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RESUMO

A presente pesquisa decorre de um trabalho de investigação sobre a prática da gestão
observada em uma escola da rede estadual de Aracaju/SE, o Colégio Barão de Mauá, a partir
da análise sobre a atuação de alguns membros da equipe gestora que atua dentro de princípios
democráticos nessa instituição pública. Nesta perspectiva, foram buscadas respostas para a
seguinte questão que delimita o objeto a ser estudado: De que modo Colégio Estadual Barão
de Mauá vem desenvolvendo ações que caracterizam formas de gestão democrática? Nesse
sentido, procurou-se analisar a atuação estabelecida pela gestora, coordenadora pedagógica e
uma professora. A investigação foi delineada numa abordagem qualitativa descritiva, fazendo
uso de um estudo de caso, e permitiu coletar, por meio da análise documental e entrevista
semi-estruturada, dados que nortearam a discussão desse trabalho. O estudo discorre sobre a
estrutura do sistema de ensino brasileiro, apresentação dos modelos de gestão e os elementos
que os identificam numa perspectiva inovadora, de desafios e de possibilidades, tendo como
referência a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 9.394/96, onde a mesma abre
possibilidades para a participação da comunidade na gestão escolar. Em seguida, o estudo
trata acerca do Colégio Estadual Barão de Mauá, identificando sua localização, estrutura
organizacional, o processo de candidatura ao Prêmio Nacional de Referência em Gestão
Escolar e faz uma reflexão sobre a avaliação institucional, processo relevante na dimensão
democrática. Por fim, apresenta a análise dos dados coletados com o fim de compreender a
questão em estudo. O resultado da pesquisa demonstrou o desenvolvimento da eficiência das
ações que refletem a gestão democrática e participativa, ações que privilegiam e sublimam a
participação de todos os envolvidos na escola. Ficou evidente que é possível criar, dinamizar
formas de gestão, assim, a luta pela participação coletiva e pela superação de problemas deve
compor um só processo, de modo que avanços em um dos campos levem avanços no outro, de
forma contínua e independente.

Palavras-chave: Desafios educacionais. Escola pública. Gestão democrática. Gestão
participativa.

RESUMEN

Esta investigación se deriva de una investigación sobre la práctica de la gestión de la
observada en una escuela estatal en Aracaju / SE, el Barón de Mauá College, a partir del
análisis de las acciones de algunos miembros del equipo de gestión que opera dentro de los
principios esta institución pública democrática. En esta perspectiva, se buscaron respuestas a
la pregunta que define el objeto de estudio: ¿Cómo la Escuela Estatal Mauá Baron ha venido
desarrollando acciones que caracterizan a las formas de gestión democrática? En este sentido,
hemos tratado de analizar el rendimiento establecido por la dirección, coordinador educativo y
un maestro. La investigación se resume en un enfoque cualitativo descriptivo, mediante un
estudio de caso, y permitió a recoger, a través del análisis documental y datos de entrevista
semiestructurada que guió la discusión de este trabajo. El estudio analiza la estructura del
sistema educativo brasileño, la presentación de los modelos de gestión y de los elementos que
identifican a un enfoque innovador, retos y oportunidades, con referencia a la Ley de
Directrices y Bases de la Educación (LDB) 9.394/96, en el que abre posibilidades para la
participación comunitaria en la gestión escolar. A continuación, el estudio trata sobre el State
College Barón de Mauá, identificando su ubicación, la estructura organizativa, el proceso de
solicitud para el Premio Nacional a la Excelencia en la Gestión Escolar y reflexiona sobre la
evaluación institucional, proceso relevante en la dimensión democrática. Por último, se
presenta el análisis de los datos recogidos con el fin de entender el tema en estudio. El
resultado de la investigación mostró que el desarrollo de la eficiencia de las acciones que
reflejan la gestión democrática y participativa, estas acciones favorecen y subliman la
participación de todos los involucrados en la escuela. Era evidente que se puede crear,
optimizar las formas de gestión, por lo que la lucha por la participación colectiva y la
superación de problemas debe hacer un proceso, por lo que los avances en uno de los campos
llevan avances en la otra continuamente y de forma independiente.

Palabras clave: Retos educativos. Escuela pública. Gestión democrática. Gestión
participativa.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 –Missão da Escola
Figura 2 - Origem do Nome da Escola “Barão de Mauá”
Figura 3 - Ações Pedagógicas da Escola
Figura 4 - Fachada do Colégio Estadual Barão de Mauá

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

AEE Atendimento Educacional Especializado
CF Constituição Federal
CONSED Conselho Nacional de Secretários de Educação
CNE Conselho Nacional de Educação
EAD Educação a Distancia
EJA

Educação de Jovens e Adultos

FUNDEB Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
IDEB Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
IDFG Instituto Dom Fernando Gomes
LDB

Lei de Diretrizes e Base

LDBEN Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional
MEC Ministério da Educação e Cultura
PDE Programa de Desenvolvimento Educacional
PPE

Projeto Pedagógico da Escola

PPDE Programa Dinheiro Direto na Escola
PNE Plano Nacional de Educação
PPP

Projeto Político Pedagógico

PREUNI

Programa Universidade para Todos

UNDIME

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Leis que regulam a Educação Básica no Brasil

22

Quadro 2 – Estrutura da LDB – 9.394/96

26

Quadro 3 – Composição dos Sistemas de Ensino no Brasil

28

Quadro 4 – Órgãos da Educação segundo esferas do governo

28

Quadro 5 – Estrutura dos Níveis de Ensino do Sistema Educacional Brasileiro

30

SUMÁRIO

I INTRODUÇÃO............................................................................................................... 12
2 BREVE HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA A
PARTIR DA LDB - 9.394/96............................................................................................... 21
2.1 Estrutura Básica da Educação no Brasil ........................................................................... 23
2.2 Níveis e Modalidades de Ensino ...................................................................................... 29
2.3 Formas de Escolhas de Gestores ..................................................................................... 36
2.4 Gestão Democrática da Escola Pública: Definições e Princípios .................................... 39
2.5 Gestão Financeira da Escola............................................................................................ 44
2.6 MODELOS DE GESTÃO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES ..................................... 46
2.6.1 Gestão Democrática ...................................................................................................... 46
2.6.2 Gestão Participativa ...................................................................................................... 50
2.6.3 Papel dos Conselhos Escolares nos modelos de gestão ................................................ 52
3 COLÉGIO ESTADUAL BARÃO DE MAUÁ: UM MODELO DE GESTÃO
DEMOCRÁTICA ................................................................................................................ 54
3.1 Identificação da Escola.................................................................................................... 55
3.2 Caracterização da Escola................................................................................................. 56
3.3 Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar......................................................... 57
3.4 Ações Realizadas (2007 a 2012) ..................................................................................... 60
3.5 Avaliação Institucional..................................................................................................... 61
4ABORDAGEM DA EQUIPE GESTORA DO COLÉGIO BARÃO DE MAUÁ
(ANALISE DE DADOS)...................................................................................................... 65
4.1 Categorias de Analises .................................................................................................... 66
4.2 Análise do Projeto Pedagógico da Escola (PPE) ............................................................. 68
4.3 Análise do Relatório do Prêmio de Referência em Gestão Escolar ................................. 73
4.4 Análise de Entrevistas ...................................................................................................... 77
CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................. 83
REFERÊNCIAS .................................................................................................................. 85
APÊNDICES ........................................................................................................................ 88
ANEXOS .............................................................................................................................. 100

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

S237d

Santos, Maria José de Souza
Desafios e possibilidades da gestão democrática no Colégio
Estadual Barão de Mauá / Maria José de Souza Santos ;
orientador Paulo Sergio Marchelli. – São Cristóvão, 2015.
123 f. : il.
Dissertação (mestrado em Educação) – Universidade
Federal de Sergipe, 2015.
1. Educação. 2. Escolas públicas. 3. Escolas – Organização e
administração. 4. Democratização da educação. 5. Educação e
Estado. I. Colégio Estadual Barão de Mauá. II. Marchelli, Paulo
Sergio, orient. III. Título.
CDU 37.014.53

12

I

INTRODUÇÃO

O presente estudo aborda a prática da gestão observada em uma escola da rede
estadual de Aracaju/SE a partir da análise sobre o desempenho da equipe gestora que atua
como parceira da forma democrática nessa instituição pública, que busca no seu dia a dia a
construção da autonomia e da unidade escolar. Para este fim, é essencial a concepção de que a
construção da gestão escolar democrática seja sempre processual. Para a convocação dos
princípios da gestão democrática é necessária uma ação político-pedagógico onde se torna
indispensável o envolvimento de todos.
Ao comentar sobre o intuito de realizar um trabalho dessa natureza numa conversa
informal com a gestora do Instituto Dom Fernando Gomes (IDFG), fui incentivada a procurar
uma escola pública. A instituição escolhida para a realização do trabalho de campo foi o
Colégio Estadual Barão de Mauá. As informações se deram através de uma aluna que ali
realizava uma pesquisa de mestrado e me apresentou o relatório da instituição sobre o Prêmio
Nacional de Referência em Gestão Escolar com o qual foi contemplado. Saber sobre o prêmio
foi para mim uma novidade, pois não tinha conhecimento sobre esta premiação no país. Ao
entrar em contato com a gestora da referida escola, logo fui convidada a conhecê-lo, e, com
muita simplicidade, colocou-se à disposição para a realização da pesquisa. Em seguida,
juntamente com o orientador foram decididos os métodos a serem aplicados.
Desse modo, pretendo aqui elucidar a atuação estabelecida pela equipe gestora, em
busca de resposta para o objetivo pretendido. Optar por realizar a pesquisa na área de gestão
se deu pela familiaridade com o tema liderança, que vem desde a juventude com a
participação nos grêmios estudantis e à frente de grupos de jovens e pastorais na igreja. Foi na
graduação em pedagogia com a disciplina gestão escolar que consolidou o desejo e a minha
experiência sobre liderança no campo educacional. Em seguida, fiz a especialização em
Gestão de Pessoas com a intenção de aperfeiçoar o meu conhecimento referente ao trabalho
em equipe, de organização e de articulação. Minha carreira profissional como gestora,
coordenadora pedagógica e de eventos escolares em escolas confessionais, concretizou a
minha paixão pelo tema gestão. Quanto à pesquisa ser realizada numa instituição pública é
para mim um desafio, pois durante muito tempo convivi com estabelecimentos confessionais.
Assim sendo, seria muito cômoda a realização do estudo dentro de um espaço de convivência
diária, conforme estava previsto.
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Ao procurar referências sobre a natureza deste objeto de estudo, observou-se a
existência de várias pesquisas, tomando como exemplo os estudos de Oliveira (2009) que
realiza uma pesquisa voltada para gestão escolar na perspectiva da autonomia. Destacam-se
também os estudos de Santos e Prado (2010) que buscaram mapear as formas de provimento
ao cargo de gestor escolar em Alagoas e a existência de gestão democrática nos municípios
alagoanos. Entretanto, não se tinha, ainda, uma noção clara do que se processou ou está se
processando atualmente no campo da gestão escolar dos centros e dos municípios do Estado.
Silvetti em 2011 realiza uma pesquisa sobre a qualidade do ensino na dimensão da
gestão escolar democrática, que procurou perceber a qualidade de ensino por vários autores e
profissionais de educação. Entretanto, percebe-se também por parte deles o reconhecimento
da enorme distância entre um ideal democrático de administração escolar e a realidade,
especialmente no caso do Brasil. Nota-se que, a reivindicação da democracia pela sociedade
brasileira é o solo onde se aprofunda a proposta de gestão participativa na escola. Tais
propostas traduzem basicamente por ações administrativas educacionais de forma
democrática.
É relevante enfatizar uma pesquisa realizada no ano 2000 no município de Aracaju
sobre “Gestão Democrática da Escola Pública”: um estudo acerca da Escola Municipal
Marechal Henrique Teixeira Lott, cujo objetivo foi analisar o impacto na escola das eleições
para diretores e dos órgãos colegiados – Conselho de professores e conselho escolar, bem
como seus efeitos na prática pedagógica, a partir do ponto de vista dos educadores. O texto
limita-se segundo Nunes (2000) a pontuar alguns aspectos importantes na organização da
escola no intuito de compreendermos como ela se encontrava no momento das inovações
propostas pela rede municipal de ensino.
Reconhecer o corpo gestor da escola como articulador e em desenvolver ações
democráticas implica, hoje, afirmar que a escola deve ser ativa na organização de todo
trabalho. Nesse sentido, buscamos respostas para a seguinte questão que delimita o objeto a
ser estudado: De que modo o Colégio Estadual Barão de Mauá vem desenvolvendo ações que
caracterizam formas de gestão democrática? Percebemos que o tema é relevante, pois envolve
um assunto de interesse daqueles que se propõem a fazer um ensino voltado para a inclusão
de todos.
Assim sendo, neste estudo, destaca-se como objetivo principal compreender as
estratégias adotadas pela equipe gestora do Colégio Estadual Barão de Mauá quanto ao
desenvolvimento de ações que refletem a gestão democrática.
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E como objetivos específicos: Identificar os princípios da Gestão democrática a partir
da LDB 9.394/96; Perceber os principais desafios e as estratégias utilizadas para a resolução
de problemas dentro do espaço escolar através das entrevistas; Identificar os possíveis
impactos na escola no processo gerado pela realização do Prêmio Nacional de Referência em
Gestão Escolar e pela construção do Projeto Político da Escola (PPE).
Na tentativa de responder os pontos dessa pesquisa, nos respaldamos em teóricos que
embasam a forma de pensar a respeito das concepções e práticas da gestão escolar como:
Dourado (2006); Gracindo (2007); Luck (2001, 2007, 2009, 2011); Pacheco (2009); Libâneo
(2004, 2007). Sobre o estudo da LDB 9.934/96, tem-se Silva e Machado (1998). Os
referenciais que subsidiam os procedimentos metodológicos são os de Bogdan; Biklen (1994),
Yin (2011) e Lakatos; Marconi (2003).
No Brasil, na década de 90, o Conselho Nacional de Secretários de Educação
(CONSED) mobilizou organizações e instituições em torno de projetos voltados para a
melhoria da gestão escolar. Em julho de 1998 foi criado o primeiro Prêmio Nacional de
Referência em Gestão Escolar, visando estimular o desenvolvimento da gestão democrática
nas escolas públicas brasileiras, com foco no progresso da gestão e da qualidade de ensino.
No município de Aracaju, no ano de 2012, o Colégio Estadual Barão de Mauá juntamente
com mais duas escolas do Estado de Sergipe fora contemplado com o primeiro lugar, um
estimulo ao desempenho de todos que participaram do processo de avaliação e ao sucesso da
aprendizagem dos alunos.
Para a concepção do conceito de gestão pressupõe em si, a ideia de participação do
trabalho conexo de pessoas que analisam condições para definir sobre seu encaminhamento
como também as ações realizadas em conjunto. Vale ressaltar que:

O conceito de gestão está associado ao fortalecimento da democratização do
processo pedagógico, pela participação responsável de todos nas decisões
necessárias e na sua efetivação, mediante seu compromisso coletivo com
resultados educacionais cada vez mais efetivos e significativos (LUCK,
2007, p. 09).

Diante do conceito apresentado por Luck, e pelo aporte teórico e pedagógico que esta
autora traz sobre o significado de gestão, que este trabalho vem se justificar. Ao estudar a
estrutura organizacional da educação brasileira e a gestão democrática da escola pública
através dos estudos bibliográficos, busca-se a oportunidade de apreciar a prática da gestão. A
partir desse encadeamento que tem por base, novos e sofisticados dados estruturais como a
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questão da democracia exercida a fim de garantir maior sustentação ao gestor da escola
pública. A gestão, logo ganhou espaço quando o termo foi utilizado pela primeira vez no
Regimento dos Grupos Escolares. No intuito de uma maior compreensão sobre essa expansão,
busca-se entender que:

Gestão é uma expressão que ganhou corpo no contexto educacional
acompanhando uma mudança de paradigma no encaminhamento das
questões desta área. Em linhas gerais, é caracterizada pelo reconhecimento
da importância da participação consciente e esclarecida das pessoas nas
decisões sobre a orientação e planejamento de seu trabalho. O conceito de
gestão está associado ao fortalecimento da democratização do processo
pedagógico, à participação responsável de todos nas decisões necessárias e
na sua efetivação mediante um compromisso coletivo com resultados
educacionais cada vez mais efetivos e significativos. (LUCK, 2009, p. 10)

A gestão democrática componente da atuação de professores e movimentos sociais
constituídos em defesa de uma concepção de educação pública de qualidade. Essa ação
imutável resultou na aprovação do princípio da gestão democrática instituída no artigo 14 da
LDB. Logo, as instituições passaram a ter força para fazer acontecer a democratização da
gestão enquanto possibilidade de melhoria do processo educacional. Contudo, é apropriado
entender que:
De nada adiantaria uma lei de gestão democrática do ensino público que
concede autonomia pedagógica, administrativa e financeira às escolas, se o
gestor, professores, alunos, e demais atores do processo desconhecem o
significado político da autonomia (GADOTTI, 2001, p. 39).

Conforme Gadotti, para que se configurem graus de atitude mais democrático na
escola é imprescindível que exista espaço para que a autonomia seja estabelecida. Para isso é
necessário que todos os sujeitos envolvidos conheçam o significado político da autonomia que
se choca com o rigor do sistema escolar. A gestão da escola pautada na participação e na
articulação de interesses coletivos constitui-se como fruto de um longo caminho de lutas e
reivindicações que há muito se fazem presentes dentro da escola pública.
Para tanto, a metodologia aplicada busca oferecer os instrumentos indispensáveis
para a realização de uma pesquisa partindo da abordagem qualitativa descritiva, fazendo uso
de um estudo de caso. Como instrumento de coleta de dados a observação não participante,
alguns documentos oficiais e a entrevista semiestruturada. Nos propomos a observar:
cronogramas, calendários, atas, murais, espaço físico, materiais relevantes que fazem parte do
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cotidiano escolar, analisar o Projeto Pedagógico da Escola e o Relatório do Prêmio de
Referência em Gestão Escolar e as entrevistas semiestruturadas apresentadas nos apêndices
(A, B e C).
A escolha por uma abordagem qualitativa descritiva se justifica pelo fato deste tipo
de estudo, ser uma metodologia empregada para descrever determinado fenômeno, como, por
exemplo, o estudo de um caso para o qual são realizadas análises empíricas e teóricas. Os
estudos qualitativos descritivos objetivam-se:

Compreender o processo mediante o qual as pessoas constroem significados
e descrever em que consistem estes mesmos significados. Recorrem a
observação empírica por considerarem que é em função de instâncias
concretas do comportamento humano que se pode refletir com maior clareza
e profundidade sobre a condição humana. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.
70)

Neste sentido, segundo os autores, a abordagem qualitativa é um processo de
reflexão e análise da realidade por meio do emprego de método e técnica para melhor
compreensão do objeto inserido em seu contexto. Esses procedimentos devem ser
representados de forma descritiva. A inquietação com o processo de construção da gestão
democrática na escola, que se constitui, ainda, como um discurso, foi o que nos levou a
empreender uma pesquisa para buscarmos o entendimento desse processo. Em vista disso,
optamos por fazer uma investigação que se caracteriza estudo de caso.
O estudo de caso “permite uma investigação que possa conservar as características
significativas dos acontecimentos da vida real, são uma estratégia indicada ao se analisar fatos
contemporâneos quando não se podem manipular procedimentos relevantes” (YIN, 2010, p.
41). Consisti, no entanto em examinar os dados que a realidade proporciona para análise é o
que há de mais importante na pesquisa. Entretanto, vale ressaltar que:

Os estudos de caso podem ser conduzidos e redigidos por muitos diferentes
motivos. Esses motivos variam de uma simples apresentação de casos
individuais ao desejo de chegar à ampla generalização baseada em evidência
do estudo de caso, mas sem apresentar qualquer dos estudos de caso
separadamente. (YIN, 2010, p. 42)

Entende-se, pois que o estudo de caso deve começar pela recolha dos dados,
revendo-os e explorando-os e vão tomando decisões acerca do objetivo do trabalho. É um
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estudo que requer organização e distribuição do tempo do pesquisador, que escolhem as
pessoas que serão entrevistadas e quais aspectos a aprofundar.
Foram integrantes da pesquisa: a gestora, a coordenadora pedagógica e uma
professora. Esta escolha deve-se a participação efetiva de todos na equipe gestora desde o ano
de 2007 a 2012. Para a coleta de dados utilizou-se da observação não participante, de
documentos e entrevista estruturada. Segundo Lakatos e Marconi (2011), a observação é uma
técnica ou instrumento de coleta de dados para conseguir informações utilizando os sentidos
na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas
também em examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar. A observação ajuda o
pesquisador na identificação e obtenção de provas a respeito de objetivos sobre os quais os
indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu comportamento (LAKATOS;
MARCONI, 2011, p. 277). Contudo, a observação desempenha papel importante nos
processos observacionais, no contexto da descoberta, e obriga o investigador a um contato
mais direto com a realidade. Conforme Lakatos e Marconi (2011), o pesquisador entra em
contato com a comunidade, grupo ou realidade estudada, sem integrar-se a ela. Apenas
participa de fato, sem participação efetiva ou envolvimento. Age como espectador. Porém, o
procedimento tem caráter sistemático.
A característica da análise documental está restrita a documentos, escritos ou não
constituindo o que se denomina de fontes primárias. Estas podem ser feitas no momento em
que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 174). Nesse
contexto, percebemos que a documentação deve ser cuidada devido à natureza dos dados os
quais explicam fatos, fenômenos em determinado tempo ou lugar essencial na vida da pessoa
no sentido de aprender a analisar e, assim, refletir sobre o que permanece ao seu redor,
compreender e interpretar os fatos significativos da investigação.
Analisando a entrevista como um instrumento de coleta de dados, podemos afirmar
que “não se trata de um simples diálogo, mas, de uma discussão orientada para um objetivo
definido, que, através de um interrogatório, leva o informante a discorrer sobre temas
específicos, resultando em dados que serão utilizados na pesquisa” (ROSA; ARNOLDI, 2008,
p. 17). A entrevista representa um dos instrumentos básicos para coleta de dados e tem como
objetivos compreender as perspectivas e experiências dos entrevistados.
A entrevista semiestruturada deve ser formulada de forma a permitir que o sujeito
pense e verbalize seus pensamentos, tendências e reflexões sobre os temas apresentados.
“Também chamada de assistemática, antropológica e livre – quando o entrevistador tem
liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que considere adequada. É uma
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forma de poder explorar mais amplamente a questão” (LAKATOS; MARCONI, 2011, p.
281).
Entrevista é, portanto, um instrumento que direcionada, foca os tópicos do estudo de
caso, e, percebíveis, proveem deduções e situações causais alcançadas. O instrumento
utilizado busca entender que:

A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas
obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma
conversação de natureza profissional. É um procedimento utilizado na
investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou
no tratamento de um problema social. (LAKATOS; MARCONI, 2003, p.
195)

