cooperativa escolar; conselho de educação; conselho deliberativo escolar; direção da escola; 

associação de pais e professores; grêmio e congregação. 

 

CONSELHO ESCOLAR 

“É um órgão colegiado que tem como objetivo promover a participação da 

comunidade escolar nos processos de administração e gestão escolar, visando assegurar a 

qualidade do trabalho escolar em termos administrativos, financeiros e pedagógicos”. 

Desempenha funções normativas, deliberativas e de fiscalização das ações globais da escola. 

Historicamente existe desde 1970. Todavia é em 1986 que passa a exercer função 

deliberativa, superando o seu caráter consultivo. Está implantado em 13 unidades federadas. 

 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES (APM) 

Denominada Associação de Pais e Professores (APP) em santa Catarina, é uma 

instituição auxiliar às atividades da escola, formada por pais, professores e funcionários. Foi 

assegurada pela LDB nº 5.692/71, em seu artigo 62, como entidade civil com personalidade 

jurídica própria e sem fins lucrativos. Possui o objetivo de auxiliar a direção escolar na 

promoção das atividades administrativas, pedagógicas e sociais da escola, bem como 

arrecadar recursos para complementar os gastos com o ensino, a educação e a cultura. 

A APM existe em 13 unidades federadas. 

 

CAIXA ESCOLAR 

É uma instituição jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos. Possui como 

objetivo básico administrar os recursos financeiros da escola, oriundos da União, Estados e 

municípios. 

A Caixa Escolar existe em oito unidades federadas. 

 

COLEGIADO ESCOLAR 

É um órgão coletivo, consultivo e fiscalizador. Atua nas questões técnicas, 

pedagógicas, administrativas e financeiras da unidade escolar. Sua estrutura, suas funções e 

constituição são semelhantes às do conselho escolar. 

O colegiado escolar está implantado em 04 unidades federadas. 
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5. PLANEJAMENTO NA GESTÃO ESCOLAR 

O planejamento é um dos elementos essenciais da gestão educacional. Constitui 

uma forma de racionalização. 

Vários pensadores, aqui no Brasil, focalizaram sua atenção sobre o planejamento, 

dentre os quais podemos destacar os estudos de Iami, Baia Horta, Calazans, Cardozo e 

Pereira. 

 “O planejamento como instrumento racionalizador do desenvolvimento do ensino 

brasileiro ganha forma extraordinária a partir da década de 60”. 

Conforme Lafer (1970 p.7), o planejamento nada mais é do que um modelo 

teórico para a ação. 

Não resta dúvida de que uma boa gestão deverá estar agregada a princípios de 

planejamento a fim de alcançar os objetivos propostos. O gestor não pode viver de 

improvisos. 

Segundo Saviani (1987, p.24) para que a reflexão seja considerada filosófica, ela 

tem de preencher três requisitos básicos: “ser radical” quando busca a raiz do problema, “ser 

rigorosa” na medida em que faz uso de método cientifico e “de conjunto” quando exige visão 

de totalidade na qual o fenômeno aparece. Diante da exposição pode-se afirmar que o 

“planejamento é o processo de pensar, de forma radical, rigorosa e de conjunto, os problemas 

da educação escolar, no processo de ensino aprendizagem”. 

 
6. FORMAÇÃO DOS GESTORES 
 

Na década de 70, o MEC propunha que todos os cargos de diretores de escola 

viessem a ser ocupados por profissionais que outrora tivesse feito uma formação específica 

em nível superior. Com a abertura política na década de 80 e a eleição para tal cargo, houve 

uma diminuição na procura pelos determinados cursos específicos, como a extensão da 

habilitação em Administração escolar como complemento a graduação de pedagogia. 

É um erro fatal promover formação apenas com a experiência prática vivenciada 

pelos gestores despreparados. Não se pode pautar os trabalhos apenas em princípios de 

experiências administrativas. Por outro lado, as diversas teorias e formações de nada valerão 

se não houver uma aceitação por parte do gestor escolar. 

Os órgãos centrais, por via de regra, em muitos locais, têm organizado diversas 

capacitações profissionais. É muito questionado tais programas. Eles, em sua maioria, são 

tendenciosos. Inibindo o gestor de organiza-se em luta dos direitos comuns. As concepções 

impostas nos programas são oriundas das camadas dominantes. 
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A teoria é distante da prática. De um lado estão os que pensam e não fazem e do 

outro, os que fazem sem se preocupar em pensar. Por tanto, ouvimos sempre tal dito: “na 

prática a teoria é outra”. A teoria e a prática devem está em reciprocidade. 

Os conteúdos das diversas formações estão organizados de forma 

descontextualizada. Não existe um interesse do gestor, pois ela é indiferente da sua realidade. 

Ela é distante da sua prática. 

Conforme Katz e Kahn (1975) apontam, as falhas por confundir mudanças 

individuais com modificações organizacionais, que são preconizadas pela gestão escolar. A 

gestão escolar por ser um processo compartilhado irá exigir uma capacitação conjunta de toda 

a equipe. 