Segundo as autoras, a entrevista é importante instrumento de trabalho nos vários
campos das ciências sociais e consiste no desenvolvimento de precisão, focalização,
fidedignidade e validade de certo ato social como a conversação continuada entre informante
e pesquisador e que deve ser dirigida por este de acordo com seus objetivos. Desse modo, da
vida do informante só interessa aquilo que vem se inserir diretamente no domínio da pesquisa.
Esta pesquisa caracterizou-se por uma abordagem centrada, em sua fase inicial, em
revisão bibliográfica sobre a temática em 2013 e, na sequência, as observações que
aconteceram nos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2014, foram programadas com
antecedência para o conhecimento do campo empírico, em seguida, nos meses de março, abril
e maio, etapa relevante em que foi adquirido alguns documentos para estudo e análise como:
Relatório do Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar (2007 a 2012), calendário
(2014), cronograma de atividades (2014), atas e o projeto pedagógico da escola (PPE). Entre
os meses de julho, agosto e setembro foram realizadas as entrevistas que teve como objetivo
coletar dados sobre as ações desenvolvidas, problemas enfrentados, dentre outros. As
entrevistas foram marcadas com antecedência, em dias diferentes, na sala de direção com a
utilização de um gravador com o fim de registrar os dados e transcrevê-los com fidelidade.
Adicionalmente, o objetivo principal do investigador “é o de construir conhecimento
e não de dá opiniões sobre determinado contexto. A utilidade de determinado estudo é a
capacidade que tem de gerar teoria, descrição ou compreensão” (BODGAN; BILKLEN,
1994, p. 67). A pesquisa coloca o pesquisador em contato com o que já se produziu e
registrou a respeito do tema em estudo. Neste sentido, foram realizadas leituras de livros e
apontamentos bibliográficos a partir de fichamentos dos textos que auxiliaram no
desenvolvimento da pesquisa.
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O Colégio Estadual Barão de Mauá, teve essa denominação em homenagem ao
empresário, banqueiro e político Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que foi o
grande impulsionador da indústria brasileira. Está localizado à Rua José Araújo Neto, 119,
Conjunto Orlando Dantas, Bairro São Conrado, na zona sul da cidade de Aracaju – Sergipe.
Esta se localiza num dos bairros periféricos da cidade de Aracaju. É composto de doze salas
de aula, 01 Salas de Recursos para Atendimento Educacional Especializado – AEE e 120
alunos sendo atendidos em Educação Integral através do Programa Mais Educação. O colégio
se insere cada vez mais na comunidade local que abriga moradores de um nível
socioeconômico emergente, com predominância de trabalhadores do setor público Municipal
e Estadual, comércio e economia informal. Atendendo 22% de alunos do Conjunto Orlando
Dantas, local onde a escola está instalada, 44% do Bairro São Conrado, 27% do Bairro Santa
Maria e 7% de bairros diversos. Atualmente, atende a 1.200 (hum mil, e duzentos) estudantes
do 8º (ciclo 2) ao 3º ano do ensino médio, distribuídos em 33 (trinta e três) turmas, nos turnos
matutino, vespertino e noturno. Conta com profissionais concursados num total de 69
(sessenta e nove) professores, 19 (dezenove) funcionários entre os técnicos e os de serviço
gerais. Atende ainda a comunidade de Santa Maria e São Conrado.
Assim, o presente estudo está agrupado em: introdução, três seções e considerações
finais. A primeira seção apresenta um breve panorama da educação brasileira a partir da Lei
de Diretrizes e Base 9.394/96 em que são discutidas questões que envolvem o entendimento
do que representa a legislação, e reflexões da educação como direito previsto em lei. Nela, são
identificadas as formas de organização dos níveis e modalidades da educação básica. A partir
de um breve quadro da realidade educacional, é desenvolvida uma reflexão sobre a forma de
escolha de diretores nas esferas do poder público, tratando ainda de aspectos específicos da
gestão democrática nas escolas, que podem ser expostas aqui: um breve histórico sobre a
origem e o desenvolvimento do termo gestão; suas definições e princípios; e, por fim,
apresentação dos modelos de gestão e os elementos que os identificam numa perspectiva
inovadora, de desafios e de possibilidades.
A segunda seção trata acerca do Colégio Estadual Barão de Mauá, apresentando sua
localização, estrutura organizacional e espaço físico. Em seguida, trata do processo de
candidatura ao Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar, a relevância em fazer um
estudo sobre as ações da gestão que foram desenvolvidas no período de 2007 a 2012, e, por
conseguinte, a avaliação institucional, evidenciando os caminhos traçado pela equipe gestora
em estudo.
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A terceira seção busca apresentar as categorias de análises, identificando-os através
dos estudos teóricos realizados nesta pesquisa; traz a análise dos documentos coletados, tendo
como base o relatório do Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar 2012 e a
avaliação do Projeto Pedagógico da Escola no que se refere à gestão; e, como também, a
análise e interpretação dos dados obtidos que alimentaram a ideia de como a gestão
democrática se concebe na prática, conforme entrevistas realizadas.
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2 BREVE HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL BRASILEIRA A
PARTIR DA LDB 9.394/96

Nesta seção, realizou-se um estudo sobre a importância da legislação educacional
brasileira, em especial a LDB, procurando refletir sobre sua estrutura atual e a codivisão
social em termos do funcionamento das escolas. Nela, são identificadas a organização dos
níveis e modalidades da educação básica, como também são apresentadas as formas de
eleições para gestores e os princípios da gestão democrática e, por conseguinte, os modelos de
gestão frente o papel dos conselhos escolares. “Entende-se, que a Constituição Federal trata
das relações gerais do País, já o código de trânsito trata das decorrentes do trânsito de veículos
e pessoas nas ruas e estradas” (PACHECO, 2009, p. 13). Por ser a legislação da educação
questão principal desta seção, cabe conhecer sua estrutura, sua utilização e potencialidade.
Leis, o que elas representam? As normas não são somente instrumento de
manipulação que legitimam a capacidade das elites. Elas são ainda garantias de direitos que se
fundam como ferramenta de influência e conformidade das contradições sociais. Ao buscar
entender o lugar da legislação na sociedade, percebe-se que há uma significativa diferença
entre o poder arbitrário e o domínio da lei.
A existência de uma legislação representa muito mais que um conjunto de
ordens a serem cumpridas. Trata-se, antes de tudo, da superação do poder do
mais forte, do mais rico ou qualquer outro fator de distinção entre os
indivíduos. Representa o estabelecimento de uma igualdade entre as pessoas
na definição ou garantia dos direitos. Com as leis, todos passaram a ter sua
conduta limitada, mas, por outro lado, têm maior possibilidade de proteção
de seus direitos. (PACHECO, 2009, p. 12)

Diante da afirmação acima, podemos entender que é através das leis que a vida
social, política e religiosa das pessoas ganha sentido e se intensificam quando estas mesmas
leis são praticadas. Quanto à lei 9.394/96 que regulamenta a educação, para o autor, pode ser
conceituada como um conjunto de cláusulas, resoluções, pareceres, portarias e decretos que
proporciona formato e expõe a estrutura hierárquica da educação brasileira e revoga por se
hierarquizar. Entendemos que todas as leis possuem o sistema de hierarquia, havendo leis que
estão acima de outras, sendo imprescindível sua prática. Com as normas, todos os cidadãos
passarão a ter sua conduta limitada, com maior probabilidade de amparo de seus direitos.
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Diante de tal constatação, veremos a seguir um exemplo quanto à questão da estrutura
hierárquica da lei:
Imagine-se diante de uma escada na qual cada degrau representa um nível de
poder, sendo mais poderoso aquele que estiver nos degraus mais elevados.
Pensou? Pois bem. Na nossa escada, a Constituição Federal encontra-se no
topo. Mais abaixo fica a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional.
Num nível posterior encontra-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Estadual. E já no nível das escolas encontramos o regimento escolar.
(PACHECO, 2009, p. 11)

No que se refere à educação, destaca-se na Constituição Federal, no título “VIII –
Da Ordem Social” o “Capítulo III” do artigo 205 – Da Educação, da Cultura e do Desporto. A
Constituição determina que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”
(SILVA; MACHADO, 1998, p. 123). Se de qualquer forma uma Lei foi produzida, é chegado
o momento de nos organizarmos para sua fase de pós-produção. Entre o entusiasmo ingênuo
pela Lei imaginada e a amargura contida pela Lei sancionada, coloca-se a lucidez necessária
ante a Lei a ser praticada. Da simples reação à Lei, há que se passar a sua observância e
utilização. “Da análise de sua potencialidade há que se chegar, sem que isso signifique
rendição ou acomodação, ao preenchimento de seus vazios e à superação de suas omissões”
(SILVA; MACHADO, 1998, p.18). Percebe-se, pois, que a legislação educacional se faz
necessária no exercício da cidadania, é nela que estão definidos tanto nossos direitos quanto
nossos deveres. Para uma maior compreensão, segue o quadro das leis que regulam a
educação no Brasil.
Quadro 1 – Leis que regulam a Educação Básica no Brasil
1988
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1990 – LEI Nº 8.069

Estatuto da Criança e do adolescente

1996 - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 11

Autonomia Universitária

1996 - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 14

Criação do Fundef

1996 - LEI Nº 9.9394/96

Diretrizes e Base da Educação Nacional

1996 - LEI Nº 9.424

Regulamentação do Fundef

1997 - DECRETO Nº 2.264

Regulamentação do Fundef

2001 - LEI Nº 10.172

Plano Nacional de Educação

Fonte: (SILVA; MACHADO, 1998, p. 22)
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Além da legislação anteriormente citada como também o quadro representando a
estrutura organizacional da educação a partir das leis, permanece em vigor algumas
resoluções do Conselho Nacional de Educação normatizando aspectos mais gerais e definindo
melhor os rumos e as diretrizes nacionais referentes aos diversos níveis de ensino.

2.1 ESTRUTURA BÁSICA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL

A atual estrutura e o funcionamento da educação brasileira provêm da aprovação da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) que se prende, por sua vez, às
diretrizes gerais da Constituição Federal de 1998, bem como as Emendas Constitucionais em
vigor. Isso significa dizer que todos os estabelecimentos sociais são fundados para efetivar os
objetivos indicados pelas leis a sociedade e, para sua própria sobrevivência, as leis tem de
fazer prescrições e constituir normas específicas, a fim de ampliar e nortear as atividades que
se realizam no seu interior.
Na concepção de Libâneo (2007), a legislação educacional brasileira, embora traduza
normativamente determinada concepção, não expressa o significado de sistema de ensino. Na
lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961 – a primeira LDB, o termo sistema é orientado pelo
critério administrativo aplicado ao ensino, ocorrendo o mesmo com a lei 5.692, de 11 de
agosto de 1971.
Na nova LDB, o termo sistema refere-se à administração, em diversas
esferas: Sistema de ensino federal, estadual ou municipal. Conclui-se
que não existe um sistema de ensino, em consequência das condições
e das características apontadas anteriormente, mas apenas estruturas
administrativas às quais a lei se refere. (LIBANEO, 2007, p. 235)

Diante da informação trazida pelo autor, os termos sistema e estrutura sejam usados
como sinônimos, referindo-se ambos a um conjunto de elementos, o último não apresenta o
requisito da intencionalidade, da coerência, nem elementos articulados entre si. No sentido
administrativo, em que as leis educacionais se referem entende-se a expressão sistema de
ensino “como um conjunto de instituições de ensino que, sem constituírem uma unidade ou
primarem por seu caráter coletivo, são interligados por normas, por leis educacionais, e não
por uma intencionalidade” (LIBÂNEO, 2007, p. 235). Com a divulgação da Constituição em
outubro de 1988 ascendeu à probabilidade real de mudança em toda a legislação educacional.
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Para Pacheco (2009), o objetivo dos movimentos sociais ligados à educação era a aprovação
de uma nova LDB. Frente à realidade presente no sistema educacional, a nova Lei de
Diretrizes e Bases propicia inquietações quanto a questão da organização da educação
nacional, determinando, entre outros tantos aspectos, uma nova representação das relações
entre Estado e sociedade e entre as três esferas de governo. A discussão sobre a nova lei
sugere uma reflexão sobre uma questão que a antecede:

Qual é, afinal, o sentido prático de uma Lei, qualquer que ela seja no país
das Medidas Provisórias? O que um povo governado ou, melhor dizendo,
regido por decisões de ocasião pode esperar de um documento que tem a
finalidade de ordenar a vida educacional de sua nação por um tempo
supostamente longo, capaz de consolidar diretrizes, clarificar rumos e
assegurar alternativas? Entre as alternativas duradouras colocam-se também
aquelas potencialmente capazes de induzir alterações na vida nacional ou a
Lei apenas consagra e sedimentam visões e posições de detentores eventuais
de um Poder que se pretende sábio e clarividente e que, como tal, pretenderia
também se perpetuar? (SILVA; MACHADO, 1998, p. 17)

É relevante compreender sobre o sentido político-social da nova legislação e,
também, sobre o que ela possa estar representando para uma boa parte dos principais agentes
do processo educativo. Contudo, nos anos 80, a LDB inaugurava outro período na história da
educação brasileira.
A história da nova LDB começou por volta da metade da década de 80, no
governo Sarney. Atravessou os governos de Collor e de Itamar, tendo sido
aprovada na metade do governo do atual presidente Fernando Henrique
Cardoso. Foi demarcada, portanto, por dois momentos bastante distintos da
sociedade brasileira: do fim dos anos 80 e da metade da década de 90. É
certo que ambos podem ser compreendidos dentro do período em que o
neoliberalismo já se fazia presente no Brasil, porém até os anos 90 seus
efeitos pouco se faziam sentir se comparados com as transformações
operadas na sociedade brasileira a partir de então (SILVA; MACHADO,
1998, p. 24).

As primeiras ideias em relação à nova LDB começaram a ser debatidas por
educadores e estudantes no período correspondente ao dos trabalhos da Assembleia Nacional
Constituinte, antes mesmo da homologação da Constituição Federal de 1988. Segundo as
autoras Silva e Machado, diante do que foi evidenciado nos últimos anos, podemos medir
que, nesta inovação de forma a conduzir o conflito do capitalismo, o “velho” e o “novo” se
ajustam e se cruzam de diversos modos. No entanto, o dia 20 de dezembro de 1996 foi
marcante para a educação brasileira. Despedimo-nos da primeira LDB, a antiga Lei Federal nº
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4024/61 que, mesmo aperfeiçoada, algumas vezes norteou a organização escolar brasileira por
35 anos. A trajetória da LDB salienta que:

A nova Constituição foi aprovada sob a bandeira da redemocratização, as
esperanças centraram-se numa nova LDB como instrumento capaz de
modificar a educação nacional, livrando-a das mazelas do período militar.
As associações de educadores se mobilizaram, procurando mediar pressões
de diversos setores da sociedade, no sentido de incorporar ao projeto seus
interesses específicos, por vezes ambiciosos e minuciosamente expressos.
(SILVA; MACHADO, 1998, p. 34)

Em resposta a democratização, a nova LDB começa a ser colocada em prática. Em
1996, ano em que foi aprovada, configurava-se de uma forma muito semelhante, quando
comparado com o do final dos anos 80. Ainda segundo as autoras, esta é a fase em que os
primeiros projetos foram encaminhados, e isso marcou a diferença entre eles. “Inaugurado
conforme a expressão da vontade coletiva e marcada pela lógica do direito à educação e do
dever do Estado em atendê-lo”. (1998, p. 34) Desse modo, a ideia primeira foi sendo esgotada
em função das cobranças de uma nova realidade que se configurou a partir da inclusão mais
intensa do país no livre jogo da economia de mercado. Em função dos parâmetros da nova
ordem mundial que:

O texto da LDB difere do projeto inicial não tanto pelo que está escrito, mas
pelo que foi excluído do mesmo, deixando muitos “vazios” que, por
iniciativa do poder executivo em sincronia com o legislativo, em parte foram
sendo preenchidos paralelamente à própria tramitação da Lei no Congresso
e, em parte, vêm sendo completados após a aprovação da mesma. Assim, o
espírito da nova LDB não pode ser apreendido a partir da análise dela em si,
mas da consideração do conjunto da legislação básica que está sendo
formulada no contexto da concretização dos princípios do neoliberalismo no
Brasil, marcando-a então com a lógica do mercado. (SILVA; MACHADO,
1998, p. 35)

No entendimento de Silva, podemos compreender que não haveria como descrever a
euforia dos professores quanto ao desenlace desse extenso processo de disputa. E o
centralismo continua a se fazer presente como força dominante, mesmo num momento em
que a descentralização aparece como bandeira. Para a autora, frustravam-se as expectativas de
que a Câmara não descartasse nem subestimasse a atuação dos educadores e profissionais da
educação que por oito anos contribuíram para o aperfeiçoamento do projeto da LDB. Sendo
eles os responsáveis pela ação educativa e, portanto, pela implementação da nova Lei, seria
importante que estivessem comprometidos com ela. Segundo Martins, “as normas ou
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determinantes jurídicos são atuantes no sistema escolar brasileiro e respondem pela maior
parte da organização e funcionamento do sistema escolar brasileiro”. (MARTINS, 2002, p.
18) O êxito ou fracasso da organização escolar está condicionado aos determinantes jurídicos
da sociedade. Se isso é verdade, as incursões dos educadores e historiógrafos da educação
brasileira pelo campo do Direito Educacional são uma necessidade premente. Ainda afirma o
autor que o Direito Constitucional, é a maior contribuição das obras de História da Educação
Brasileira está na indexação das fontes legais e do registro de mudanças ocorridas na estrutura
do sistema educativo decorrentes das constituições, leis constitucionais e da legislação do
ensino, especialmente decretos, portarias e pareceres.
Em suma, no Brasil é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação que determina e
legitima o sistema de educação nacional com base nos princípios presentes no art. 206 da
Constituição da República. Ainda, diante da legislação atual, além dos instrumentos da
educação – divididos em normativos e executivos – os sistemas são compostos por
estabelecimentos de ensino público e privado. Isto significa dizer que todos precisam
funcionar de acordo comas normas gerais da educação e as do sistema exclusivo, mesmo que
a escola ou a creche não seja sustentada diretamente pela prefeitura.
A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 possui 92 artigos,
distribuídos em 9 títulos. Atende às normas gerais da técnica legislativa, apresentando a
seguinte estrutura:
Quadro 2 - Estrutura da LDB - 9.394/96
TÍTULO
ASSUNTO
I

Da Educação

II

ARTIGOS

N.º de
Artigos

Art. 1º

1

Art. 2º e 3º

2

III

Dos Princípios e dos Fins da Educação
Nacional
Do direito à educação do dever de educar

Art. 4º ao 7º

4

IV

Da Organização da Educação Nacional

Art. 8º ao 20

13

V

Dos Níveis e das Modalidades de
Educação e Ensino
CAPÍTULO I - Composição dos Níveis
Escolares
CAPÍTULO II - Da Educação Básica
Seção I - Das Disposições Gerais
Seção II - Da Educação Infantil

Art.21

1

Art. 22 ao 28

7

Art. 29 ao 31

3

Seção III - Do Ensino Fundamental

Art. 32 ao 34

3

Seção IV - Do Ensino Médio

Art. 35 e 36

2
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Do Ensino Superior / Cap. IV

Art. 43 a 57

15

VI

Dos Profissionais da Educação

Art. 61 ao 67

7

VII

Dos Recursos para a Educação

Art. 68 ao 77

10

VIII

Das Disposições Gerais

Art. 78 ao 86

9

Das Disposições Transitórias

Art. 87 ao 92

6

IX

Fonte: A nova LDB – Trajetória para a cidadania (SILVA; MACHADO, 1998, p. 43 - 44)

O quadro acima nos permite a visualização do número de artigos vinculados aos
temas tratados na Lei. Entende-se que a legislação é reguladora, quando se manifesta através
de leis, sejam federais, estaduais ou municipais. Para Martins (2002), as normas
constitucionais que tratam da educação são as fontes primárias da regulação e organização da
Educação nacional, pois, por elas, definem-se as competências constitucionais e atribuições
administrativas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos complementares, que
regulam a estrutura do sistema nacional de Educação.
Nesse sentido, são mais pertinentes as considerações feitas por Silva e Machado,
quando afirmam que:
O ensino fundamental, consagrado como direito de todos e dever do Estado e
única modalidade de ensino de escolarização obrigatória, encontra-se
proposto em apenas 3 artigos específicos; já o ensino superior, cujo
funcionamento está voltado para parcela reduzida da população, não sendo
configurado nem como dever ou direito, tem cerca de 15 artigos
relacionados especificamente ao tema. (SILVA; MACHADO, 1998, p. 44)

Ao concluir as breves reflexões sobre importância da lei, é válido dizer que a LDB
representa apenas uma indicação dos caminhos a percorrer. Seu papel é abrir expectativas.
Necessita ser adotada não só como um instrumento que orienta as atividades da educação
escolar, mas, sobretudo como uma obrigação de luta dos profissionais da educação no sentido
de estabelecer medidas efetivas para a valorização desses profissionais, dentro de uma política
educacional que favoreça a escola pública.
Do artigo 8º aos 11º são especificadas as incumbências dos diferentes níveis da
administração pública no que se refere à organização dos sistemas de ensino, as quais serão
sintetizadas de forma comparativa no quadro três.
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Quadro 3 - Composição dos Sistemas de Ensino no Brasil
Sistemas

Federal
- Instituições de ensino
mantidas pela União.

Composição

- Instituições de
Educação Superior
Criadas e mantidas pela
iniciativa privada.
- Órgãos federais
de educação

Estadual e Distrito
Federal
- Instituições de ensino
mantidas, respectivamente,
pelo poder público estadual
e pelo Distrito Federal.
- Instituições de Educação
Superior mantidas pelo
poder público estadual.
- Instituições de Ensino
Fundamental e Médio
criadas e mantidas
Pela iniciativa privada.

Municipal
- Órgãos de educação
Estaduais e do Distrito
Federal, respectivamente.
- Instituições de Ensino
Fundamental, Médio
e de Educação Infantil
mantidas pelo poder
municipal.
- Instituições de
Educação
Infantis criadas e
mantidas pela iniciativa
privada.
- Órgãos municipais
de educação

Fonte: BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996.

O artigo 8º da LDB estabelece as responsabilidades das diferentes esferas
governamentais na organização dos sistemas de ensino, conforme o quadro, assim como as
funções gerais da União. No que se refere à organização dos respectivos sistemas de ensino, a
União, Estados, Distrito federal e Municípios deverão atuar em regime de colaboração. “A
coordenação da política nacional de educação e a articulação dos diferentes níveis e sistemas
são de competência da União. Também cabem à União o exercício da função normativa,
redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais” (SILVA;
MACHADO, 1998, p. 179). No quadro seguinte, visualizam-se tais órgãos, de acordo com a
esfera de governo a que estão vinculados.

Quadro 4 - Órgãos da Educação segundo esferas de governo
Órgãos da educação

União

Municípios

Conselhos Municipais
de Educação
Órgãos Executivos
Ministério da
Secretarias de Estado Secretarias ou
Educação
da Educação
Departamentos ou
Setores da Educação
Fonte: BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Parecer CEB nº 30/2000 - Carlos Roberto
Jamil Cury, aprovado em 12 de setembro de 2000.

Órgãos normativos

Conselho de Educação

Estados e Distritos
Federais
Estaduais de Educação
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O quadro acima faz parte do Sistema Federal de Ensino, as instituições mantidas pela
União, os estados e os municípios. O Ministério da Educação e do Desporto (MEC) ao qual
compete a maior jurisdição da educação e do ensino, demais órgão de assistência direta e
imediata ao mesmo; Conselho Nacional de Educação (CNE) que é um órgão normativo e de
supervisão que tem organização e atribuições definidas em legislação própria, e demais
Câmaras que o compõem. Aos Sistemas de Ensino dos Estados e do Distrito Federal compete
organizar, manter e desenvolver órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino.

2.2 NIVEIS E MODALIDADES DE ENSINO

Como está organizada a educação escolar no Brasil? Este é um questionamento feito
por Gracindo (2007) ao refletir sobre os níveis e as modalidades de ensino. Para analisarmos
esta questão, nos reportamos ao artigo 21 da LDB, o qual resolve que a educação brasileira se
organiza em dois níveis: educação básica e educação superior. No capítulo II no artigo 22
afirma que a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para
progredir no trabalho e em estudos posteriores. (GRACINDO, 2007, p. 20) Assim, pode-se
compreender o motivo de sua denominação (educação básica), pois se constitui no alicerce
para a construção da cidadania. Conforme Libâneo (2007), a educação brasileira, tal como
estabelece a constituição Federal de 1988, nos artigos 205 e 206, visa ao pleno
desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para a cidadania e a sua qualificação para o
trabalho. A seguir, apresentamos a estrutura do sistema educacional do País com os níveis,
modalidades e as características de cada um. A LDB, de 1996, define os níveis e modalidades
que compõem a educação nacional, além da sua forma de organização conforme o quadro
abaixo:
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Quadro 5 - Estrutura dos Níveis de Ensino do Sistema Educacional Brasileiro
NIVEIS E SUBDIVISÕES

EDUCAÇÃO
BÁSICA

EDUCAÇÃO
INFANTIL
ENSINO
FUNDAMENTAL
ENSINO MÉDIO

Duração

Faixa Etária

Creche

4 anos

De 0 a 3 anos

Pré-escola

2 anos

De 4 a 5 anos

9 anos

De 6 a 14 anos

3 anos ou mais

De 15 a 17 anos

CURSOS E
PROGRAMAS
EDUCAÇÃO
(GRADUAÇÃO,
SUPERIOR
PÓS- GRADUAÇÃO)
VARIAVEL
POR ÁREA
Fonte: Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (DOURADO, 2006, p. 41)

Acima de 17 anos

Conforme o quadro acima, a educação básica compreende três etapas: educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil, segundo a LDB, em seu
artigo 29 estabelece:

A Educação Infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da
criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Ela
se desenvolve em creches ou entidades equivalentes, para crianças de até três
anos de idade; e em pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de
idade. (GRACINDO, 2007, p. 20)

Como primeira etapa da educação básica, a educação infantil em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, deve ser complementado com a ação da família e da
comunidade. Como dever do Estado, a educação infantil é uma novidade da Constituição
Federal de 1988. Aparece na LDB/96 como incumbência dos municípios e deveria, até 1999
(três anos após a promulgação da LDB), segundo Líbâneo, “está integrada ao respectivo
sistema de ensino, uma vez que a mesma lei concede aos municípios as opções de criar
sistema próprio, de integrar-se ao sistema estadual ou de com ele compor um sistema único de
educação básica” (LIBANEO, 2007, p. 252). Portanto, é conhecida a dificuldade que os
municípios têm tido em manter esse nível de escolaridade, em razão da precariedade de
recursos financeiros já que o salário-creche, que apareceu nas versões iniciais da LDB e
permitiria custear a educação infantil, foi eliminado da versão aprovada.
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Já a escolha de princípio único de Instrução Básica não foi devidamente debatida
(LIBANEO, 2007, p. 245). Em vista disso, o município ao assumir a iniciativa de organizar o
sistema municipal de ensino, torna-se responsável por criar regras complementares às
nacionais e permitir, habilitar e supervisionar as instituições de ensino do seu sistema. “Com a
recente aprovação da Lei 11.274/2006 que regulamenta a educação básica, foi estabelecida a
ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos, a partir dos seis anos de idade, e
objetiva desenvolver a formação básica do cidadão” (GRACINDO, 2007, p. 21). Conforme a
LDB, a jornada escolar será de, no mínimo, quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula,
sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola, visando implantar a
jornada de tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. Silva traça como objetivo do
ensino fundamental a formação básica do cidadão (art. 32), e define que o ensino médio terá
por finalidade: “preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de
ocupação ou aperfeiçoamento posteriores” (art. 35, inc. II e III). (SILVA; MACHADO, 1998,
p. 94). A nova LDB traz muitas novidades para essa etapa com as seguintes finalidades:

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II – a
preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III – o
aprimoramento de educando como pessoa humana incluindo a formação
étnica e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento
crítico; IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológico dos
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada
disciplina. (SILVA; MACHADO, 1998, p. 149)

Nas reflexões de Silva, fica claro que o ensino fundamental é o aprendizado de
incremento que se inicia aos seis anos de idade com a entrada da criança no 1º ano do novo
ensino fundamental com duração de nove anos, conforme o previsto na Lei 11.274, de seis de
fevereiro de 2006, que altera a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da Lei 9.394/96, dispondo
sobre a duração de nove anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir
dos seis anos de idade, indo do 1º ao 9º ano. Com isso advém a probabilidade de aumento do
acolhimento das crianças na rede pública de ensino no intento de se alargar as possibilidades
de uma máxima aquisição de saberes, capacidades e competências alusivas às diversas
linguagens. “O ensino fundamental regular deve ser ministrado em língua portuguesa,
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assegurando às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e os processos
próprios de aprendizagem como a constituição também expressa” (LIBÂNEO, 2007, p. 254).
Compreende-se, que a jornada escolar no ensino fundamental deve ser de, ao menos, quatro
horas de efetivo trabalho em sala de aula, sendo progressivamente ampliada para tempo
integral, a critério dos sistemas de ensino. Vale destacar que essa definição de acréscimo de
carga horária sugere expressivo aumento dos recursos financeiros a serem designados à
manutenção, conservação e ao desenvolvimento do ensino, em vista da construção de salas de
aulas, a elevação do número de professores e de outros profissionais, além de outros custeios.
Quanto aos currículos do ensino fundamental e médio, incluem uma base nacional
comum e uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade,
da cultura, da economia e da clientela a ser complementada em cada sistema de ensino e
estabelecimento escolar, levando em consideração as Diretrizes Curriculares Nacionais1
definidas pelo Conselho Nacional de Educação para uma e outra etapa da educação básica.
O ensino médio é um alicerce na formação humana que comporta diferentes
concepções:
Em uma compreensão propedêutica, destina-se a preparar os alunos para o
prosseguimento dos estudos no curso superior; para a concepção técnica, no
entanto, esse nível de ensino prepara a mão de obra para o mercado de
trabalho; na compreensão humanística e cidadã, o ensino médio é entendido
no sentido mais amplo, que não se esgota nem da dimensão da universidade
(como o propedêutico) nem na do trabalho (como no técnico), mas
compreende as duas – que se constroem e reconstroem pela ação humana,
pela produção cultural do homem cidadão – de forma integral e dinâmica”.
(LIBÂNEO, 2007, p. 257)

Para Libâneo (2007), o ensino médio se define a preparar os alunos para o curso
superior, para uma formação técnica, e preparo para o mercado de trabalho. Entende-se,
portanto que no mundo moderno, a função do ensino médio na vida dos estudantes torna-se
cada vez mais determinante. Nessa fase da vida escolar, os jovens se preparam para desafios.
Como o vestibular solidifica valores e atitudes na vida desses jovens, eles preparam planos de
vida, concluem um ciclo de mudanças no qual se propuseram assumir as responsabilidades da
vida adulta.

1

A resolução CNE/CBE nº 2/98 (Brasil, MEC, CNE/CEB, 1998ª) que fixa as diretrizes curriculares nacionais
para o ensino fundamental, apresenta como princípios norteadores da ação pedagógica a autonomia, a
responsabilidade, a solidariedade, o respeito ao bem comum, os direitos e deveres da cidadania, os exercícios da
criticidade e também os princípios estéticos, tais como a sensibilidade, a criatividade e a diversidade de
manifestações artísticas e culturais.
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As reflexões de Silva; Machado (1998) e Libâneo (2007) nos leva a entender que, o
aprendizado de escolarização que envolve o ensino médio permite a complementaridade de
estudos da educação básica que autenticam ao desenvolvimento e a aquisição dos
conhecimentos edificados historicamente no fomento de aptidões, que amparam o
desenvolvimento cultural, político, social e integral do sujeito para a vida social, como
também para o mercado de trabalho.
No que diz respeito à educação superior, a LDB estabelece no capítulo IV, artigo 45
que ela “será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privada, com variados
graus de abrangência ou especialização”. (SILVA; MACHADO, 1998, p. 149); com cursos e
programas citados no artigo 44:

Cursos sequenciais por campo de saber; de diferentes níveis de abrangência,
abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas
instituições de ensino; cursos de graduação, abertos a candidatos que tenham
concluído o ensino médio ou equivalente; cursos de pós-graduação,
compreendendo o programa de mestrado e doutorado, cursos de
especialização, aperfeiçoamento e outros; cursos de extensão, abertos a
candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas
instituições de ensino. (SILVA; MACHADO, 1998, p. 153)

No entendimento da autora, os cursos sequenciais têm como finalidades o estímulo à
criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo,
desenvolver o ser humano no meio em que vive. O ensino superior é citado na LDB e
algumas mudanças foram ocorridas em sua organização, seu processo seletivo, seu ano letivo.
Os cursos e os programas são oferecidos por universidades2 e instituições com outros
formatos. A obrigatoriedade da presença de professores e alunos é contraditória, e algumas
questões como números de alunos por sala de aula. Para Silva; Machado (1988) não foram
deixados claro alguns critérios para os professores universitários, assim não se diferenciam os
que dão aula, os de pesquisas e dos professores administrativos. Pode-se, acrescentar a
educação básica formas de modalidades diferenciadas de educação para observação de
especificidades como: a educação de jovens e adultos, educação profissional, educação
especial e educação à distância.
Sobre a educação de jovens e adultos, a LDB no artigo 37 estabelece que “será
destinada aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e
2

O Decreto 2.306/97, que regulamenta a LDB no que diz respeito ao sistema de ensino federal, prevê a
organização da educação superior sob a forma de universidades, centros universitários, faculdades integradas,
faculdades e institutos superiores ou escolas superiores. (OLIVEIRA, 2007, p. 260)
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médio na idade própria” (SILVA; MACHADO, 1998, p. 150). Em conformidade com a
legislação a autora compreende que a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é a modalidade de
ensino nas etapas do ensino fundamental e médio, da rede pública, que costuma receber
jovens e adultos que não concluíram a educação básica, por diversos motivos, dentre eles, a
dificuldade financeira familiar e a necessidade de trabalhar. No início dos anos 90, o EJA
passou a incluir a alfabetização, dando oportunidade de aprendizagem a pessoas que nunca
haviam entrado numa escola. Ademais, outra lei posterior à LDB, a Lei do Fundef, conforme
Oliveira, “não permite que se utilizem recursos do ensino fundamental para a modalidade de
ensino em questão, embora essa etapa da educação básica, constitucionalmente, se apresente
como obrigatória e se configure como direito público subjetivo3” (OLIVEIRA, 2007, p. 262).
No artigo 39, a LDB garante que a educação profissional, e tecnológica, no
cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e
modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Deve ser
desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação
continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. Para Oliveira, (2007),
destina-se também ao aluno matriculado no ensino fundamental, médio ou superior ou egresso
deles, bem como ao trabalhador em geral, jovem ou adulto.
A educação especial como direito dos alunos que apresentam alguma necessidade
educativa especial está respaldada no que prevê o Decreto nº 6.571, que regulamenta o artigo
60 da Lei nº 9.394/96, e acrescenta dispositivo ao Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de
2007 (SANTANA, 2010, p. 104). De acordo com o que está acontecendo no cenário mundial,
após uma série de políticas que visam garantir o acesso das crianças, dos jovens e adultos
portadores de alguma necessidade educativa especial, como presente nos discursos e nas
políticas emanadas de diversão instituições sociais governamentais ou não, conclama-se aí
responsabilidade da sociedade civil a fim de que possamos garantir o direito a todo e qualquer
cidadão em acessar e permanecer na escola.
Por último, a LDB em seu artigo 80 parágrafos 1°, 2°, 3° e 4° a educação à distância,
como proposta de uma educação continuada. (SILVA; MACHADO, 1998, p. 164) É o ensino
que permite que o aluno não esteja presente fisicamente no ambiente de ensinoaprendizagem. Para a autora, a escola não deve só oferecer vagas, mas apresentar novidades
que motive, chame atenção, afinal ensinar não é só passar conteúdos, mas também dar ao
3

Direito público subjetivo, equivale a reconhecer que é plenamente eficaz e de aplicabilidade imediata, isto é,
não exige regulamentação. Se não for prestado de forma espontânea, pode ser exigido judicialmente.
(OLIVEIRA, 2007, p. 262)
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aluno liberdade para pesquisar, divulgar, suas ideias e pensamentos. Em vista disso,
instituição de ensino deve oferecer um ensino de qualidade, valorizando os conhecimentos
prévios do aluno. Entendemos que a LDB trouxe um grande avanço no sistema de educação
no país, que visa tornar a escola um espaço. A Educação à Distância (EAD), organizada com
abertura e regime especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela
União.
§ 2º – A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e
registro de diploma relativo a cursos de educação à distância.
§ 3º – As normas para produção, controle e avaliação de programas de
educação à distância e a autorização para sua implementação, caberão aos
respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre
os diferentes sistemas.
§ 4º – A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que
incluirá:
I – custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão
sonora e de sons e imagens;
II – concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas;
III – reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos
concessionários de canais comerciais. (SILVA; MACHADO, 1998, p. 164)

A EAD tem se apresentado como uma extraordinária possibilidade de fazer com que
a educação seja direito principal a todo e qualquer pessoa, tornando-se, na maioria das vezes,
a única oportunidade de ajuntamento de uma quantidade admirável de jovens e adultos se
inserirem nesta modalidade e se adaptarem ao processo de escolarização.
Quanto às modalidades complementares, compreende: a educação indígena,
população rural e afrodescendente. No artigo 78, assegura que o sistema de ensino da união,
com a colaboração das agências federais de desenvolvimento da cultura e de assistência aos
índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa para a oferta de educação
escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas.

A educação indígena, portanto, deve partir do princípio de manter e
preservar a cultura do povo indígena, permitindo uma integração da
sociedade moderna, deve respeitar sua língua materna, seus modos e ritmo
de vida, conservando suas culturas e diferentes etnias, abrindo caminhos
para novos conhecimentos e melhoria de vida. (SILVA; MACHADO,

1998, p. 163)

Todavia, o artigo 78 garante que a união apoiara as técnicas e, financeiramente, os
sistemas de ensino provimento da educação intercultural às comunidades indígenas,
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desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa. Outra modalidade proposta pela
LDB se refere: A oferta de educação básica para população rural, os sistemas de ensino
promoveram as adaptações necessárias à sua adequação as peculiaridades da vida rural são de
cada região. Conforme a autora esta modalidade deve levar em conta as vivências do meio
social e contribuir conhecimentos com base na cultura local.

A LDB propõe ainda, medidas para que haja adequação da escola a vida no
campo, isto é, usar as diversas possibilidades que o meio rural dispõe, para
educar melhor propondo também projetos que facilitam o ensino
fundamental no campo, garantindo alternativas de atendimentos escolares.
Fazendo da educação no campo, uma educação justa e cheia de
oportunidades de crescimento. (SILVA; MACHADO, 1998, p. 149)

A expectativa de obtenção e tais diretrizes nos remete à ampliação das obrigações
sociais para a concretização do acesso da população às instituições escolares em função do
resultado social. Em síntese, podemos finalizar nesta seção, que trata dos níveis e
modalidades da educação a partir da conexão estabelecida pelo Sistema Nacional de
Educação, nos assuntos presentes em informações oficiais a partir da Constituição Federal, da
Lei de Diretrizes Curriculares Nacionais para os diversos níveis e modalidades de ensino, em
lugar da necessidade e justificativa social de que possamos principiar a constituição de uma
práxis social e educativa que tenha como parâmetro fundamental a abarcamento, o acatamento
à diversidade e as formas diferentes do instruir e do aprender.

2.3 FORMAS DE ESCOLHA DE GESTORES

A gestão escolar, de modo geral, é entendida como uma função desempenhada
enquanto tarefa de dirigir, avaliar, planejar e coordenar o trabalho geral da escola, convivendo
com os desafios e com as relações de poder, com vistas ao crescimento mais qualificado do
trabalho pedagógico. “A natureza política da função de diretor escolar é, por vezes, utilizada
inclusive para se definir como se faz o seu provisionamento. Para a condução da política
escolar temos, então, o diretor escolar” (SOUZA, 2006, p. 165). Souza, quando questiona qual
é a melhor forma de se definir quem será o diretor, abre um leque para diversas formas de
realizar estas escolhas no âmbito das escolas públicas, que nos dias atuais têm sido: diretor
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livremente indicado pelos poderes públicos; diretor de carreira; diretor aprovado em concurso
público; eleição direta para diretor. Ao analisar as modalidades, vale ressaltar que:

A livre indicação dos diretores pelos poderes públicos se identificava com
as formas mais usuais de clientelismo. O critério de escolha era o
favorecimento, sem considerar a competência ou o respaldo da comunidade
escolar. Essa lógica eliminava qualquer candidato que se opusesse à força do
prefeito ou governador. Permitia a transformação da escola em espaço
instrumentalizador de práticas autoritárias, evidenciando forte ingerência do
Estado na gestão escolar. (DOURADO, 2006, p. 64)

A afirmação de Dourado evidência a dimensão política existente na escolha de
gestores por indicação, deixando claro que o gestor se limita apenas em realizar o que foi
definido sem poder expressar suas convicções. Em sua afirmação, Dourado vem demonstrar
que as indicações representam uma forma mais política de operação do sistema de ensino na
definição da gestão escolar, pois sugere uma maior intervenção e controle do poder público na
escola. O autor assegura que:

Indicar política ou tecnicamente4 o dirigente escolar pressupõe compreender
a direção da escola pública não como uma função a ser desempenhada por
um especialista da carreira do magistério, mas como um cargo político de
confiança do governante municipal ou estadual5 ou como instrumento de
compensação no jogo político-eleitoral. Isso requer, ainda antes, reconhecer
na figura do diretor a expressão primeira do poder público representado pela
instituição escolar, ou seja, o diretor é, neste caso, o governador ou o prefeito
em menor “escala” e, como tal, tem antes de tudo a tarefa de chefiar uma
repartição pública. (SOUZA, 2006, p. 166)

A consideração de Souza reconhece a face política do cargo de diretor, de sua
autoridade tradicional que se sustenta na crença do poder decorrente da imagem que lhe
sustenta. No tempo presente já nos deparamos com realidades educacionais no Brasil em que
a escolha de diretores por meio de eleição já se tornou algo real em diversas escolas públicas
do nosso país. Vale destacar que a gestão escolar democrática não compreende apenas o
processo de escolha dos diretores e coordenadores a partir da participação dos representantes
do conselho escolar. A eleição dos gestores tornou-se desse modo uma ocasião singular, o
pontapé para se estabelecer novas relações no panorama escolar, uma nova cultura
4

Refere-se a essas duas formas, mas não se compreende que exista algum tipo de indicação que não tenha emergido de
critérios políticos. São essas as formas explícitas de indicação apontadas no
questionário aos diretores feito pelo SAEB
2003.
5
Exercido por função gratificada ou cargo comissionado, segundo o Supremo Tribunal Federal (ver nota seguinte sobre as
Ações Diretas de Inconstitucionalidade).
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administrativa, uma nova disposição de pensar, fazer e aprender a conduzir o processo
pedagógico.
Outra forma de escolha para gestores é o concurso público que se “caracteriza pelas
ações dos educadores e administradores de sistemas de ensino que têm se mostrado favoráveis
à realização, para a lotação do quadro dirigente da escola, alegando que o diretor concursado
não é um diletante e estaria menos submisso às variantes políticas” (SOUZA, 2006, p. 167).
Entendemos que o concurso público parece aprovar a moralidade e a transparência
imprescindíveis na lotação de qualquer cargo público e é um bom utensílio para a escolha
metodológica das pessoas que estariam hábeis ao cargo. Contudo, a defesa do concurso
público de provas e títulos é bandeira a ser assegurada e efetivada como forma de entrada no
caminho dos profissionais da educação.
Dourado, apresenta uma reflexão sobre outra forma de escolha de gestores que é o
diretor de carreira onde ele afirma que “esta modalidade é pouco utilizada – tinha acesso ao
cargo vinculado a critérios como: tempo de serviço, merecimento e/ou distinção,
escolarização, entre outros” (DOURADO, 2006, p. 64).
Todavia, outra forma de escolha para diretores é pelas eleições diretas. O Projeto de
Lei de Eleição direta para diretor foi aprovado em 1993 (Lei 7365). As eleições diretas para
diretores, historicamente, têm sido a modalidade considerada mais democrática pelos
movimentos sociais, inclusive dos trabalhadores da educação em seus sindicatos. Mas ainda
segundo Dourado, ela está aberta a uma grande controvérsia. A defesa dessa modalidade
vincula-se à crença de que o processo conquista ou retoma o poder sobre os destinos da
gestão. O processo de eleição de diretores é muito variado nos Estados e municípios segundo
que o adotam, onde:

O colégio eleitoral pode incluir toda a comunidade escolar ou ser restrita a
parte dela, com diferentes ponderações para o voto dos professores,
funcionários, estudantes e pais. Em alguns casos, há definição legal e
operacional para o andamento e transparência do processo, como data, local,
horário, regras de propaganda e de debates. Em outros, a comissão eleitoral
se incumbe de regulamentar as diferentes etapas da eleição. É fundamental
garantir a participação de todos e ter consciência de que a eleição não é a
panaceia para todos os problemas da escola. (DOURADO, 2006, p. 65)

Quanto às informações trazidas por Dourado, compreende-se que o voto uma das
formas necessárias a qual garante a participação de todos de forma livre e consciente. Desse
modo, o acesso democrático dos gestores por meio de eleição leva o voto ao compromisso
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com a educação pública e permite que todos os envolvidos também possam se comprometer
com o princípio da democracia. A eleição influencia a forma de administrar, pois é um
exercício por estratégias que fazem desenvolver competências para atuarem na escola. Diante
das reflexões acima compreendemos que democracia não se instaura apenas com eleições
periódicas. Até porque é inadmissível empregar democracia como um conceito fantasioso,
desvinculando dos interesses e conflitos de categoria que monopolizam a sociedade.
Democracia é participação popular na vida política, é a cidadania sendo exercida na plenitude.
Esta é a discussão que iremos tratar no próximo tópico.
Em razão dessas considerações, a escolha do diretor de escola requer muita
responsabilidade do sistema de ensino e da comunidade escolar. Nesta última forma, é
relevante que os pretendentes à eleição tenham formação profissional específica e
competência técnica, incluindo liderança, capacidade de gestão e conhecimento de questões
pedagógico-didáticas.