A própria precariedade do sistema como um todo tem prejudicado a formação de 

uma gestão eficaz. A constante fragmentação se amplifica mediante os descuidos dos 

governantes. A política pública não tem contemplado de forma precisa a formação dos 

gestores escolares. 

Dentro de um contexto mais amplo de mudanças na educação nacional surge, de 

forma progressiva, o desejo de formação. Sabe-se que o desenvolvimento das competências 

dependerá de uma boa formação. Sendo assim, segundo Machado (1998) “a formação passa a 

ser vista como instrumento fundamental para o desenvolvimento de competências, 

envolvendo valores, conhecimentos e habilidades para lidar com as mudanças aceleradas, com 

contextos complexos, diversos e desiguais, para aprender a compartilhar decisões, lidar com 

processos de participação e adaptar-se permanentemente às novas circunstâncias e demandas 

institucionais”.  

Aqui no Brasil, muitos estados estão aderindo ao Programa de Capacitação a 

Distância para Gestores Escolares – “PROGESTÃO. É um programa de formação continuada, 

organizado na modalidade a distância, para gestores escolares que se encontram em exercício 

nas escolas públicas do país. Trata-se de proposta inovadora no campo da formação 

continuada de dirigentes e lideranças escolares a qual foi desenvolvida pelo CONSED, em 

parceria com um grupo de Secretarias de Educação, com apoio e cooperação da Fundação 

FORD, da Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED e da Fundação Roberto 

Marinho”. 

Pode-se, por fim, perceber que a iniciativa privada tem apostado bastante na 

formação dos gestores escolares. E sendo assim o produto educacional será mais qualificado 

diante de uma gestão comprometida com o processo de ensino aprendizagem. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 
15

 
5. REFERÊNCIAS 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da administração. São Paulo, McGraw-Hill,1979 
LÜCK, Heloísa, SCHNECKENBER, Marisa, DURLI, Zenilde. A implantação e 
implementação de políticas educacionais: o caso do Proem. Curitiba: PUC-PR, 1999. 
__ Em Aberto/ Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais,  V.17, n. 72 , p. 7-10, 
Brasília, fev/jun 2000 1. 
Marx, Karl. O Capital: Livro I, Capítulo VI (inédito). São Paulo, Ciências Humanas, (1978). 
In.Administração Escolar, Cortez, 1986. 
SAVIANI, Dermeval. Ensino público e algumas falas sobre universidade. São Paulo, 
Cortez/Autores Associados, 1984. 
PARO, Vitor Henrique, Administração escolar: introdução crítica, São Paulo: Cortez: Autores 
Associados, 1986. 
MASSETTO, Marco T., Gestão Educacional e tecnologia. Avercamp, 2003. 
MOTTA, Paulo R. Participação e descentralização administrativa: lições de experiências 
brasileiras. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v.28, n.3, jul./set. 1994 
FARAH, Marta F. S. Reconstruindo o Estado : gestão de organizações e serviços em processo 
de mudança. São Paulo: FGV, 1995 (relatórios de pesquisa, NPP 02) 
ALONSO, Mirtes., Gestão Educacional e tecnologia. Avercamp, 2003. 
BARROSO, João. Autonomia e gestão das escolas. Lisboa: Ministério da Educação, 1997 
__ O reforço da autonomia das escolas e a flexibilização de gestão escolar em Portugal, In: 
FERREIRA, N. C. (org). Gestão democrática da educação: atuais tedências, novos desafios. 
São Paulo Cortez, 1998 , In Gestão Educacional e tecnologia. Avercamp, 2003. 
NEVES, apud Veiga, I., Projeto político-pedagogico da escola: uma construção possível. 3. 
ed. Campinas: Papirus,1997, in: Gestão Educacional e tecnologia. Avercamp, 2003. 
FULLAN, M & HARGREAVES, A. A escola como organização aprendente. Porto Alegre: 
Artmed, 2000.  
FREIRE, Paulo. Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar. Olho D’água, 6. São 
Paulo, ed. 1995). 
ANTUNES, Ângela. Aceita um conselho? Como organizar o colegiado escolar, São Paulo: 
Cortez: Instituto Paulo Freire, 2002. 
SINGER, Paul. Globalização, Estado e universidade. In: SEMINÁRIO GLOBALIZAÇÃO E 
ESTADO. Anais ...Curitiba:1996, 1980: 
DRUCKER, Peter. desafios gerenciais para o século XXI. São Paulo: Pioneira, 1999.  
LAFER (1970, Betty Mindlin. Planejamento no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1970. 
KATZ, D.,KAHN, R. Organizational change. In: BALDRIDGE, J. v., DEAL, T., ANCEL, M. 
Z. (org). Managing change in educational organizations. Berkeley, CA, 1975. 
MACHADO, Maria Aglaé Medeiros. Políticas e práticas integradas de formação de gestores 
educacionais. Gestão em Rede, n. 12 p. 11-16, dez. 1998. 