2.4 GESTÃO DEMOCRATICA DA ESCOLA PÚBLICA: DEFINIÇÕES E

PRINCIPIOS

Neste item, serão apresentadas as origens da gestão, suas definições e princípios. De
acordo com Peter Drucker (2001) foi por ocasião da primeira guerra mundial (1914-1918) que
alguns pensadores já discutiam o surgimento da administração moderna.

No limiar da primeira guerra mundial, alguns poucos pensadores já estavam
se conscientizando da existência da administração. Mas poucas pessoas,
mesmo nos países mais adiantados, tinham algo a ver com ela. [...] Até bem
recentemente, ninguém sabia como reunir pessoas com diferentes
habilidades e conhecimentos para alcançar metas comuns (DRUCKER,
2001, p.24).

As ideias da administração moderna vêm de dois ícones deste pensamento que
mudariam completamente a forma como a indústria é organizada na sua produção. “Um
destes ícones é o engenheiro americano, Frederick Winslow Taylor (1856-1915) e o
engenheiro francês Henri Fayol (1841-1925), que foram os primeiros a destacar os princípios
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da administração moderna como solução tecnológica para a revolução da indústria”
(DRUCKER, 2001, p. 24).
Posto isso, torna necessário destacar que, embora estes engenheiros estivessem
separados geograficamente, suas teorias se complementaram, e que hoje a administração está
composta com algumas das ideias de ambos. Conforme Drucker, Taylor desenvolveu a teoria
da Escola da Administração Científica, que tinha como objetivo aumentar a eficiência da
indústria escola Clássica da Administração, e seu objetivo era aumentar a eficiência da
empresa a partir da sua organização como um todo aplicando os princípios gerais de
administração. Para Drucker, dessas escolas deriva a administração moderna que junta o que
se considera como sendo o melhor das duas teorias. Foi assim que aconteceu com a
administração escolar por abraçar o método fabril como princípio, racionalizando o meio de
sobrevivência dos operários, enquanto Fayol oferecia a teoria da administração da escola.
Os termos “gestão da educação” e “administração da educação” segundo
Dourado, são utilizados na literatura educacional ora como sinônimos, ora
como termos distintos. Algumas vezes, gestão é apresentada como um
processo dentro da ação administrativa, outras vezes apresenta-se como
sinônimo de gerência numa conotação neotecnicista dessa prática e, em
muitos outros momentos, gestão aparece como uma “nova” alternativa para
o processo político administrativo da educação. (DOURADO, 2006, p. 23)

Atualmente, o termo gestão é muito diversificado como, por exemplo: gestão de
negócios, de resultados, de pessoas, empresarial, educacional dentre outros. Todavia esses
termos demandam uma gama de possibilidades em busca de resultados positivos e de
qualidade. Ao deparar com as abordagens, apresentadas por Dourado, vejamos, a seguir, sobre
gestão de sistema educacional e gestão da escola pública, a fim de verificar as influências
exercidas pelas teorias administrativas, no contexto educacional.

A gestão de sistema implica ordenamento normativo e jurídico e a
vinculação de instituições sociais por meio de diretrizes comuns. “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.” (DOURADO, 2006, p. 24)

Como vimos, a gestão dos sistemas de ensino implica na realização de ações
coletivas que considera as instâncias públicas, meio que possibilita a democratização em
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busca de um bem comum. “Enquanto a gestão da escola pública trata-se da maneira de
organizar o funcionamento da instituição pública quanto aos aspectos políticos,
administrativos, financeiros, tecnológicos, culturais, artísticos e pedagógicos” (DOURADO,
2006, p. 24). O autor aponta como finalidade a transparência de suas ações e atos a
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. O
conceito de gestão democrática é muito recente. Somente, a partir de meados da década de
1990, que “grande atenção passou a ser dada às questões de gestão educacional, lideradas,
sobretudo, pelo Conselho Nacional de Secretários da Educação, que estabeleceu e mantém,
desde então, a gestão educacional como uma de suas políticas prioritárias” (LUCK, 2007, p.
26).
O primeiro termo de gestão foi utilizado no Regimento Interno dos Grupos Escolares
que determinava uma série de obrigações para serem executadas pelo diretor (a).
Oficialmente, somente com a constituição de 1988 ele é referenciado e passa a ser realidade
com a promulgação da LDB, que entra em vigor no ano de 1996, dando uma nova roupagem
ao que se chamava administração escolar. Vale ressaltar que antes da LDB e da constituição
de 1988 existiu experiências de gestão democrática nas escolas, mesmo com ares diferençados
dos que temos em nossos dias. Um caso que pode servir de exemplo é o da Escola Municipal
de ensino fundamental Marechal Henrique Teixeira Lott, na Cidade de Aracaju, que no ano de
1985 vivenciou uma experiência de gestão democrática.

A partir de 1985, o poder público municipal introduziu significativamente
mudanças na condução da política de educação em Aracaju. No campo da
administração escolar foram estabelecidos princípios democráticos no
sentido de proporcionar a participação dos agentes educacionais nos destinos
da escola. Tais princípios se traduzem na eleição para diretores e na
instituição de um conselho de professores para funcionar como órgão
deliberativo em cada unidade. (NUNES, 2000, p. 35)

Como podemos perceber, o município de Aracaju já apontava em 1985 a gestão
democrática. Esse anseio foi aprovado em pleno auge nos tempos modernos em que o
município era uma realidade vivenciada em toda a rede. “A cada dois anos o município de
Aracaju realizava suas eleições para coordenadores das escolas municipais atendendo aos
princípios da gestão democrática” (NUNES, 2000, p. 36). Tal fato pressupõe em si:
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A ideia de participação, isto é, do trabalho associado de pessoas analisando
situações, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas em
conjunto, isto porque o êxito de uma organização depende da ação
construtiva e conjunta de seus componentes e do trabalho associado,
mediante a reciprocidade que cria em “todo” orientado por uma vontade
conjunta. (LUCK, 2001, p. 15)

De acordo com Luck, todas as atividades inerentes ao espaço escolar são de
responsabilidade do gestor, isto é, quando analisa, encaminha e age em conjunto. Nessa
perspectiva, na concepção de Dourado, (2006) entender as leis que regulamentam o sistema
de ensino, ou a sua organização, não é o suficiente para uma concepção clara da realidade
escolar. O mesmo autor compreende que a escola é um ambiente especial, cuja realidade,
assim como a ação de seus autores, só pode ser entendida a partir das informações adquiridas
no seu cotidiano.
Ao buscar a origem etimológica da palavra gestão, Pacheco (2009) se apropria do
conceito utilizado por Cury (2002) e conclui que a expressão gestão “implica o diálogo como
forma superior de encontro das pessoas e solução dos conflitos”. Neste sentido, trata-se de um
novo modo de administrar a realidade, uma vez que tem como pressupostos o diálogo, a
participação coletiva e a comunicação, por isso é democrática (PACHECO, 2009, p. 39).
Vista dessa forma, a gestão democrática consiste em conduzir instâncias de base do Estado
(escolas, hospitais, prefeituras, etc.) em que a participação popular é um elemento essencial.
Nesse momento, faz-se necessário destacar os seguintes conceitos:

Gestão: Forma de planejar, organizar, dirigir, controlar e avaliar um
determinado projeto; Sinônimo de administração, visa à racionalização de
recursos materiais, recursos humanos e tem por meta o alcance de uma
determinada finalidade; Gestão Escolar: Forma de organizar o trabalho
pedagógico, que implica visibilidade de objetivos e metas dentro da
instituição escolar; Implica gestão colegiada de recursos materiais e
humanos, planejamento de suas atividades, distribuição de funções e
atribuições, na relação interpessoal de trabalho, e partilha do poder; Diz
respeito a todos os aspectos da gestão colegiada e participativa da escola e na
democratização da tomada de decisões. (Grifo do autor) (DOURADO, 2006,
p. 53)

Entende-se que a realização de novas dinâmicas de organização de estrutura
organizacional da gestão escolar, fundamentada em procedimentos que beneficiem as ações
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coletivas nas tomadas de decisões, é relevante que a escola cumpra com as suas finalidades
sociais. Ao definir gestão democrática, Heloisa Luck afirma que:

É uma expressão que ganhou corpo no contexto educacional acompanhando
uma mudança de paradigma no encaminhamento das questões desta área.
Em linhas gerais, é caracterizada pelo reconhecimento da importância da
participação consciente e esclarecida das pessoas nas decisões sobre a
orientação e planejamento de seu trabalho. O conceito de gestão democrática
está associado ao fortalecimento da democratização do processo pedagógico,
à participação responsável de todos nas decisões necessárias e na sua
efetivação mediante um compromisso coletivo com resultados educacionais
cada vez mais efetivos e significativos. (LUCK, 2009, p. 10)

Assim sendo, entende-se que a gestão democrática, em meio às mudanças de
paradigmas, não está construída, é um processo em construção que se contrapõe às astúcias
neoliberais que restringem a autonomia à probabilidade de trazer novas formas de
investimento de recursos no mercado. Compreendemos que a gestão, numa concepção
democrática efetivada por meio da participação dos sujeitos envolvidos, busca o
fortalecimento do processo pedagógico e, consequentemente, resultados positivos.

No

entanto, vale ressaltar que a ação de gerir, numa gestão pública, não poderá ser de forma
automática ou catalisadora das deliberações aparentes, requer uma gestão democrática,
gratuita e de qualidade, conjuntamente com a sociedade e que seja capaz de reorientar as suas
ações pelas alternativas de prioridades das questões sociais, além dos compromissos políticos
educacionais. “Nesse percurso, a definição da concepção, das funções da escola, dos seus
valores, princípios e, portanto, do alcance e da natureza política e social da gestão
democrática, é fundamental para a efetivação dos processos de participação e decisão”
(DOURADO, 2006, p. 54). Sobre os princípios norteadores da gestão democrática nas escolas
públicas de educação básica, a LDB dispõe no Art. 14:
Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e
conforme os seguintes princípios: I – participação dos profissionais da
educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola; II –
participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou
equivalentes. (SILVA; MACHADO, 1998, p. 142)

Entende-se, pois que compete aos sistemas de ensino regulamentar a gestão
democrática por meio de instrumentos essenciais ao incremento da participação como propõe
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a legislação. “A construção coletiva do projeto político-pedagógico, envolvendo professores,
estudantes, funcionários, pais e comunidade, é um aprendizado da gestão democrática e
participativa” (DOURADO, 2006, p. 55). É evidente que, nem o projeto político-pedagógico
da instituição de ensino pode ser desenvolvido sem o envolvimento dos profissionais da
educação, nem o conselho escolar pode prescindir dos professores e dos funcionários.
Certamente, a construção do Projeto Político Pedagógico demanda um mergulho no entorno
da escola. O Projeto Político Pedagógico é importante para o trabalho da gestão porque
preocupa-se em propor uma forma de organizar o trabalho pedagógico visando uma superação
de conflitos buscando afastar as relações competitivas, corporativas e autoritárias, na tentativa
de acabar com a rotina do mundo interno da instituição.
Além do Projeto Político-Pedagógico, a escola também olha para o conselho como
uma ferramenta técnica e como princípio norteador da gestão democrática. O conselho de
escola é uma instituição que está presente em parte considerável das escolas brasileiras e
conta com a alta aprovação sobre o mérito da sua constituição.

Os conselhos surgem como uma maneira de organizar das civilizações, dos
povos, num devanir humano em que se busca distinguir o mundo das
relações e práticas privadas do mundo das relações e práticas públicas ou
coletivas. Em outras palavras, os conselhos não cuidam dos interesses
individuais e domésticos, mas sim dos interesses coletivos e públicos, para
assegurar o bem comum. Os conselhos escolares instituídos nas escolas são
espaços de exercício da cidadania e valorização do sentimento de
pertencimento, de acolhimento da pluralidade das vozes da comunidade, da
incorporação e de defesa dos direitos sociais, enfim um dos instrumentos
efetivos de participação e de tomada de decisões democráticas. (PACHECO,
2009, p. 63)

Diante da reflexão de Pacheco, entendemos que o funcionamento do Conselho de
Escola guarda difícil relação com as regras gerais que dirigem a organização e o
funcionamento das instituições de ensino. Desta forma, a gestão deixa de ser prerrogativa de
uma só pessoa e passa a ser um trabalho coletivo, no qual os segmentos escolares e a
comunidade local se congregam para construírem uma educação de qualidade e socialmente
relevante. Com isso, divide-se o poder e as consequentes responsabilidades.
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2.5 GESTÃO FINANCEIRA DA ESCOLA

A principal forma de financiamento do sistema nacional de educação acontece via
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB). Através desse
mecanismo de financiamento busca-se a superação dos desafios vinculados à educação
obrigatória. Mesmo diante de tal tarefa, essa ação não é suficiente para o alcance das metas
programadas para a educação básica. Assim sendo, essas ações supletivas do governo
corroboram na correção das desigualdades regionais presentes nos campos estruturais,
financeiros, humanos e tecnológicos disponíveis para o desenvolvimento das ações
educativas.
As escolas públicas têm autonomia financeira garantida por lei, para melhor gerir os
recursos financeiros advindos das diversas fontes que financiam a educação básica no Brasil.
Nesse sentido, o gestor escolar para melhor desenvolver as suas funções na organização e
gestão do tempo, do espaço, dos materiais, dos suprimentos e das ações pedagógicas, precisa
planejar, junto ao conselho escolar, como os recursos serão investidos, quais as prioridades,
visto que esses processos podem ter relação direta ou indireta com a administração financeira.
Entende-se ainda, que o gestor pode decidir sobre como aplicar o recurso, mas precisaria
compreender quais as normas legais vigentes para a aplicação do recurso advindo do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), ter conhecimento como
poderia gastá-lo, de que forma e como prestar contas.
Segundo Santana (2010), na escola o gestor encontra o terreno fértil para o debate,
para refletir junto com o conselho escolar sobre o PPP, sobre os rumos da escola, sobre as
questões envolvendo a administração financeira. De certo, temos a certeza de que a autonomia
da escola requer do gestor conhecimento sobre os aspectos que envolvem a administração
financeira da escola, para que se estabeleçam procedimentos condizentes a uma eficiente
administração do recurso público. Podemos destacar, portanto aspectos necessários para a
gestão financeira da escola: a definição de critérios sobre onde os recursos são aplicados; a
existência da autonomia da escola; participação da autonomia escolar; definição da função do
gestor; existência do PPP (SANTANA, 2010, p. 121). De acordo com a autora, alguns
gestores se queixam a respeito da autonomia prevista como elemento necessário para a gestão
financeira nas escolas, veem a autonomia para gerenciar o Programa Dinheiro Direto na
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Escola (PDDE)6 como uma forma limitada, visto que só poderão investir os recursos da
seguinte forma:

Aquisição de material permanente, quando receberem recursos de capital;
Manutenção, conservação e pequenos reparos da unidade escolar; Aquisição
de material de consumo necessário ao funcionamento da escola; Avaliação
de aprendizagem; Implementação de projeto pedagógico; Desenvolvimento
de atividades educacionais. (SANTANA, 2010, p. 121)

Para participar do PDDE as escolas precisam ter mais de 20 alunos matriculados, terem
cadastro no censo escolar. Para receberem o recurso serão analisadas as condições socioeconômicas
em que estão situadas as escolas que serão contempladas; as escolas constituirão uma unidade
executora, sem fins lucrativos, constituída por representantes da comunidade escolar, com a finalidade
de receber, executar e prestar contas dos recursos recebidos.

2.6 MODELOS DE GESTÃO: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

A discussão sobre modelos de gestão voltada para o âmbito educacional, não
descarta a perspectiva de um debate voltado principalmente para as escolas públicas, que vem
proporcionando diferentes formas de gestão onde, a autonomia e implantação dos conselhos
são fatores relevantes para uma gestão democrática e participativa.

2.6.1 Gestão Democrática

A gestão escolar democrática é um dos modelos atualmente discutido, do qual
faremos referência neste primeiro item que busca entender que:

Este modelo procura saídas para uma transformação no sistema atual de
ensino, destacando mudanças que se direcionam a descentralização do poder,
a necessidade de um trabalho realizado com ampla participação de todos os
segmentos da escola e da comunidade, para envolver a sociedade como todo
(DOURADO, 2006, p. 81)

6

O programa destina recursos para conservação e manutenção das instalações das escolas públicas, mas também
destina recursos financeiros às escolas particulares especiais sem fins lucrativos e com registros no Conselho
Nacional de Assistência Social. (SANTANA, 2010, 129)
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Considera-se que o modelo democrático é de grande relevância para o início de uma
transformação, é imprescindível que ele ocorra por etapas, proporcione um ambiente de
trabalho que seja favorável a essas inovações. Porém, o que vem inovando este modelo é a
introdução de um novo olhar para a cultura organizacional e para a autonomia. “Assim, a
gestão democrática é um objetivo e um percurso. É um objetivo porque se trata de uma meta a
ser sempre aprimorada e é um percurso, porque se revela como um processo que, a cada dia,
se avalia e se reorganiza” (GRACINDO, 2007, p. 35). Desse modo, surge a figura do gestor
escolar, como sendo o indivíduo que irá difundir ideias para que suceda a mudança, e irá
proferir essas ideias junto à comunidade escolar. Trata-se de:

Busca permanente pela qualidade e melhoria contínua da educação passa,
pois, pela definição de padrões de desempenho e competências de diretores
escolares, dentre outros, de modo a nortear e orientar o seu desenvolvimento.
Este é um desafio que os sistemas, redes de ensino, escolas e profissionais
enfrentam e passam a se constituir na ordem do dia das discussões sobre
melhoria da qualidade do ensino. (LUCK, 2009, p. 12)

Diante da constatação proferida pela autora, as competências exigidas para uma boa
gestão são um desafio, as quais demandam por parte dos profissionais enfrentarem as
dificuldades que possam surgir. O ponto de partida para que aconteçam modificações
significativas no sistema escolar é o de uma gestão mais inovadora, capaz de criar
possibilidades, em que todos possam compartilhar deste procedimento, opinando com ideias
coesas, de acordo com as prioridades da instituição. No entanto, a escola é vista como um
espaço de livre articulação de ideias. “Para que ocorra essa socialização, necessita-se uma
gestão democrática e participativa, onde aconteça uma efetiva participação, tanto nas soluções
de problemas como na tomada de decisões que vão influenciar diretamente a escola”
(SOUZA, 2010, p. 28). A democracia, enquanto importância universal e prática de
cooperação mútua entre grupos e indivíduos, é um procedimento globalizante que tende a
envolver pessoas na plenitude de sua originalidade. Isto é, não pode haver democracia sem
pessoas democráticas para exercê-la. Para Luck, superar tais desafios demanda competências
específicas, sobretudo:

Em qualquer caso e situação, demanda do diretor capacidade conceitual
sobre a educação; a gestão escolar e seu trabalho, mediante visão de
conjunto e perspectiva aberta e sólida sobre a natureza da educação; o papel
educacional da escola e dos profissionais que nela atuam; a natureza e as
demandas psicossociais educacionais dos alunos; a relação da escola com a
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comunidade, dentre outros aspectos, incluindo, por certo, uma
fundamentação sobre as dimensões de gestão escolar. (LUCK, 2009, p. 17)

Nesta reflexão, a autora nos faz perceber a importância do perfil do gestor escolar
que deve consolidar as demandas das questões educacionais considerando o processo
democrático estimulando os envolvidos a realizar um trabalho participativo que abrace a
todos. É evidente que uma gestão democrática ocasiona, em si, a necessidade de uma postura
democrática. E esta postura, conforme a autora, “revela uma forma de encarar a educação e o
ensino, onde o Poder Público, o coletivo escolar e a comunidade local, juntos, estarão
sintonizados para garantir a qualidade do processo educativo” (LUCK, 2007, p. 35). Alguns
pesquisadores da gestão escolar acreditam que é necessário exercitar a gestão no âmbito da
coletividade, essa preocupação surgiu devido às grandes transformações que a sociedade vem
atravessando nos últimos anos. Transformações entre as quais se podem citar a globalização,
o crescimento da tecnologia, a rapidez e a quantidade de informação que tem sido suscitada,
enfim esse período histórico atual e todas as mudanças que vêm ocorrendo ao longo dos
tempos e em diferentes aspectos.
No Brasil, a batalha pela gestão democrática ganha entusiasmo nos anos 90 através
de diversos movimentos desempenhados de modo especial pelos profissionais da educação,
inseridos num movimento mais amplo em busca da redemocratização do país. Desse modo a
gestão compartilhada tem previsão legal na Constituição Federal (CF) de 1988, na nova LDB
9.394/96 e no Plano Nacional de Educação (PNE). A gestão democrática da escola pública e
dos sistemas é um dos princípios constitucionais conforme o artigo 206 da CF de 1988, que
determina:
Art. 206. O Ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I -igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II- liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte
e o saber; III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; V - valorização
dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira
para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso
exclusivamente por concurso público de provas e título; VI - gestão
democrática do ensino público na formada Lei; VII - garantia de padrão de
qualidade. (SILVA; MACHADO, 1998, p. 161)

Segundo Cury (2002), esses princípios podem ser entendidos como base fundamental
da autonomia da escola e da gestão democrática. Como vimos, a aquisição do princípio
constitucional da gestão democrática, em instituições vinculadas ao sistema de ensino, tem
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estimulado o cotidiano das instituições educacionais do país. Ela provoca a participação
cidadã dos interessados e a necessidade de prestação de contas por parte dos dirigentes e dos
próprios docentes quanto aos objetivos da educação escolar. Enfatiza-se como questão nos
princípios da gestão democrática a autonomia como modo de conduzir, orientar as várias
conexões em que os indivíduos e os grupos se localizam no seu meio biológico ou social, de
acordo com as suas próprias leis.

Autonomia administrativa da escola evita que esta seja submetida a uma
administração nas quais as decisões, a ela referentes, sejam tomadas fora
dela e por pessoas que não conhecem a sua realidade, fazendo com que a
comunidade escolar, num processo centralizado, torne-se executora de
projetos elaborados em gabinetes. (DOURADO, 2006, p. 70)

Na concepção de Dourado, a autonomia é sinônimo de responsabilidade individual e
coletiva. Dessa forma, ter autonomia administrativa denota não esquecer que a escola está
introduzida em ações que abarcam afinidades internas e externas, o sistema educativo e a
comunidade escolar. Ainda segundo o autor, a LDB determina no inciso II do artigo 12 que os
estabelecimentos de ensino terão a incumbência de administrar seu pessoal e seus recursos
materiais e financeiros. Mas, cabe a cada sistema de ensino efetivar ou não a autonomia.
Quanto à autonomia financeira, o autor entende que:

A autonomia financeira possibilita à escola elaborar e executar seu
orçamento, planejar e executar suas atividades, sem ter de necessariamente
recorrer a outras fontes de receita, aplicar e remanejar diferentes rubricas,
tendo acompanhamento e fiscalização dos órgãos internos e externos
competentes. Em síntese, é obrigação do poder público o financiamento das
atividades educacionais por ele mantido. (DOURADO, 2006, p. 72)

Conforme o autor, uma responsabilidade constitucional que exige de nós a atenção
constante sobre os caminhos percorridos e a utilização desses recursos. No entanto, a
autonomia Pedagógica refere-se à liberdade de a escola, no conjunto das suas relações, definir
sobre o ensino e a pesquisa. É condição indispensável para o trabalho de preparação,
desenvolvimento e avaliação do projeto político-pedagógico da escola. Escola autônoma é,
portanto, “aquela que constrói o seu Projeto Político Pedagógico (PPP) de forma coletiva,
como estratégia fundamental para sua emancipação (dimensão micro) e para a transformação
social (dimensão macro)” (GRACINDO, 2007, p. 37). Ainda para o autor, a autonomia
necessita ser conquistada a partir da democratização interna e externa da escola, politizando o
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espaço escolar e propiciando o desenvolvimento de duas facetas importantes: a autonomia da
escola e a autonomia dos sujeitos sociais.
Contudo, é relevante conferir autonomia à escola, em lhe atribuir poder e condições
concretas para que de fato a gestão alcance seus objetivos educacionais articulados com os
interesses dos sujeitos sociais. Essa autonomia, esse poder, só se dará como conquista dos
sujeitos envolvidos, por isso é imprescindível, com eles buscar a reorganização da autoridade
no interior da escola.

2.6.2 Gestão Participativa

É impossível falar de gestão participativa e não se envolver com a gestão
democrática. As mesmas se entrelaçam e em muitos casos se confundem. O interesse sobre o
tema revela o reconhecimento da importância de se compreender melhor os processos
participativos e as condições para que os mesmos sejam mais efetivos, superando de um lado
“a omissão à participação, manifestada pela desresponsabilização pela ação conjunta da
escola e, de outro, a participação pela participação, caracterizada pela atuação sem sentido
comum e orientação por resultados educacionais” (LUCK, 2011, p. 20).
Uma forma de conceituar gestão é vê-la como um processo de mobilização da
competência e da energia das pessoas coletivamente organizadas para que, por sua
participação ativa e competente, que segundo Luck, (2011) requeiram a realização, o mais
plenamente possível, das finalidades de sua unidade de trabalho, no caso, os objetivos
educacionais. Gestão participativa é um dos modelos de maior referência nas escolas públicas
onde recomenda a realização de novos métodos de organização, fundamentado em uma
dinâmica que favoreça os processos coletivos e participativos de decisão. Por este motivo, são
pertinentes o entendimento do conceito de participação e as exposições a seguir sobre o tema
da participação cidadã enquanto aprendizado voltado para a realização da democracia nas
escolas públicas:

Participação é transferir a autoridade e a responsabilidade pela gestão de um
bem público para o grupo diretamente envolvido no trabalho sendo uma
prática democrática e socialmente justa, desde que não se escondam por trás
o incentivo a ações de natureza corporativa, e tampouco a intenção por parte
do Estado de se desfazer de suas obrigações para com a população. (...) o
mais importante em um processo de participação são as relações internas, o
grau de transparência, o grau de autonomia e responsabilidade dos membros

51

e a possibilidade de interferir efetivamente na construção de um plano
consensual de ação coletiva. (CATANI, 1998, p. 63)

As experiências participativas, afirma o mesmo autor, vão requerer responsabilidade
e transparência entre todos, uma vez que o trabalho coletivo interfere na construção da
democracia. Nessa perspectiva, vale ressaltar que “a participação proporciona melhor
conhecimento dos objetivos e das metas da escola, de sua estrutura organizacional e de sua
dinâmica, de suas relações com a comunidade, e propicia um clima de trabalho favorável a
maior aproximação entre professores, alunos e pais” (LIBÂNEO, 2004, p. 328). A
participação nas decisões nas empresas é quase sempre estratégia em busca de aumento de
produtividade. Já nas escolas, busca-se atingir bons resultados quanto à qualidade de ensino.
Arraigar discussão sobre a importância da participação em seu sentido pleno caracteriza-se
por:

Uma força de atuação consciente pela qual os membros de uma unidade
social reconhecem e assumem seu poder de exercer influência na
determinação da dinâmica dessa unidade, de sua cultura e seus resultados.
Esse poder é resultante da competência e vontade de compreender, decidir e
agir sobre questões que lhe são afetas, dando à unidade social vigor e
direcionamento firme (LUCK, 2007, p. 2).

Com base nessa concepção organizativa, a escola pode concretamente adotar um
novo conteúdo e uma nova prática de gestão que fundamentalmente priorize a dimensão
participativa. Na concepção de Libâneo, “organizar significa dispor de forma ordenada, dar
uma estrutura, planejar uma ação e prover as condições necessárias para realizá-las. Assim, a
organização escolar refere-se aos princípios e procedimentos relacionados à ação de planejar
o trabalho da escola” (LIBÂNEO, 2007, p. 316). É notório que o planejamento é fundamental
em todas as esferas da vida e de modo particular no processo educativo. Assim, no ambiente
escolar, todas as ações necessitam ser planejadas, pois quanto mais forem planejadas, melhor
será o resultado alcançado. Planejar, porém, não se trata de ação casual; é um método que
implica noção da realidade, imaginação e capacidade criadora na busca de soluções e
respostas.
Tendo em vista o intercâmbio e a dinâmica social e interpessoal que envolve, a
participação relevante à clareza dos objetivos, a orientação por princípios e a compreensão de
suas implicações quanto à ação, tornam a participação mais efetiva e competente. A seguir
são apresentados os valores orientadores da ação participativa:
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A ÉTICA é representada mediante a ação orientada pelo respeito ao ser
humano, às instituições sociais e aos elevados valores necessários ao
desenvolvimento da sociedade com qualidade de vida, que se faz traduzir
nas ações de cada um; A SOLIDARIEDADE é manifestada mediante o
reconhecimento do valor inerente a cada pessoa e o sentido de que como
seres humanos nos desenvolveram em condições de troca e reciprocidade; O
COMPROMISSO se traduz na ação dos envolvidos no processo pedagógico,
focada e identificada com os seus objetivos, valores princípios e estratégias
de desenvolvimento. (LUCK, 2011, p. 50)

No entanto, os valores apresentados por Luck parecem existir nas práticas de muitas
escolas que recomendam haver em seu ambiente um elevado espírito de cooperação, em que
as determinações são adotadas de forma compartilhada, em que pais e professores auxiliam na
construção do projeto político pedagógico da escola e em atuações no conselho escolar.
A participação é fundamental por garantir a gestão democrática da escola, “pois é
assim que todos os envolvidos no processo educacional da instituição estarão presentes, tanto
nas decisões e construções de propostas (planos, programas, projetos, ações, eventos) como
no processo de implementação, acompanhamento e avaliação” (LIBÂNEO, 2004, p.97).
Quando os gestores escolares estão atentos a tais situações e atuam como formadores e
mobilizadores de equipe, no sentido de canalizar as energias de todos para expressão de
comportamentos de descrição, apoio, respeito e confiabilidade, a escola funciona mais
efetivamente.
De acordo com Luck (2011), do ponto de vista dos sistemas de ensino, demonstramse como é relevante entender as reações manifestadas na escola, as frequentes intervenções
sobre ela sem o devido cuidado com seu ponderamento. Para a autora as escolas competentes
são aquelas em que o poder é disseminado coletivamente e onde se esclarece os entraves, a
dinâmica e a lógica de sua manifestação entre os polos individual e social equilibrando-os.
Portanto, torna-se fundamental que cada escola, observe e reconheça as relações de poder nela
estabelecidas, no sentido de redefini-las em nome de um processo educacional fecundo e
emancipador voltado para o progresso e da qualidade do ensino como também, o interesse de
promover formação educacional de qualidade para seus alunos.
Um dos determinantes da gestão participativa frente às relações de poder é a efetiva
criação nas escolas dos conselhos escolares, tema que trataremos a seguir.
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2.6.3 Papel dos Conselhos Escolares nos modelos de gestão

O Conselho Escolar, dentre outros organismos, tem papel determinante na gestão
democrática da escola, se for usado como órgão envolvido com a edificação de uma escola
cidadã. Deste modo, coloca-se como um instrumento organizado que concebe a comunidade
escolar e local, atuando com reciprocidade e determinando passagem para adotar decisões
administrativas, financeiras e político-pedagógico, combinadas com as precisões e
potencialidades da escola. Desta forma, “a gestão deixa de ser prerrogativa de uma só pessoa
e passa a ser um trabalho coletivo, em que os segmentos escolares e a comunidade local se
congregam para construírem uma educação de qualidade e socialmente relevante”
(GRACINDO, 2007, p. 39). No contexto da redemocratização do país, na década de 1980, os
movimentos associativos populares passaram a reclamar participação na gestão pública.
Contudo, é visto que:
O desejo de participação comunitária se inseriu nos debates da Constituinte,
que geraram, posteriormente, a institucionalização dos conselhos gestores de
políticas públicas no Brasil. Esses conselhos têm um caráter nitidamente de
ação política e aliam o saber letrado com o saber popular, por meio da
representação das categorias sociais de base. São muitas as formas de
organização e as funções atribuídas a esses conselhos, mas sua origem radica
sempre no desejo de participação na formulação e na gestão das políticas
públicas. (MEC, 2004, p. 19)

A nova classe de participação cidadã traz como linha de ação a edificação de uma
concepção de sociedade, que arquiteta o Estado como um patrimônio comum a serviço dos
cidadãos, pessoas portadoras de poder e de direitos referentes à comum qualidade de vida. Os
conselhos representam hoje uma tática singular de democratização das atuações do Estado. A
composição, funções, responsabilidades e funcionamento dos Conselhos Escolares “devem
ser estabelecidos pela própria escola, a partir de sua realidade concreta e garantindo a natureza
essencialmente político-educativo do Conselho Escolar, que se expressa no olhar”
(GRACINDO, 2007, p.40). Comprometendo-se assim, com o desenvolvimento que, durante
todo o processo educacional, focaliza e privilegia a aprendizagem. Seu desempenho, desta
forma, se volta para: o planejamento, a aplicação e a avaliação das ações da escola. Os
conselhos, embora integrantes da estrutura de gestão dos sistemas de ensino, não falam pelo
governo, mas falam ao governo, em nome da sociedade, uma vez que sua natureza é de órgãos
de Estado.

54

O Estado é a institucionalidade permanente da sociedade, enquanto os
governos são transitórios. Assim, os conselhos, como órgãos de Estado, têm
um duplo desafio: primeiro, garantir a permanência da institucionalidade e
da continuidade das políticas educacionais; e, segundo, agir como
instituintes das vontades da sociedade que representam. (MEC, 2004, p. 24)

Compreendemos, segundo o Ministério, que para dá visibilidade aos conselhos foram
criados fóruns para situar estrategicamente a formulação de normas e políticas educacionais
além da transitoriedade dos mandatos executivos, evitando os riscos de eventuais
contratempos em face da transitoriedade das vontades singulares dos governos.
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3 COLÉGIO ESTADUAL BARÃO DE MAUÁ: UM MODELO DE GESTÃO
DEMOCRÁTICA

Nesta seção, trazemos a história da escola, a participação da mesma no prêmio
nacional de referência em gestão escolar às ações da gestão implementadas no período de
2007 a 2012, como também a atuação do colegiado nos comitês comunitário e pedagógico.
Convém ilustrar algumas das características gerais da escola e da sua região visando melhor
compreensão do objeto e seu contexto.
O sistema de ensino estadual deve proporcionar acesso à educação e legislar sobre
ela e o ensino, o que significa dizer:

A legislação estadual para a educação inclui, além da constituição nacional,
os pareceres e resoluções do conselho nacional de educação, a própria
Constituição Estadual, a legislação ordinária do Poder Legislativo, as normas
(decretos e atos administrativos) do poder Executivo, bem como as
resoluções e pareceres dos Conselhos Estaduais de Educação. (LIBÂNEO,
2007, p. 246)

Estão incluídas no sistema estadual as escolas federais e as particulares de ensino
superior que são da competência da esfera federal. Muito embora a responsabilidade dos
sistemas estaduais recaia sobre o ensino fundamental e médio, a maioria dos estados
brasileiros já dispõe de universidades estaduais.
O Colégio Barão de Mauá tem como missão, investir na aprendizagem efetiva e
significativa dos alunos, em todos os níveis de ensino, de modo que sejam desenvolvidos
conhecimentos, habilidades e atitudes que o mundo atual exige. Esse trabalho deve mobilizar,
de forma permanente, professores, funcionários e demais integrantes da comunidade escolar
para que todos se responsabilizem pela gestão do conhecimento e da aprendizagem. É
importante que o aluno seja estimulado a pensar, de forma crítica, as situações que se
apresentem no cotidiano da escola, buscando desenvolver sua autonomia, sua capacidade de
tomar decisões diante de situações rotineiras, seu senso de cidadania e sua capacidade de se
relacionar com o outro.
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Figura 1 – Missão da Escola

Fonte: Acervo do Colégio Estadual Barão de Mauá. Rosangela Souza – Ano 2012.

3.1 IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA

Figura 2 – Origem do Nome da Escola “Barão de Mauá”

Fonte: Acervo do Colégio Estadual Barão de Mauá. Rosangela de Souza – Ano 2012

O Colégio Estadual Barão de Mauá teve essa denominação em homenagem ao
empresário, banqueiro e político Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que foi o
grande impulsionador da indústria brasileira. A escola está localizada na zona urbana,
endereçado na Rua José Araújo Neto, 119, Conjunto Orlando Dantas, Bairro São Conrado na
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zona sul da cidade de Aracaju – Sergipe. Mantido pelo Governo Estadual, foi criado através
do Decreto nº 8.332, de 11 de março de 1987, recebendo a autorização de funcionamento do
6º ao 9º ano de acordo com a Resolução CEE Nº 047 de 19/02/2009. O Ensino Médio é
reconhecido pela Resolução 271/CEE de 23/08/2011. A portaria de credenciamento refere-se
ao decreto nº 8.332 de 11 de março de 1987.
Atualmente no turno diurno funciona o Ensino Médio Inovador e no noturno o
Ensino Médio Regular. Atende aos três turnos, tem sido um colégio de referência no bairro
contribuindo assim para um aumento considerável de alunos como veremos a seguir.

3.2

CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA

A escola atende ao Ensino Regular Fundamental do 6º ao 9º ano e o Ensino Médio
do 1º ao 3º ano. Possui doze salas de aula, uma Sala de Recursos para Atendimento
Educacional Especializado (AEE) e 120 alunos atendidos em Educação Integral através do
Programa Mais Educação. As turmas estão distribuídas em três turnos: matutino com 12 salas,
vespertino com mais 12 salas e no turno noturno apenas 9 salas. O colégio se insere cada vez
mais na comunidade local que abriga moradores de nível socioeconômico emergente, com
predominância de trabalhadores do setor público Municipal e Estadual. Recebe 22% de alunos
do Conjunto Orlando Dantas, local onde a escola está instalada, 44% da invasão do Bairro
São Conrado, 27% do Bairro Santa Maria e 7% de bairros diversos. Quanto à equipe técnica
administrativa o colégio conta com uma gestora, seis orientadores educacionais, uma
secretária, sessenta e nove professores, cinco funcionários administrativos e quatorze que
assume outras funções, as quais não estão explícitas no relatório.
De acordo com o Relatório, a gestão foi composta por profissionais que
desenvolviam suas atividades nesta escola desde sua fundação em 1987. Em maio de 2007,
Maria Cristina Santos assumiu a atual gestão por indicação da comunidade escolar e com
aprovação do Secretário Estadual de Educação. “Apesar de ser indicação temos o
compromisso e o sentimento de pertencimento para com a escola no sentido de cada vez mais
melhorar a qualidade da educação que ofertamos elevando os nossos indicadores de
resultados” (RELATÓRIO, 2012, p. 9). O quadro de profissionais da escola é composto por
professores concursados e que desenvolvem suas atividades dentro da sua área de graduação,
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a grande maioria são pós-graduados, alguns com mestrado e doutorado. Os servidores são
também concursados e atendem as necessidades da escola.
A estrutura do ambiente físico do Colégio Barão de Mauá compreende: uma cantina,

uma sala de educação física, um almoxarifado, uma sala para arquivo, um depósito, uma sala
que guarda a bomba que permite a água chegar ao Colégio. Uma sala com os instrumentos da
banda de percussão, um depósito de merenda, uma secretaria, uma sala de direção, uma sala
de coordenação, uma sala para as reuniões e atendimento do comitê pedagógico, uma sala
para os professores, uma sala de rádio, seis banheiros, uma quadra de esportes coberta e um
campinho de areia para o futebol.
Conforme o relatório, o Colégio Barão de Mauá contém 12 salas de aula que
comporta 40 alunos cada, um pátio para locomoção dos alunos nos intervalos de aula e
realização de eventos. Na área externa há um jardim e espaço para estacionamento. A
preocupação com o espaço físico bem planejado e organizado aparece no planejamento anual
da escola a fim de oferecer o melhor conforto para todos os que ali convivem.
O Colégio Barão de Mauá acata alguns destes destaques dispondo ainda de uma
estrutura física para atender uma população de aproximadamente 1.300 alunos. “Com uma
área total do terreno de 14.475,57 m2, e área construída de aproximadamente 3.883,83 m2, o
terreno disponível para ampliação do colégio” (RELATÓRIO, 2012, p. 28). Percebe-se que a
equipe gestora vem lutando pela construção de laboratórios, auditório, mais salas de aula e
ampliações além das já existentes.

3.3 PRÊMIO NACIONAL DE REFERÊNCIA EM GESTÃO ESCOLAR

Em meados da década de 1990, o Conselho Nacional de Secretários de Educação
(CONSED) mobilizou organizações e instituições em torno de projetos voltados para a
melhoria da gestão escolar no Brasil. Em julho de 1998 foi criado o primeiro Prêmio Nacional
de Referência em Gestão Escolar. É uma realização conjunta do CONSED, da União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), da Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e da Fundação Roberto Marinho.
Conforme Luck:

Essas organizações assumem esse cargo em seu trabalho de gestão, para
disseminar a prática de auto avaliação pelas escolas como condição de
melhoria de seu desempenho. Por sua atuação desinteressada e
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comprometida, tem contribuído, dessa forma, para criar a necessária cultura
do auto avaliação em nossas escolas, fundamental para o estabelecimento de
ações focadas na melhoria contínua. (LUCK, 2011, p. 10)

Desse modo, o prêmio gestão escolar é um estimulo à melhoria do desempenho da
escola e ao sucesso da aprendizagem dos alunos pela identificação e o reconhecimento, como
referência nacional, de estabelecimentos escolares que estejam desenvolvendo práticas
eficazes de gestão.

Os gestores lideram em suas escolas a realização de um movimento de auto
avaliação de seus processos de gestão escolar e se inscrevem no Prêmio
Nacional em Gestão Escolar, contribuindo, desse modo, para o reforço e a
melhoria dessas práticas de gestão e disseminação de referências positivas.
(LUCK, 2011, p.10)

O prêmio destaca-se como um dos mais relevantes instrumentos de mobilização e de
auto avaliação das escolas públicas. Nas informações citadas pela autora, participar do prêmio
a nível nacional visa estimular o desenvolvimento da gestão com o foco na melhoria de ações
democráticas e da qualidade de ensino. No Estado de Sergipe, todas as escolas das redes
estaduais e municipais são convidadas a se inscrever e concorrer ao Prêmio Gestão. É preciso,
portanto, ter disponibilidade e adesão de toda a comunidade escolar para elaborar o dossiê que
mostra como a escola trabalha como também apresentar os dados quanto aos projetos
educacionais e atividades pedagógicas inovadoras realizadas, assim como, relatar as
experiências exitosas e a aplicação correta e transparente do dinheiro público. A atual equipe
gestora do Colégio Barão de Mauá assumiu a gestão em maio de 2007 e no mesmo ano
concorreu ao prêmio gestão pela primeira vez. Para participar do prêmio o colegiado fez:

Uma auto avaliação da gestão e foi buscar no projeto Político Pedagógico a
concepção de homem e de sociedade que pretende construir, elaborando, a
partir desta análise, um plano de ação para a melhoria da escola
identificando os problemas que necessitem atuação diferenciada e específica.
(RELATÓRIO, 2007, p. 9)

Nesse ano a escola ficou na terceira colocação. Conscientes de que não basta apenas
garantir o direito de todos, mas que é preciso assegurar as condições para permanência com
sucesso, ofertando educação de qualidade. No ano de 2012, o Colégio Barão de Mauá mais
uma vez participa do prêmio visando socializar não só os projetos, mas as ações e estratégias
utilizadas que mostram um modelo de gestão focado no aluno. Juntamente com mais duas
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escolas do Estado, a Barão de Mauá é ganhadora do primeiro lugar. De acordo com o
relatório, a participação no Prêmio Gestão Escolar é de grande relevância, pois:

Possibilita uma retomada dos projetos desenvolvidos pela escola, avaliando
seus pontos fortes e suas fraquezas oportunizando socializar nossas
experiências exitosas com as outras escolas mostrando que possuímos alunos
com grande potencial/habilidade e educadores com compromisso. É a hora
de mostrar o que acontece de bom no chão da nossa escola e o que
precisamos aperfeiçoar traçando o Plano de Melhoria. Essa participação
muito nos engrandece! (RELATÓRIO, 2012, p. 10)

A conquista do prêmio propõe ações que levam a comunidade escolar à reflexão
crítica dos processos inerentes às atividades de gestão da escola, à luz de saberes teóricos por
eles construídos ao longo da vida. Para que isso aconteça, é necessário que se dê à gestão
reforço e que busque progresso nas ações e nos processos educacionais, voltados para a
melhoria da aprendizagem dos alunos. Por conseguinte, a participação em sentido completo é
marcada pela mobilização eficaz, dos desempenhos individuais para a superação de atitudes
negativas.
3.4 AÇÕES REALIZADAS (2007 A 2012)7
Figuras 3 – Ações Pedagógicas da Escola

Fonte: Acervo do Colégio Estadual Barão de Mauá. Rosangela Souza – Ano 2012

7

As ações acima citadas estão contidas no Relatório apresentado a equipe do Prêmio de Referência em Gestão
Escolar. (RELATÓRIO, 2012, p. 30)
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A gestão foi composta por profissionais que desenvolviam suas atividades nesta
escola desde sua fundação em 1987. Então, em maio de 2007 a atual gestão assumiu por
indicação política, com aprovação do Secretário Estadual de Educação.
É urgente a necessidade de a escola investir na aprendizagem efetiva e significativa
dos alunos, em todos os níveis de ensino, de modo que sejam desenvolvidos conhecimentos,
habilidades e atitudes que o mundo atual exige. Esse trabalho deve mobilizar de forma
permanente, professores, funcionários e demais integrantes da comunidade escolar para que
todos se responsabilizem pela gestão do conhecimento e da aprendizagem. É importante que o
aluno seja estimulado a pensar de forma crítica sobre as situações que se apresentam no
cotidiano da escola, buscando desenvolver sua autonomia, sua capacidade de tomar decisões
diante de situações rotineiras, seu senso de cidadania e sua capacidade de se relacionar com o
outro.
Nessa perspectiva, o Projeto Político Pedagógico da escola deve agregar ações
significativas a serem desenvolvidas pela comunidade escolar, que vão desde o conhecimento
da função social da escola até as formas mais adequadas de condução do trabalho para que se
aumentem as possibilidades de aprendizagem no ambiente educativo. Desse modo, a gestão
democrática, os processos de aprendizagem, o gerenciamento de recursos humanos, físicos,
financeiros e do patrimônio da escola, avaliação institucional e liderança voltada para ações
integradoras de todos os participantes do ambiente escolar, consolidando uma prática de
gestão que fortaleça os vínculos entre a escola, a família e a comunidade.
A proposta pedagógica do Colégio Estadual Barão de Mauá visa garantir que os
alunos aprendam sobre o mundo e sobre si mesmos, adquiram conhecimentos úteis e
aprendam a trabalhar com informações de complexidade gradativas e contraditórias da
realidade social, econômica, política e científica. A partir do diagnóstico das comunidades
escolar e local, da sua missão e valores o Colégio assume sua concepção de sociedade, de ser
humano e de educação através de uma proposta educacional, fundamentada na articulação das
demandas do contexto sociocultural, o compromisso de proporcionar a construção de
conceitos e viabilizar a socialização de saberes historicamente registrados, promovendo
espaços e tempos de convivência numa perspectiva solidária e inclusiva.
O Colégio Estadual Barão de Mauá desenvolve suas atividades a partir do oitavo ano
e grande parte de seus alunos chegam à escola com défice de aprendizagem, exigindo um
esforço maior da equipe para que ele consiga absorver o conteúdo da série correspondente. A
falta ou incapacidade de acompanhamento escolar por parte da família e a impotência da
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escola em proporcionar a todos os alunos com insuficiência de aprendizagem um reforço
pedagógico, contribui para o baixo desempenho dos indicadores da escola.

3.5 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

A avaliação consiste em um processo de definições e objetivos, uso de
procedimentos para coleta de informações, a fim de favorecer a tomada de decisões. Essas
decisões devem concorrer para a transformação e a melhoria do objeto avaliado. No campo
educacional, a avaliação se faz necessária quer para análise de programas, de instituições de
ensino, do trabalho escolar e do desempenho discente e docente. O sistema escolar e, mais
especificamente, a escola precisam repensar sua prática, sua existência na sociedade pósmoderna para atender os desafios e as exigências sociais, daí a importância da avaliação.
Avaliar não é um processo que acontece em um “estalar de dedos”, devendo
ser visto como a perspectiva, a médio prazo, de uma transformação
consciente, envolvendo toda a equipe da escola. Nenhum governo, nenhuma
instituição, nenhuma reforma pode provoca-la em curto espaço de tempo.
Essa evolução deve ser desejada, desenvolvida e sustentada continuadamente
pelos vários atores. (SOUZA, 2006, p. 13)

Na colocação de Souza, (2006) percebe-se a importância da avaliação que consiste
em processo de obtenção de informações dos atores atuantes na instituição (dirigentes,
professores, alunos e funcionários) sobre a organização, os serviços prestados e as relações
pedagógicas que se consolidam na prática cotidiana.
No caso da escola, é importante uma análise da execução do Projeto Político
Pedagógico ou da proposta pedagógica por meio da avaliação, envolvendo aluno e
professores, têm-se informações sobre os resultados alcançados favorecendo uma revisão ou
busca de novas diretrizes de ação para nortear o trabalho escolar.
O Colégio Barão de Mauá, no início do ano letivo de 2011, passou por algumas
dificuldades citadas no apêndice 1 e 2 pela gestora e a coordenadora pedagógica. Para isso foi
necessária uma avaliação dos indicadores de resultados apresentados pela escola e
redimensionamento do ano seguinte, chamando a atenção de alunos, pais e professores para a
seriedade da problemática. O projeto Discutindo a Avaliação de Aprendizagem que tem por
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objetivo rever os instrumentos de avaliação procurando contemplar os aspectos qualitativos e
o acompanhamento dos resultados foi o caminho perseguido durante todo o ano letivo.
Esse projeto defende que a avaliação escrita não poderá ter valor superior a sete,
sendo a nota da unidade complementada com atividades diversas no valor de três pontos. A
ideia foi levada a sério pelos professores e teve disciplina que chegou a um valor superior a
estabelecida pelo projeto na parte qualitativa. Conforme o relatório do Prêmio de Referência
no ano de 2012, gradativamente os resultados em 2009 foram melhorando, no ensino
fundamental houve um crescimento na aprovação de três pontos percentuais em relação a
2010 e no ensino médio treze pontos percentuais. Isso ocorreu em função do melhor
acompanhamento nas primeiras séries do ensino médio e adesão aos programas do Fundo
Nacional de Educação (FNDE), como Mais Educação e Ensino Médio Inovador, e,
consequentemente, redução na taxa de reprovação e evasão escolar em relação ao ano
anterior.
A análise realizada é a de que efetivamente houve uma melhora nos indicadores de
aprovação e consecutivamente foram reduzidos os índices de reprovação e evasão escolar
conforme anexo (L). Esse crescimento por parte do alunado é visto a olhos nus por
professores, servidores e comunidade. Atualmente boa parte das práticas de incivilidades,
indisciplina e bullying que fazia parte do cotidiano dos alunos foram sanadas. Hoje, as
diferenças nem são notadas e, se observadas, são respeitadas. A presença dos alunos nos
intervalos é tranquila com atitudes e brincadeiras pacíficas próprias das relações de
adolescentes dinâmicos e criativos.
Em 2011, além da melhoria dos resultados internos do Colégio, o índice de
aprovação nos vestibulares foi bastante significativo: na UFS foram aprovados 33 alunos do
ano em curso, sendo 15 do Ensino Médio Inovador e 18 do Programa de Universidade Para
Todos (PREUNI), 17 alunos egressos do Colégio nas Universidades e Faculdades particulares
indicados nos anexos (O e P). Embora a escola tenha avançado nos índices de aprovação e
promoção dos alunos em instituições superiores de ensino, requer, no entanto, o esforço de
toda a equipe do Colégio Barão de Mauá em dá continuidade aos programas de melhoria da
qualidade de ensino e enfrentar os desafios posteriores.
Enfim, entende-se que o maior desafio é desenvolver um trabalho coordenado por
todos os segmentos da escola, visando sempre a melhoria da qualidade da aprendizagem pelos
alunos e por consequência o crescimento dos resultados do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB). O compromisso é inabalável e acredita-se numa educação pública
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de qualidade, orientando os jovens e a classe trabalhadora a usufruir e se orgulhar da Escola
Pública Brasileira (grifo meu).
O colegiado e o comitê comunitário são formados por representantes de todos os
segmentos da escola: gestores, professores, funcionários, pais e alunos que participam da
elaboração e acompanhamento da Proposta Pedagógica e cuida da transparência dos aspectos
administrativos, financeiros e educacionais. Desse modo, cumprem um papel fundamental,
zelando por aspectos do cotidiano escolar.

Colegiado tem o sentido do exercício do poder por um coletivo, por meio de
deliberação plural, em reunião de pessoas com o mesmo grau de poder. O
termo, que deriva de colégio, vem sempre associado ao funcionamento dos
conselhos, uma vez que estes só assumem poder, só podem deliberar, no
coletivo dos colegas, dotados da mesma dignidade, com o mesmo poder,
independentemente das categorias que representam. (MEC, 2004, p. 24)

A afirmação acima nos faz compreender que os conselhos de educação inserem-se
nos estruturados sistemas de ensino como mecanismos de gestão colegiada, para tornar
presente a expressão da vontade da sociedade na formulação das políticas e das normas
educacionais e nas decisões dos dirigentes. Em 2011, no Colégio Barão de Mauá realizou
nova eleição do Grêmio Estudantil e durante este processo houve um trabalho de
conscientização a respeito do papel e atuação do colegiado dentro da escola. No dia 29 de
setembro de 2011, na sala de vídeo, ocorreu uma reunião que mostrou aos alunos de que
forma eles podem liderar um Grêmio e quais os direitos e deveres dos gremistas. Para isso, a
escola contou com a participação da coordenação do Programa Cidadania e Paz que tem
ajudado muito no processo de escolha e de conscientização dos novos representantes. Sempre
que se precisa da ajuda dos alunos no que diz respeito à limpeza do colégio, organização dos
ambientes e eventos escolares, a escola conta com voluntários mobilizados pelo Grêmio
Estudantil. É uma parceria de sucesso no clima organizacional
É percebido, portanto que a equipe de profissionais do Barão de Mauá tem sua
autoestima elevada devido à prática da equipe gestora de valorizar as ações educativas,
divulgando com frequência todos os eventos que acontecem dentro e fora da escola
envolvendo os alunos, professores e servidores. Para auxiliar na compreensão do estudo serão
apresentados a seguir os dados das entrevistas realizadas no mês de agosto de 2014.
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Figura 4 – Fachada do Colégio Estadual Barão de Mauá

Fonte: Relatório do Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar (2012, p. 90)
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4

ABORDAGEM DA EQUIPE GESTORA DO COLÉGIO BARÃO DE MAUÁ

(ANÁLISE DOS DADOS)

Nesta seção, são expostas as categorias de análise que ilustram um sistema de
codificação para organizar os dados, trata ainda da análise do Projeto Pedagógico da Escola
(PPE) e do Relatório do Prêmio de Referência em Gestão Escolar e, por fim, o conteúdo das
entrevistas com a finalidade de verificar os resultados colhidos pela equipe gestora.
As entrevistas foram agendadas antecipadamente e realizadas em dias diferentes
com a utilização de um gravador. Participaram das entrevistas a gestora, a coordenadora
pedagógica e uma professora. As perguntas foram elaboradas a partir das discussões com o
orientador e estudos de vários autores conforme informações contidas. A entrevista
semiestruturada foi realizada por desempenhar um papel crucial na definição do conteúdo e na
condução do estudo.
O termo “dados” utilizado aqui se refere aos materiais em bruto que os
investigadores recolhem do mundo que se encontram a analisar; são os elementos que formam
a base de análise.

Os dados incluem materiais que os investigadores registram ativamente, tais
como transcrições de entrevista e notas de campo referentes a observação
participante. Os dados também incluem aquilo que outros criaram e que o
investigador encontra tais como diários, fotografias, documentos oficiais e
artigos de jornais. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 149)

Segundo os autores, os dados são simultaneamente as provas e as pistas. Ligam-nos
ao mundo empírico e, quando colhidos, ligam à investigação qualitativa de forma adequada
acerca dos aspectos da vida que pretendemos explorar. As notas de campo devem ser
detalhadas e descritivas, mas não devem assentar nas suposições que o investigador faz acerca
do meio. As transcrições são os principais dados de muitos estudos de entrevista. Toda
pesquisa implica o levantamento de dados de variadas fontes, quaisquer que sejam os métodos
ou técnicas empregadas.

Análise de dados é o processo de busca e de organização sistemático de
transcrições de entrevista, de notas de campo e de outros materiais que foram
sendo acumulados, com o objetivo de aumentar a sua própria compreensão
desses mesmos materiais e de lhe permitir apresentar aos outros aquilo que
encontrou. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 205)
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Conforme os autores, a análise envolve o trabalho com os dados, a sua organização,
divisão em unidades manipuláveis, síntese, procura de padrões, descoberta de aspectos
importantes do que deve ser aprendido e a decisão sobre o que vai ser transmitido aos outros.
A análise é a atividade intelectual que procura dar um significado mais amplo às respostas,
vinculando-as a outros conhecimentos. Seguimos, portanto, com a apresentação das categorias
que norteiam a pesquisa.

4.1 CATEGORIAS DE ANÁLISES

Ainda na busca de elementos que são importantes para cumprir o objetivo do estudo,
foram nomeadas categorias de análise que guiaram tanto os estudos bibliográficos quanto o
estudo de caso. Buscou-se eleger os principais elementos e conceitos que constituem uma
gestão democrática e participativa, como também sua relação com o processo de
democratização do ensino público. Para os autores, estas palavras ou frases são categorias de
codificação.

As categorias constituem um meio de classificar os dados descritivos que
recolheu (os símbolos segundo os quais organizaria os brinquedos), de forma
a que o material contido num determinado tópico possa ser fisicamente
apartado dos outros dados. Deve anotar as categorias para utilizar mais tarde.
Um passo crucial na análise dos dados diz respeito ao desenvolvimento de
uma lista de categorias de codificação depois de ter recolhido os dados e de
se encontrar preparado para organizá-los. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.
221)

Com isso, as análises dos dados coletados na escola pesquisada estarão classificadas
de acordo com tais categorias: gestão democrática e participativa, eleições, autonomia,
conselho escolar, avaliação e recursos financeiros.
A categoria de análise gestão democrática compõe um importante elemento para
respaldar a semelhança buscada entre os aspectos mais extensos e os mais limitados à
componente gestão escolar. Portanto, é imprescindível tender-se para um ideal democrático
no qual possua a contribuição do apoio popular. Mesmo nos sistemas educacionais que já
efetivaram a gestão escolar baseada em princípios democráticos, ainda precisamos da plena
efetivação das lutas pelo exercício da cidadania. Isso, trazido para a discussão da política
educacional, expressa estimular a participação da comunidade acolhida pela escola, na qual
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está inserida no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. A participação efetiva na
escola pressupõe que os professores coletivamente organizados, juntamente com os pais e
equipe gestora, discutam e analisem a problemática pedagógica, os desafios enfrentados pela
gestão que dificultam o andamento do cotidiano escolar que a partir dessa análise,
determinem caminhos para superar as dificuldades que julgarem mais relevantes.
A categoria no âmbito da autonomia impulsiona o pluralismo de ideias, o respeito às
diferenças e a exibição de atores sociais criativos e responsáveis. Em vista disso, uma
proposta de autonomia sugere um esforço descentralizador. Em meio aos limites postos pelos
organismos burocráticos e centralizadores ainda não superados evidência, portanto, a
representação no cotidiano do universo político: de um lado, um Estado demasiadamente
normatizador e, de outro, atores razoavelmente vulneráveis que necessitam de uma abertura
que favoreça as mudanças constantes nos planos, programas e projetos que se sucedem ou se
sobrepõem.
A avaliação institucional tem sido identificada como forte elemento associado à
melhoria da qualidade do trabalho do gestor que ocorre nas escolas eficazes. Dias Sobrinho
(2003, p. 181) propõe que “a avaliação deve sem dúvida produzir conhecimentos objetivos e
constatações acerca de uma realidade”, neste aspecto, a avaliação institucional torna-se
importante instrumento para a melhoria do processo educacional, visto que os dados desvelam
características dos aspectos avaliados, possibilitando um diagnóstico sobre a instituição de
ensino e servindo como base para a tomada de decisões.
A eleição para gestores foi escolhida como categoria porque indica uma das formas
de gestão democrática mais utilizada nos dias atuais, que, segundo Luck (2011), a
representação é considerada como uma forma significativa de participação: nossas ideias,
nossas expectativas, nossos valores, nossos direitos são manifestados e levados em
consideração por meio de um representante acolhido como pessoa capaz de traduzi-los em um
contexto organizado para este fim. Contudo, essa concepção é necessária em grupos sociais
grandes que não permitem a participação direta de todos, e efetiva-se pela instituição de
organizações formais em que o caráter é garantido pelo voto. “Nas escolas, essas organizações
são os conselhos escolares, associações de pais e mestres, grêmios estudantis ou similares,
constituídos por representantes escolhido mediante o voto” (LUCK, 2011, p. 41). O conselho
escolar é um órgão que implica trabalhar com a pessoa na consecução das propostas definidas
e faz com que cada um assuma sua parte de responsabilidade pelos resultados desejados.
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O passo seguinte é a análise documental do Projeto Pedagógico da Escola (PPE),
Relatório do Prêmio de Referência em Gestão Escolar e a análise das entrevistas, referentes às
ações realizadas na escola pesquisada.

4.2 ANÁLISE DO PROJETO PEDAGÓGICO DA ESCOLA (PPE)

O PPE é o elemento norteador dos processos de gestão e ensino aprendizagem de
todos na busca do alcance de seus objetivos considerando seus valores, sua visão de futuro e
sua missão, vinculada a realidade do meio em que está inserida (PPE, 2012, p. 22). Após
analisar o Projeto Pedagógico da Escola (PPE), foi possível averiguar que a gestão
democrática, os processos de aprendizagem, o gerenciamento de recursos humanos, físicos,
financeiros e do patrimônio da escola, avaliação institucional e liderança estão voltados para
ações integradoras de todos os participantes do ambiente escolar, consolidando uma prática de
gestão que fortalece os vínculos entre a família, escola e comunidade. Foi possível esta
constatação devido ao acesso ao PPE e o Relatório do Prêmio de Referência em Gestão dentre
outros documentos conforme os anexos apresentados nesta pesquisa. Percebe-se que seu
objetivo maior é a valorização do aluno em todos os seus aspectos, “orientando-os na
formação do seu caráter, educando-os para e com amor, através dos ideais de respeito,
cooperação e solidariedade, para que na prática de sua vida saiba amar, questionar, optar,
criar, decidir e agir, tendo como base valores realmente verdadeiros” (PPE, 2012, p. 24).
Pensar o projeto político pedagógico de uma escola é pensar a escola no conjunto e a sua
função social. Se essa reflexão a respeito da escola for realizada de forma participativa por
todas as pessoas nela envolvidas, certamente possibilitará a construção de um projeto de
escola consistente e possível.
Evidenciou-se que é na gestão democrática que há participação social de todos os
protagonistas do processo ensino e aprendizagem na discussão, no questionamento e na
proposição de resultados que colaboram para a melhoria da escola pública gratuita e de
qualidade. Investigou-se também, a forma de gestão no item 11.2 do PPE onde esclarece:
A gestão do colégio Barão de Mauá é democrática e participativa, pois
valoriza a participação da comunidade escolar no processo de tomada de
decisão, concebe à docência como trabalho interativo, aposta na construção
coletiva dos objetivos e funcionamento da escola, por meio da dinâmica
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subjetiva, do diálogo, do consenso, respeito, compromisso e transparência.
(PPE, 2012, p. 44)

Nota-se que a escola pesquisada está atenta com a forma de gestão que é empregada.
Esta afirmação fica muito clara na citação acima, pois o foco central da gestão escolar deve
estar voltado para os interesses do coletivo, priorizando a realização de uma gestão escolar
pautada em relações democráticas. O trabalho da gestão da escola é claro, uma vez que a
equipe gestora pensa na educação enquanto ambiente de formação continuada dos
componentes que o compõem, sendo essa clareza decisiva na elaboração e da edificação de
práticas pedagógica e na melhoria do ensino. Compreende-se que toda e qualquer organização
que pretenda implantar e desenvolver prática de natureza participativa deve ter por base o
exercício do diálogo. Veiga esclarece que:
O diálogo só pode ser verdadeiro e frutífero a partir de um esforço de
aproximação onde todos tentem perceber e conhecer o outro em seu próprio
contexto e a partir de sua própria história constitutiva. Ou seja, ver o outro
tal qual ele mesmo se vê, e não apenas como eu vejo a partir de minha
especificidade. (VEIGA, 2001, 59)

Isso significa reafirmar que é necessário praticar constantemente o exercício da
participação em todas as suas dimensões: administrativas, financeiras e pedagógicas. A
palavra participação tem uma conotação forte, dinâmica, prática e comprometida, implicando
ainda a compreensão do que é ser sujeito. Nessa linha de reflexão, segundo a autora, cabe às
instituições superar as relações competitivas e autoritárias que impedem a vivência
democrática e a resolução das tensões de forma criativa.
Nesta perspectiva, o PPE do Colégio Barão de Mauá se propõe “em garantir que os
alunos aprendam sobre o mundo e sobre si mesmos, adquiram conhecimentos úteis e
aprendam a trabalhar com informações de complexidade gradativas e contraditórias da
realidade social, econômica, política e científica” (PPE, 2012, p. 46). Com esse propósito, o
Colégio parte do diagnóstico e da articulação escola, família e comunidade, da sua missão e
valores, assume por meio de seu projeto pedagógico sua concepção de sociedade, de ser
humano e de educação através de uma proposta educacional, fundamentada na articulação das
demandas do contexto sociocultural, com o compromisso de proporcionar a construção de
conceitos, viabilizar a socialização de saberes historicamente registrados, promovendo
espaços e tempos de convivência numa perspectiva solidária e inclusiva. Essa articulação
representa um grande desafio que segundo Veiga (2001), a tendência é que as escolas, no
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decorrer da construção do PPE, excluam a participação dos pais e da comunidade e trabalhem
apenas com os demais segmentos que a compõem.
Essa articulação passa por uma mudança cultural, pois o envolvimento de todos os
segmentos da escola, inclusive das famílias e dos alunos, enriquecerá ainda mais o projeto.
“Na verdade, o inciso VI do artigo 13 da 9.394/96 estimula o poder público a criar
mecanismos para operacionalizar o artigo 205 da CF, que define a educação como direito de
todos e dever do Estado e da família” (VEIGA, 2001, p. 60).
Quanto à abordagem curricular constatou-se que, o Colégio Barão de Mauá propõe
um currículo para os níveis de ensino fundamental e médio que pretende contribuir para a
melhoria da qualidade da aprendizagem dos alunos, e sua construção envolveu a participação
de toda a comunidade escolar de forma processual e seguindo as normas e as diretrizes da
Secretaria de Educação do Estado de Sergipe.

Em 2013 seguiremos o Referencial Curricular da Rede Estadual de Ensino
de Sergipe quando na oportunidade analisaremos o referido documento, no
decorrer do ano letivo, para construir coletivamente a proposta curricular do
colégio que contemple: atividades integradoras vinculadas ao trabalho, ao
meio ambiente e à prática social; problematização como instrumento de
incentivo a pesquisa dentre outros. (PPE, 2012, p. 45)

O currículo tem uma grande relevância para a evolução do ensino e da
aprendizagem. Mas lembramos que há uma distância entre a teoria e a prática. Muitas vezes, a
escolha dos conteúdos não garante a qualidade da educação, pois outros fatores devem ser
considerados, como os métodos pedagógicos e o envolvimento da escola com a comunidade.
Assim, é importante frisar que as contribuições do currículo para o auxílio adequado à
aprendizagem acontecem quando reconhecemos os diversos fatores contribuintes para o
desenvolvimento das práticas de ensino e aprendizagem.

Conforme Veiga, (2001), o currículo é uma construção social do conhecimento,
pressupondo a sistematização dos meios para que esta construção se efetive. Portanto, a
concepção de currículo inclui desde os aspectos básicos que contornam os fundamentos
filosóficos e sociopolíticos da educação até os marcos teóricos e referenciais técnicos e
tecnológicos que perpetuam no exercício da docência continua.
Quanto à organização financeira, fica evidente que o Colégio Barão de Mauá
gerencia com competência seus recursos de modo a planejar e executar suas atividades de
maneira efetiva, isto é, elaborada com competência. Seu orçamento envolve o coletivo escolar
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durante todo o processo até o controle, previsão e prestação de contas, conforme está explicito
nos depoimentos da gestora no apêndice 1 e coordenadora pedagógica no apêndice 2. Durante
a leitura do documento, quanto à questão financeira, observou-se:

O dinheiro é aplicado (gasto) conforme orientações da legislação estadual no
que diz respeito aos recursos do PROFIN e a legislação federal,
considerando os recursos do PDDE nas suas diferentes formas de repasse,
salvaguardando a legislação estadual. São realizadas ações de planejamento
participativo, acompanhamento e avaliação da aplicação dos recursos
financeiros da escola, levando em conta as necessidades do Projeto
Pedagógico, os princípios da gestão pública e a prestação de contas às
comunidades. (PPE, 2012, p. 148)

Segundo o PPE, todas as ações voltadas para aplicação dos recursos financeiros são
deliberadas não só pelos representantes dos segmentos eleitos, mas por todos os professores e
servidores que apresentam os materiais necessários e úteis ao desenvolvimento de sua ação.
Observou-se ainda que as prestações de contas dos recursos oriundos do aluguel da cantina e
dos concursos juntamente com os recursos provenientes do FUNDEF são tornados públicos
em locais visíveis e de acesso a todos, como exemplo, os murais da escola conforme o anexo
(V).
O planejamento financeiro de uma escola, quando bem elaborado e executado em
consonância com seu Projeto Político Pedagógico, visando ao sucesso da aprendizagem dos
alunos, busca transformar essa proposta em realidade concreta com mais possibilidades de
alcançar resultados positivos, que satisfaçam toda a comunidade escolar.
Uma gestão eficiente, baseada no compromisso com a educação e atenta a tudo que
garanta o sucesso da escola, não pode passar despercebido a auto avaliação, como prática
presente no dia a dia, quando empreende-se uma análise para tomar decisão sobre
determinada situação ou quando analisa-se os pontos fortes e em que precisa-se investir mais
esforços. Identificou-se na escola pesquisada que a avaliação do Projeto Pedagógico da Escola
é constantemente submetida à avaliação de sua prática, devendo ser reescrito ao final de cada
ano, com a finalidade de modificar o que se fizer necessário em termos dos interesses e
necessidades da comunidade escolar, pois, sendo o Projeto alicerce do trabalho pedagógico
enquanto processo de construção contínua, também nunca estará pronto e acabado. Portanto, o
Projeto Pedagógico anualmente é reconstruído por ser um processo contínuo de gestão
democrática.

73

Averiguou-se que em 2012 foi celebrado o compromisso de gestão entre a Secretaria
de Estado da Educação e as escolas da rede de ensino definindo as metas e ações a serem
desenvolvidas. Este compromisso permite a escola, enquanto instituição educacional, ser
avaliada pelos resultados alcançados, em que os dados estatísticos demonstrarão claramente
os índices de aprovação, reprovação e evasão. “A avaliação institucional em educação permite
o aprimoramento da gestão pedagógica e administrativa, na constante busca da melhoria,
aumentando assim, sua relevância social, credibilidade e referência na comunidade local”
(PPE, 2012, p. 152). Constatou-se que no Colégio Barão de Mauá a avaliação é parte
integrante do processo de construção do conhecimento, porque trabalha numa dinâmica
interativa e ao longo de todo o ano, onde acompanha a participação e produtividade de cada
aluno nas atividades desenvolvidas dentro da escola. Percebeu-se também que todos os
segmentos da comunidade escolar têm acesso ao Projeto pedagógico via e-mail, onde todos
receberam uma cópia e, “através de reuniões periódicas, toda a comunidade escolar fica
informada sobre os avanços alcançados previstos dentro da Proposta Pedagógica” (PPE, 2012,
p. 153). Entende-se que o PPE deve assegurar a presença da família para refletir sobre o
processo educativo, sugerindo, indicando caminhos, questionando, participando da gestão
democrática da escola. E isso exige coordenação de forma cooperativa, respeitando as
responsabilidades de cada um.
Fica evidente que a conjugação das três instâncias escola, família e comunidade
poderão apresentar um avanço, um diálogo mais consistente entre as principais forças sociais
comprometidas com a democratização da escola pública. Portanto, o Projeto Pedagógico da
Escola, ao se identificar com a comunidade local, busca alternativas que imprimam dimensão
política e social à ação pedagógica. Articular não só a comunidade escolar em torno do
projeto, mas manter o elo com a comunidade, articulando-se às propostas comunitárias,
fortalecendo a práxis.

4.3 ANÁLISE DO RELATÓRIO DO PRÊMIO DE REFERÊNCIA EM GESTÃO
ESCOLAR

Para participar do Prêmio de Referência em Gestão Escolar, o colegiado fez uma
auto avaliação da gestão em forma de dossiê, e foi buscar no projeto pedagógico da escola a
concepção de homem e de sociedade que pretende construir, elaborando a partir desta análise,
um plano de ação para a melhoria da escola identificando os problemas que necessitem de
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atuação diferenciada e específica. As metas alcançadas e notificadas no relatório serviram de
base para análise do PPE e das ações desenvolvidas no período de 2007 a 2012 pela equipe
gestora. A primeira meta atingida no ano de 2007 foi o programa 5S, que objetivou organizar,
promover a limpeza e a agradabilidade do ambiente físico que consiste em:

Manutenção dos ambientes físicos escolares arejados, limpos e organizados,
com plantas, árvores e jardins é pauta de luta de nosso projeto. Tem sido
palco de elogios por parte de todos da comunidade escolar e por visitantes
que ao se depararem com a organização da escola, os painéis com
mensagens educativas e de otimismo, informações importantes, prestação de
contas e divulgação de resultados dos alunos. (RELATÒRIO, 2007, p. 12)

Na análise realizada, constatou que a conservação do patrimônio físico é uma tarefa
diária, consertos, reparos, pinturas, manutenção e substituição de equipamentos, capinagem e
tudo o que diz respeito à preservação do prédio escolar (RELATÒRIO, 2012, p. 28). A equipe
gestora, professores e equipe pedagógica trabalham a conscientização junto aos discentes no
sentido de preservar o patrimônio material e imaterial, mostrando sempre a vinculação desses
bens aos impostos pagos pelos pais, a necessidade de preservação para atendimento as futuras
gerações.
Identificou-se ainda que o colégio evoluiu quanto ao rendimento escolar e esforços para
sua melhoria. Esta afirmação se justifica ao observar o gráfico referente aos anos de 2005 a
2007 e de 2008 a 2012 nos anexos (M e N). “A análise a ser feita é de que as condições de vida
e falta de perspectiva de ascensão dos alunos, associada à política salarial dos professores, são
contributos para os gráficos apresentados” (RELATÒRIO, 2007, p. 14).
Na reunião, realizada no dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e onze foram
apresentados gráficos comparativos em data show, para os professores, pedagogos,
funcionários e representantes do Comitê Comunitário, com os resultados alcançados em dois
mil e dez. Esta análise comparativa é feita de forma processual desde a gestão assumida pela
equipe gestora em 2007.

Quando assumimos a direção desta Unidade de Ensino organizamos os
registros e análises do rendimento escolar através de gráficos, tabelas e
relatórios, sendo utilizados pela escola para rever estratégias de ensino e
aprendizagem e implementar ações de melhoria sempre em parceria com a
família, por isso temos a preocupação de socializar através de reuniões de
pais e professores, nossas taxas de aprovação, reprovação e abandono
visando melhorar o desempenho escolar do aluno no processo de construção
de uma escola eficiente e eficaz. (RELATÒRIO, 2012, p. 36)
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Esses resultados confirmam evidências destacadas no relatório sobre o trabalho com
os alunos dos 8º e 9º ano com dificuldades de aprendizagem, motivando-os a participarem do
turno integral além da preocupação que a escola tem em cumprir rigorosamente o Projeto de
Avaliação. A redução na taxa de abandono pode ser atribuída às práticas pedagógicas
inovadoras como Projetos, Gincanas, Excursões, Passeios, participação na Banda de
Percussão, Programas Federais e Eventos diversos que visam assegurar a permanência do
educando na escola.
Procurou-se observar o nível de satisfação da comunidade escolar em relação à atual
gestão, às práticas pedagógicas e os resultados da aprendizagem através de depoimentos
colhidos e apresentados nos anexos (Q e R). Esta auto avaliação acontece quando a escola
participa da edição do Prêmio de Referência em Gestão Escolar, em 2011. Neste mesmo ano,
foi aplicado um questionário de satisfação da gestão.

As questões que reconhecem e premiam os esforços individuais e das
equipes em relação ao tratamento dado às pessoas e as necessidades da
escola tiveram cem por cento de satisfação. Consideram que sabemos
delegar competências e responsabilidades e que estimulamos a iniciativa das
pessoas. Acham que realizamos uma gestão preocupada com o rendimento
escolar de nossos alunos e com as práticas pedagógicas desenvolvidas em
nossa escola. Esse questionário foi aplicado a dez por cento de todos os
segmentos da comunidade escolar. Nosso Colégio tem sido referendado pela
comunidade em relação à procura de vagas, reconhecimento do
compromisso da equipe gestora, do quadro de professores, da organização
do ambiente escolar, dos resultados alcançados por nossos alunos e,
principalmente pela valorização desse sucesso. (RELATÓRIO, 2012, p. 43)

Para maior comprovação, foi realizada uma tabulação do questionário aplicado com
120 integrantes da comunidade escolar sobre a satisfação da comunidade com a gestão
escolar em 2011 conforme anexos (Q e R). Segundo o relatório (2012), dos cento e vinte
representantes da comunidade escolar e local entrevistados, noventa estão muito satisfeitos
com a liderança exercida através do exemplo pela equipe gestora, vinte estão satisfeitos e dez
estão pouco satisfeitos.

Cem entrevistados estão muito satisfeitos e reconhecem que a equipe
gestora demonstra empenho no processo de mudança, quinze estão
satisfeitos e cinco estão pouco satisfeitos. Cento e vinte concordam que a
equipe gestora aceita críticas construtivas e encoraja a confiança mútua e o
respeito entre todos e estão muito satisfeitos. Cem estão muito satisfeitos
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com uma gestão que assegura o desenvolvimento de uma cultura de
mudança, quinze estão satisfeitos e cinco pouco satisfeitos. Oitenta estão
muito satisfeitos no quesito promoção de ações de formação, trinta estão
satisfeitos e dez pouco satisfeitos. Cento e vinte estão muito satisfeitos na
flexibilidade da equipe gestora em aceitar sugestões de melhoria, na forma
de estimular as pessoas, na maneira de reconhecer e premiar os esforços
individuais e das equipes e na adequação do tratamento dado às pessoas, às
necessidades e às situações de causa. (RELATÓRIO, 2012, p. 45)

Portanto, percebe-se que, em relação ao conceito que a comunidade atribui à equipe
gestora, os gráficos que abrangem as cinco dimensões de gestão demonstram satisfação, o
que aumenta a responsabilidade e compromisso da equipe em dar continuidade a esse
trabalho com a mesma conduta buscando sempre ser referência em educação de qualidade.
Além da construção coletiva do PPE e das ações sociais, educativas e culturais,
analisadas através do Relatório do Prêmio de Referência, o Colégio Barão de Mauá conta
com formas de organização do tempo espaço escolares e que favorecem a relação de ensino
aprendizagem de forma a construir conhecimentos, como: calendário anual, cronograma de
atividades e horários escolares expostos nos anexos (E, F e G). Veiga esclarece que:

(...) os calendários, cronogramas e horários escolares funcionam, ao mesmo
tempo, como especializadores do tempo epistemológicos; eles conformam
(espacialmente) nossa percepção sobre o tempo e o nosso entendimento
sobre os nossos próprios saberes, além de conformarem os usos que fazemos
de ambos – tempo e saberes. Nesse sentido eles nos disciplinam e nos
ensinam a ver o mundo como disciplinar. (VEIGA, 2001, p. 127)

Vale destacar que os projetos desenvolvidos na instituição estão diretamente ligados
com o planejamento anual e a ação do gestor. E, em uma gestão democrática, todos devem
estar envolvidos para a sua concepção e realização, pois cada um exerce uma função
primordial que desencadeará o planejamento, a realização de atividades e a sua avaliação.
Para isso é necessário que todos assumam o compromisso de participação, de colaboração.
Observou-se ainda que o Colégio torna claras e evidentes as decisões tomadas em
reuniões e a prestação de contas dos recursos utilizados, são expostos em murais com o
propósito de que a comunidade escolar e local tenham conhecimento das entradas e das
saídas e de que forma foram gastos. É notório que a democracia vivenciada pelo Colégio
Barão de Mauá tem desempenhado um papel relevante quando garante em sua administração
o exercício dos princípios da autonomia, da pluralidade de ideias, participação e transparência
das ações. Não há dúvida que o processo de gestão financeira requer vontade política de
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todos os integrantes representantes da escola (diretores, professores e conselho escolar), com
a finalidade de desenvolver um olhar ampliado para as reais necessidades da escola, quer seja
de ordem qualitativa ou quantitativa.
Conclui-se esta análise ressaltando que, na Escola Barão de Mauá, a gestão
democrática não se realiza sozinha representada apenas pela figura do gestor da escola, pelo
contrário, ela se constrói e se consolida no exercício coletivo, respeitando os diversos olhares
e opiniões para a identificação das reais necessidades e potencialidades da escola.

4. 4

ANÁLISE DAS ENTREVISTAS

Os depoimentos dos entrevistados evidenciaram a existência de ações pedagógicas,
sociais e culturais que cogitam a gestão democrática e participativa.
Nós temos o programa Cidadania e Paz que os professores de forma
também interdisciplinar, trabalham com temas transversais como a questão
do bullyng, da violência, da gravidez na adolescência, das doenças
sexualmente transmissíveis e preservação do meio ambiente. Nós temos um
programa aqui muito bonito com o professor de matemática, são os Fiscais
do Meio Ambiente cada sala elege um representante eles ficam monitorando
a limpeza da escola e, a conservação do patrimônio e todas essas ações são
divulgadas no blog da escola. (COORDENADORA PEDAGÓGICA, 2014)
Desde a eleição do conselho até as atividades desenvolvidas na escola nós
entendemos que são democráticas. Ninguém é forçado a nada, mas assim,
existe a participação de todos. Por exemplo: no planejamento todos os
professores se reúnem eles sabem que tem um compromisso com o aluno,
discutem as atividades que vão ser trabalhadas durante o ano. Na escolha
dos livros didáticos por área os professores se juntam, avaliam os conteúdos
dos livros e fazem uma escolha de duas opções, onde eles já definem a 1ª e a
2ª opção. (GESTORA, 2014)

Tais depoimentos denotam formas diferentes de pensar as ações vivenciadas no dia a
dia, embora ambas estejam relacionadas a instrumentos pedagógicos e administrativos que
requer envolvimento de todos no processo da democracia efetiva. Apesar da singularidade dos
fatos e relações que são apresentadas no cotidiano da escola, sua análise se mostra útil como
proposta para o estudo de toda rede de ensino. Identificou-se no depoimento da diretora
quanto aos desafios enfrentados em sua gestão, que as dificuldades encontradas parte da
resistência de professores e servidores em desenvolver ações inovadoras. Evidencia-se que:
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Existe resistência dos servidores, porque acham que ganham pouco, mas
nós na medida do possível vamos nos conscientizando. E dentro de uma
escola de um universo tão grande não podemos ficar pensando que vamos
conseguir 100% de participação, se ficar aguardando os 100% de
participação nunca vamos desenvolver projeto nenhum. Eu não me
preocupo com quem não quer trabalhar, com quem não quer desenvolver
uma proposta, não quer se organizar. (GESTORA, 2014)
Nos depoimentos das entrevistadas, os problemas encarados pela equipe gestora além dos
que foram citados pela diretora, como a violência, as drogas e a falta de recursos humanos, outros
podem ser ainda mais desafiadores. Entendemos que os desafios devem ser vistos como oportunidades
de superação e desenvolvimento pessoal. Assim, também, devem ser encarados os desafios da gestão
democrática. O gestor deve ver os desafios como estimulador da criatividade, deve perceber a
possibilidade de mobilizar recursos importantes para criação de novas realidades que venham a
transformar a escola num espaço onde as pessoas possam construir conhecimentos necessários para
exercer seu papel de cidadão crítico e reflexivo na sociedade contemporânea.

O maior desafio que enfrentamos não é desempenhar o nosso papel, é a
falta de funcionários. Passamos muito tempo sem porteiro, sem vigilante
tendo revezamento dos coordenadores, no horário do meio dia ficam duas
pessoas da equipe gestora uma para ficar na secretaria atendendo telefone e
no balcão e a outra para atender o portão. (COORDENADORA
PEDAGÓGICA, 2014)
Outro desafio é a questão da violência, a clientela é vulnerável. Todos os
dias tem assalto aqui na porta, todos os dias entra um aluno chorando
porque roubaram o celular, não sei de onde vem se são de outros lugares ou
se são aqui do bairro. Eu acredito que esses são os nossos grandes desafios.
(COORDENADORA PEDAGÓGICA, 2014)

Fica evidente que os desafios vivenciados pela equipe gestora, vem ao longo da
gestão assumida desde 2007 até 2012 e foram sendo superados através de ações humanitárias
desenvolvidas pelas comunidades local e escolar juntamente com a ajuda de alguns órgãos
públicos segundo o depoimento da gestora. Compreende, pois, que os desafios podem mostrar
o quanto as pessoas são capazes de superar os limites e descobrir o quanto se é forte. Entendo
que os desafios devem ser encarados como oportunidades de superação e desenvolvimento
pessoal. O gestor deve ver os desafios como estimulador da criatividade, deve perceber a
possibilidade de mobilizar recursos importantes para a criação de novas realidades que
venham transformar a escola num espaço onde as pessoas possam construir conhecimentos
necessários para exercer seu papel de cidadão crítico e reflexivo na sociedade contemporânea.
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Quando tomamos conhecimento da gravidade, foi muito difícil, mas
resolvemos começar com as famílias, envolvendo as autoridades locais.
Buscamos ajuda junto a polícia comunitária do, tinham pessoas que vinham
depredar porque os amigos estavam aqui dentro, eles vinham de fora para
apedrejar a escola. Então nós começamos a fazer um trabalho dessa
natureza, envolvendo os pais e cheguei até a ir ao ministério público.
(GESTORA, 2014)

Conforme os depoimentos, aos poucos os órgãos convidados foram percebendo uma
direção com propósitos de arejar o ambiente e começaram a abraçar a causa e aos poucos a
questão da violência e das drogas foram amenizadas. A escola investiu no sistema de câmeras
em corredores, quadras e sala de aula, monitorado pela equipe pedagógica, equipe gestora e
funcionários. A escola tem um coordenador exclusivo para o pátio e todo o corpo docente
colabora com a disciplina. Como foi visto nos depoimentos, as civilidades melhoraram muito
até os dias atuais. Quanto à questão da falta de funcionários, são problemas que ainda afeta o
Colégio, pois depende da Secretária da Educação (SEED), que, conforme a coordenadora
pedagógica é um desafio enfrentado pela secretária devido a pessoas que participam do
concurso e logo pedem exoneração por não ser o que eles esperavam. Outro problema que
merece destaque é a não participação efetiva dos pais em reuniões e atuação dos mesmos
como conselheiros. Segundo a diretora, a participação existe, mas ainda é muito tímida, muita
limitada uma vez que a escola tem um total de 1.200 alunos.

Temos ainda muita dificuldade em trazer os pais e a comunidade de modo
geral para a escola, eles não entendem a importância da participação deles
no conselho. Eles acham assim, eu apoio tudo o que vocês fazem, mas não
querem estar ali se reunindo, de está assinando documento de estar
conjuntamente conosco tomando decisões. Quando são convocados para
reunião dizem, me tirem disso, você sabe que eu apoio tudo mais fazer parte
do conselho de reuniões, ter essas obrigações eu não quero não.
(GESTORA, 2014)

Conforme depoimento da gestora, a comunidade de forma geral ainda não está
preparada para o processo democrático, em que se compreende que esse tipo de ação deve
implicar necessariamente na participação da comunidade. Parece faltar ainda, segundo a
gestora, uma maior precisão do conceito de participação. Analisou-se em sua fala que a
mudança de comitê para conselho, realizada em outubro de 2015, ainda há muito que se fazer,
por falta de informação, divulgação por parte do poder público e da própria escola, em
trabalhar a ideia de parceria entre família, escola, alunos e a comunidade local. Portanto, é
evidente que a parceria família e escola ainda é um entrave.
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Compreende que a participação democrática necessita de comprometimento das
pessoas envolvidas, com postura ativa para se posicionarem a favor ou contra nos processos
de tomada de decisão visando o bem coletivo e melhoria da escola e da qualidade dos
processos desenvolvidos. Os participantes têm que se perceberem como partícipes no que é
planejado e realizado na instituição e não meros expectadores de uma reunião que acontece de
forma desarticulada onde não têm poder de voto. Para que isso aconteça é necessário
entendermos o que significa gestão democrática, como já refletimos esse assunto em todo
corpo da pesquisa, apenas retomaremos a fala de Luck que define a gestão democrática “como
o processo em que se criam condições para que os membros de uma coletividade não apenas
tomem parte, de forma regular e contínua, de suas decisões mais importantes, mas assumam
responsabilidades por sua implementação” (LUCK, 2009, p. 57).
Ao perguntar sobre a definição de gestão democrática, os entrevistados consideraram
que a responsabilidade, a participação, o compromisso com a tarefa para qual foram
destinados é democracia. Para a diretora, entende-se como “gestão democrática a parceria que
todos da escola têm que desenvolver em prol do aluno. Observa-se nos depoimentos que na
medida em que se consegue a participação de todos os setores da escola, como gestor, alunos,
professores, e nas decisões sobre seus objetivos e problemas detectados, haverá melhores
condições para que possam exercer a cidadania através da vivencia efetiva da democracia no
ambiente escolar, visando à qualidade do ensino. É nesse sentido que precisa ser transformado
no interior da escola o sistema de autoridade, conferindo aos envolvidos no processo de
gestão democrática autônoma conforme Paro (2004), que salienta um sistema hierárquico que
pretensamente coloca todo o poder nas mãos do diretor. O entendimento dos entrevistados
quanto à questão da autonomia fica claro que a liberdade em tomadas de decisão e o diálogo
são fatores relevantes e se constitui de fato, em virtude de sua condição em conferir, poder e
contextos concretos para que os sujeitos envolvidos alcancem objetivos educacionais
articulados com os interesses de todos. Portanto, é na gestão democrática que se espera que
haja participação social dos protagonistas do processo ensino aprendizagem nas discussões,
no questionamento e na proposição de resultados que possam colaborar para a melhoria da
escola gratuita e de qualidade.
Mediante a entrevista com a professora Maria Aparecida, vem confirmar a forma de
autonomia exercida no Colégio Barão de Mauá: “todas as decisões são tomadas em conjunto,
Cristina não é arbitraria, ela não toma as decisões sozinha, ela tem uma equipe muito
preparada que são seus coordenadores, tem o comitê pedagógico, ela houve os professores.
(PROFESSORA, 2014)
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Nas entrevistas realizadas, constatou-se, quanto à forma de gestão democrática e
participativa, a realização da eleição direta para diretor no ano de 2013 conforme o decreto nº
29.120 de 06 de março de 2013 do qual dispõe sobre o processo de seleção para a função de
Diretor Escolar, e dá providências correlatas. Sendo eleita Cristina, atual gestora e a mudança
de comitê Comunitário para Conselho escolar, as eleições para os conselheiros aconteceram
no dia 13 de agosto de 2014. A visão da coordenadora pedagógica sobre o papel do conselho
e do comitê pedagógico nos esclarece:

O papel do Conselho escolar hoje é semelhante ao comitê comunitário de
antigamente. É tomar decisões de forma coletiva ouvindo todos os
segmentos da escola, o que diz respeito a tudo, a disciplina, os gastos com o
dinheiro, a estrutura da escola, as necessidades, tudo isso vai ser feito pelo
conselho escolar. Então, é um órgão que vai ajudar muito a equipe gestora.
O comitê pedagógico é o nosso suporte porque muitos conflitos, entraves
que acontecem no dia a dia não são necessários a intervenção da equipe
gestora. Os professores do comitê pedagógico conseguem resolver muitas
situações sem nos consultar, elas têm um relacionamento muito bom, tanto
no período da manhã como no período da tarde porque são alunos mais
jovens e isso acontece diariamente. (COORDENADORA PEDAGÓGICA,

2014)
O conselho tem um papel determinante na democratização da escola na medida em
que reúne os representantes da comunidade escolar para analisar as ações desenvolvidas na
escola. Conforme as respostas dadas, percebe-se que, na escola, o conselho escolar participa
de situações da gestão democrática. Da análise dos dados coletados nas entrevistas, infere-se
que os integrantes do conselho escolar, segundo a gestora, hão muito que se fazer para que os
mesmos tomem consciência e valorizem a participação efetiva da gestão democrática como
um importante exercício de cidadania.
A participação no Prêmio de Referência em Gestão Escolar conforme a coordenadora
pedagógica foi fundamental para o crescimento do Colégio, e foi no ano de 2012 que o
Colégio ganha em primeiro lugar, sendo contemplada com uma viagem para os Estados
Unidos para fazer um intercâmbio, mais de três escolas foram consideradas. Percebe-se que a
troca de experiência entre essas escolas foi de grande relevância.

É preciso ter disponibilidade e adesão de toda a comunidade escolar para
elaborar o Dossiê que mostra como trabalhamos com projetos educacionais
e atividades pedagógicas inovadoras, como acontece a gestão participativa,
relata as experiências exitosas, a aplicação correta e transparente do
dinheiro público enfim todos os segmentos da escola são responsáveis pelo
sucesso, principalmente aluno. (COORDENADORA PEDAGOGICA, 2014)
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Foi uma grande vitória para nós, um bronze com gosto e sabor de ouro,
pois, com pouco tempo de gestão conseguimos fazer o dossiê relatando
nossas práticas pedagógicas, os projetos voltados para o sucesso e
envolvimento dos estudantes e o compromisso, determinação e vontade para
melhorar a educação. É isso que leva a conquista do Prêmio Gestão.
(COORDENADORA PEDAGÓGICA, 2014)

Diante da análise realizada nota-se que depois do Prêmio Gestão, o Colégio Barão de
Mauá é muito procurado e se tornou referência, por exemplo: a presença de estagiários e
pesquisadores e convites para diversos eventos na Secretaria de Educação e em outros órgãos
públicos. A equipe gestora entende que a responsabilidade e o compromisso quanto ao
desenvolver ações democráticas, dobraram ao fazer jus à conquista do primeiro lugar.
Evidenciou-se ainda, de acordo com a fala da coordenadora, que vale apena cumprir
todas as exigências da equipe do prêmio no estado e melhorar a qualidade da educação visto
que no mundo moderno é fundamental aproveitar as habilidades do aluno avaliando-o de
maneira qualitativa e não quantitativa.
Segundo Paro (2004), a participação da comunidade na escola, como todo processo
democrático, é um caminho que se faz ao caminhar, o que não elimina a necessidade de se
refletir previamente a respeito dos obstáculos e potencialidades que a realidade apresenta para
as ações desenvolvidas. Foi nesse sentido que procuramos levantar alguns pontos com o
propósito de contribuir para a discussão sobre o tema.
Assim esse estudo foi válido uma vez que serviu para esclarecer dúvidas a respeito
da Gestão Democrática e as ações realizadas para que de fato a democracia aconteça. Os
resultados da pesquisa se farão fundamentais, tanto para os planos de melhoria interna da
própria organização, como também, no que diz respeito ao conhecimento e a qualidade de
ensino aprendizagem da escola pública, por parte dos governantes e da comunidade geral.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gestão democrática é elemento obrigatório nas escolas segundo a LDB art. 14. É
a partir dela que a comunidade se insere na escola e participa efetivamente da educação. Esta
pesquisa objetivou-se a compreender as ações desenvolvidas que refletem gestão democrática
em uma escola da rede estadual de ensino no município de Aracaju, visando o cumprimento
da lei, bem como a real participação da equipe gestora, para uma gestão participativa e
democrática.
Foi possível perceber de acordo com as análises que a equipe tem uma percepção
bastante aproximada do que vem a ser uma gestão democrática, segundo a Lei nº. 9.394/96.
Na teoria, a gestão democrática é entendida como a participação de forma coletiva na tomada
de decisão, fica evidente através dos entrevistados que a coletividade acontece mais ainda,
tem muito que se fazer, quando se trata da participação efetiva da comunidade no conselho
escolar e na parceria família e escola por considerar a participação muito tímida. Entende-se
que, não é só a escola que precisa se abrir ao mundo externo, é preciso também que a
comunidade valorize sua participação nas decisões.
Por meio desta pesquisa puderam-se visualizar muitas ações que reflete democracia
que, apesar das muitas lutas e conquistas da equipe gestora, ainda há muito a se trabalhar
sobre o tema, uma vez que seu real significado ganha maior importância no sentido de
participação vivenciada na prática, no dia a dia da escola. Fica claro que a participação efetiva
da comunidade no ambiente escolar propicia à educação assumir novos rumos, mas que esse
caminho só será trilhado na medida em que for sendo experimentado. No contexto da escola
pesquisada, não há contradição entre o que os documentos oficiais estabelecem e o que se
realiza no cotidiano, ao entender que a democracia só se efetiva por atos e relações que se dão
no nível da realidade concreta. Percebeu-se durante as análises que, em alguns aspectos, as
exigências legais foram cumpridas como, por exemplo: a eleição direta para gestor e a
implantação do Conselho Escolar e os encaminhamentos dos recursos financeiros.
Na gestão escolar as ações não podem acontecer de forma desarticulada, cada ação
deve visar um resultado que extrapole a ação gerencial atingindo as ações desenvolvidas pelos
membros escolares como professores, merendeiras e vigilantes. Além disso, os gestores
escolares devem estar preparados para desenvolverem atividades de liderança, de estimulo e
articulação, bem como ações da rotina administrativa que contemple também as necessidades
e demandas da sociedade.
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Assim sendo, percebemos que as práticas realizadas nas instituições educativas
devem ser pautadas em ações políticas e pedagógicas que levem em consideração o que a
comunidade, seja ela interna ou externa, tem a falar. Esse momento de discussão precisa ser
organizado e planejado sem determinismos, ideias pré-concebidas ou exclusões para
oportunizar a participação de todos igualitariamente.
Conclui-se que os desafios apresentados na gestão da escola pesquisada são
requisitos básicos e preliminares para aqueles que se disponha a promovê-la e estar
convencido da relevância e da necessidade de não desistir diante das primeiras dificuldades.
Contudo, é possível criar ações na gestão da escola pública que refletem democracia.
Constatou-se ainda, que o gestor escolar é marcante e deverá conduzir processos de mudanças
com flexibilidade, compreensão e responsabilidade, respeitando sempre as ideias e opiniões
dos outros, pois ele é na verdade o responsável para encorajar e dar suporte para que a
educação tenha grandes progressos.
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APÊNDICE A - Informações Prestadas Pela Gestora do Colégio Estadual Barão de
Mauá

A) Quais as ações que estão sendo desenvolvidas na escola que caracteriza gestão
democrática?
Cristina - Desde a eleição do conselho até as atividades desenvolvidas na escola nós
entendemos que são democráticas. Ninguém é forçado a nada, mas assim, existe a
participação de todos. Por exemplo: no planejamento todos os professores se reúnem, eles
sabem que tem um compromisso com o aluno, discutem as atividades que vão ser trabalhadas
durante o ano. Na escolha dos livros didáticos por área os professores se juntam, avaliam os
conteúdos dos livros e fazem uma escolha de duas opções, onde eles já definem a 1ª e a 2ª
opção. Em relação à disciplina, o comando a organização da escola, nós vamos buscar o apoio
dos pedagogos, juntamente com os coordenadores e vamos pensar em propostas de
civilidades. A cada início de ano sentamos para discutir esses assuntos, em seguida
apresentamos os resultados da escola; quais os nossos sucessos, onde a gente pecou, quais
foram os nossos desafios. Tem algumas questões que são modificadas, nas discussões sempre
encontramos um caminho e outros eles respeitam e concordam que é assim. Tem situações
que nem sempre o consenso prevalece às vezes os professores discordam porque querem
descansar.
B) Fale sobre as contribuições e problemas enfrentados na sua gestão no Colégio Barão
de Mauá?
Cristina - Olha, quando falamos em gestão é uma palavra bonita “gestão democrática” onde
todos têm autonomia, onde todos participam. Nós já encontramos dificuldades desde a menor
participação, existe resistência dos professores quando tem que participar de uma reunião fora
do horário de trabalho, porque já tem um compromisso. Existe resistência dos servidores,
porque acham que ganham pouco, mas nós na medida do possível vamos conscientizando. E
dentro de uma escola, de um universo tão grande, não podemos ficar pensando que vamos
conseguir 100% de participação, se ficar aguardando os 100% de participação nunca vamos
desenvolver projeto nenhum. Eu não me preocupo com quem não quer trabalhar, com quem
não quer desenvolver uma proposta, não quer se organizar. Eu me preocupo com aqueles que
querem, ficam motivados conseguem envolver tanto os alunos, que terminam por adesão
conquistando-os e, tem aqueles profissionais que nem por adesão se envolvem com as
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propostas, porque eles têm uma forma única de trabalhar, uma forma ainda muito tradicional.
Um trabalho onde tudo é combinado, onde existe parceria ele é muito mais rico do que aquele
que só eu desenvolvo na sala de aula, inclusive eu mostro pra eles que a atratividade nasce
daí.
C) Como a equipe tem conseguido superar a questão da violência?
Cristina - Quando assumimos essa escola tinha muita droga, os meninos vinham pra escola
com um único objetivo, o de usar drogas nos banheiros, depredavam a escola, pichavam,
quebravam carteiras. Quando tomamos conhecimento da gravidade, foi muito difícil, mas
resolvemos começar com as famílias, envolvendo as autoridades locais. Buscamos ajuda junto
a policia comunitária do bairro, tinham pessoas que vinham depredar porque os amigos
estavam aqui dentro, eles vinham de fora para apedrejar a escola. Então nós começamos a
fazer um trabalho dessa natureza, envolvendo os pais e cheguei até a ir ao ministério público.
Tinham alunos que se matriculavam com um único objetivo, está repassando droga aqui na
escola. Nós identificamos esses alunos através das pastas individuais, fui até doutor Fausto e
disse que precisava de ajuda. Aos poucos foram vendo que tinha uma direção com propósitos
de arejar o ambiente e começaram a nos ajudar e sei que fomos aos poucos melhorando a
questão da violência com o nosso trabalho. Eu lhe digo que hoje pode ter aluno aí no horário
da manhã e da tarde que usem muito camuflados. Aqui dentro da escola eles respeitam, eles
não ficam trancados dentro do banheiro, estamos o tempo todo muito vigilantes. Para isso foi
implantado o sistema de câmara que eu tenho o monitoramento e pelo sistema identifico qual
é a turma que está fora da sala de aula então, vou lá conversar com eles. A escola tem um
coordenador exclusivo para o pátio. Então, esses foram os nossos maiores desafios. As
civilidades melhoraram muito, os professores começaram a desenvolver projetos relacionados
a homofobia, bullyng, não temos hoje meninos agredindo outros, por serem homossexuais,
negros, gordos, isso foi muito bem trabalhado desde 2007 até os dias atuais.
D) Como você define gestão democrática?
Cristina - Defino assim, como sendo responsabilidade de todos e participação de todos, eu
penso dessa forma e sempre coloco para os professores, para os servidores que nós somos
todos educadores em potencial, então todos nós temos responsabilidades e compromisso com
aquela tarefa que nos é destinada. Eu entendo que gestão democrática é isso, é essa parceria
que todos da escola têm que desenvolver em prol do aluno.
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E) Qual o papel do diretor (a) na gestão democrática?
R. Ele é um conciliador e assim, eu estou gestora porque eu gosto. São muitos os desafios
dentro de uma escola pública.
F) Como você vivência o processo de autonomia no Colégio?
Cristina - Nós temos autonomia até aonde o nosso poder de convencimento nos leva. Certo?
Porque muita coisa não temos governabilidade. Eu acho que hoje é assim, antigamente era
bem pior. Mas hoje, já temos recursos então, tem algumas coisas que conseguimos resolver
com mais facilidade, não dependemos apenas da secretaria, eu acho que precisamos de muito
mais, o caminho é esse, eu não acredito que o caminho seja diferente temos ainda uma longa
caminhada pela frente. Então, a nossa autonomia esbarra nas leis, nas limitações da própria
secretaria, nas nossas limitações, nas nossas deficiências, mas também ela tem grande avanço
na vontade de acertar, no amor que temos pelo trabalho, na nossa responsabilidade e no nosso
compromisso.
G) De que forma você foi eleita em 2007 e reeleita em 2013?
Cristina - Em 2007 fui gestora por indicação política em 2013fui reeleita por eleição direta.
Para a reeleição em 2013 participei do curso para gestores oferecido pelo SEED, fiz uma
prova onde tinha que atingir no mínimo 60 pontos, onde obtive média oito e meio (8,5), após
apresentação do projeto de gestão para o triênio 2014/2016, em seguida participei da prova de
avaliação sobre gestão. Após aprovação, tínhamos o direito de participar da eleição no
Colégio. Participaram da eleição 96 eleitores e fui eleita com 90 votos. Esse curso foi ofertado
pela Secretaria de Educação.
H) Qual a participação da comunidade com a criação do conselho escolar?
Cristina - Temos ainda muita dificuldade em trazer os pais e a comunidade de modo geral
para a escola, eles não entendem a importância da participação deles no conselho. Eles acham
assim, eu apoio tudo o que vocês fazem, mas não querem estar ali se reunindo, estar assinando
documento, está conjuntamente conosco tomando decisões. Quando são convocados para
reunião dizem, me tirem disso, você sabe que eu apoio tudo, mais fazer parte do conselho, de
reuniões, ter essas obrigações eu não quero não. Percebe-se que a comunidade de uma forma
geral ainda não está preparada, é um exercício, a democracia é um exercício. Nesse momento,
para a formação do conselho seria necessário por parte do governo, maior divulgação, que a
mídia, que nós mesmos estivéssemos trabalhando mais essa ideia de participação da família,

91

dos alunos e da comunidade local como já havia dito. Como vimos a participação dos pais é
muito pequena. Nós não conseguimos trabalhar essa questão, ainda é para nós um entrave.
Conseguimos numa reunião de pais trazer 60 pais, mais ainda é pouco, nós somos uma escola
de 1200 alunos atualmente. Acho que a questão também é a cultura dos pais em acharem que
por ser público, tudo tem que ser desenvolvido pelo governo. Nós enquanto brasileiro não
temos a cultura da participação como em outros países, eles jogam a responsabilidade da
educação dos filhos para a escola. A eleição de mudança de comitê para conselho foi através
da secretaria. A SEED está tentando cumprir uma dessas determinações da LDB de 96, dizia
que essas determinações teriam que estarem em vigor até 2006, não cumprimos e a secretaria
nos deu um prazo até 2016. Foram postas pelas duas exigências previstas na lei, a eleição para
diretores e a implantação do conselho nas escolas. A posse do conselho aqui no Barão
aconteceu no dia 13 de agosto 2014, até porque é liberado para as escolas recursos do FNDE
que está atrelado a isso. Quando é liberado o recurso eles querem uma participação maior para
o acompanhamento, se o recurso está sendo bem aplicado, se a escola está funcionando. A
ideia de liberar recurso é que também a escola melhore a qualidade de ensino.
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APÊNDICE B - Informações Prestadas Pela Coordenadora Pedagógica do Colégio
Estadual Barão de Mauá

A) Quando iniciou sua função de coordenadora no Colégio?
Martha - Eu represento a parte pedagógica, isto é, a coordenação pedagógica. A equipe
gestora é praticamente as fundadoras do Colégio Barão de Mauá. Eu tenho 26 anos de casa e
assim para mim foi uma gratificação, uma honra ser convidada para fazer parte dessa equipe
desde 2007 e com 20 anos de experiência de sala de aula. Conheço de perto a realidade dos
nossos alunos e da comunidade local, porque resido aqui no Orlando Dantas e, isso se torna
um meio de comunicação mais fácil entre escola e comunidade.
B) Quais as ações que estão sendo desenvolvidas na escola que caracterizem a gestão
democrática?
Martha - Nós no ano passado como é do conhecimento de todos, tivemos a eleição para
diretor, por enquanto só tem para diretor. O diretor eleito indicou a própria equipe que fazia
parte desde 2007 com a finalidade de continuar o mandato junto com ela e nós temos assim:
os programas Mais Educação que envolve o aluno do ensino fundamental maior os oitavos
(8º) e os nonos anos (9º), aqui na escola eles ficam o dia todo, eles fazem refeição aqui e
recebe as monitorias no turno contrário à que eles estudam. Nós temos o programa Escola
Aberta durante todo o dia e aos finais de semana, aberta a toda comunidade escolar atendendo
a comunidade local que vem e participam das oficinas. Temos também o Ensino Médio
Inovador que atende o aluno manhã e tarde, os alunos ficam um horário há mais do que o
turno da noite tem uma carga horária maior a cumprir. Eles têm atividades integradoras e artes
cênicas, além das disciplinas do currículo comum e ainda os professores trabalham com
projetos de forma interdisciplinar realizando simulados em preparação para o ENEM. Nós
temos o programa Cidadania e Paz que os professores de forma também interdisciplinar,
trabalham com temas transversais como a questão do bullyng, da violência, da gravidez na
adolescência, das doenças sexualmente transmissíveis e preservação do meio ambiente. Nós
temos um programa aqui muito bonito com o professor de matemática, são os Fiscais do Meio
Ambiente cada sala elege um representante eles ficam monitorando a limpeza da escola e, a
conservação do patrimônio e todas essas ações são divulgadas no blog da escola.
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C) Qual a participação da equipe pedagógica e demais professores na construção da
gestão democrática?
Martha - A participação é a mais democrática possível porque nós somos assim, nós
trabalhamos de forma muito aberta, não tomamos nenhuma decisão sem consultar primeiro.
Por exemplo: Ao irmos às compras de material de limpeza não vamos por conta própria,
chamamos quem trabalha com isso para dar sugestões, entendeu! Quando vamos comprar
literatura, escolher romances para o acervo da biblioteca convidamos os professores que
trabalham com projetos de leitura pedindo sugestão. Não saímos para gastar o dinheiro sem
uma orientação de cada segmento da escola, na secretaria o que está precisando, o que vocês
estão sentindo falta, pasta para arquivo, corretivo, canetas, borrachas, o que mais vocês estão
sentindo falta? Toda escola pública tem recursos, o segredo é saber administrar, empregar
corretamente e que tenha transparência. Esta é uma escola que não falta nada, fornecemos aos
alunos tudo o que ele precisa pra desenvolver suas habilidades escolares diariamente. O
recurso deve ser aplicado bem. Bom, nenhuma decisão aqui é tomada pela equipe gestora
sozinha, como já disse, sempre consultamos outros segmentos e por isso se torna mais fácil de
trabalhar porque, várias cabeças pensando a probabilidade de dá certo é muito maior.
D) Como você vivência o processo de autonomia no Barão?
Martha - Autonomia é a escola ter liberdade de tomar as decisões, certo. Claro, dialogando
com a comunidade escolar, por exemplo, nós tivemos um período de paralisação, a escola tem
autonomia de decidir como irá pagar esses dias paralisados. Não segue o modelo de outras
escolas, reunimos os três turnos com os educadores e tomamos uma decisão, em seguida
comunicamos ao órgão superior que é a Secretaria de Educação para que eles aprovem a
nossa decisão, se eles encontrarem alguma falha voltamos com o problema e discutiremos de
novo na escola até encontrar outro meio para refazer o calendário de reposição das aulas, isso
é que é autonomia. A autonomia para mim é isso, é a escola ter liberdade de tomar as decisões
em benefícios dos educandos.
E) Como entender o projeto pedagógico escola?
Martha - O projeto pedagógico é o nosso documento norteador, é direcionando o rumo que
vamos tomar com aquele ano letivo, ver as ações que serão desenvolvidas, quais os projetos
que deram certo e os que irão continuar, quais as falhas que encontramos e em que precisamos
melhorar. A cada início do ano letivo ele é alimentado é um documento que não pode
caducar, ele não pode ficar engavetado porque tudo muda tudo tem que ser renovado. Antes
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de começar o ano letivo disponibilizamos o documento do ano anterior para os professores,
pedagogos e então pedimos novas sugestões, com isso renovamos o projeto. É uma coisa que
dá certo, colocamos no projeto todas as ações que irão ser trabalhadas durante o ano letivo, as
nossas normas de avaliação, de disciplina, de comportamento, as exigências do colégio, por
sinal baseado no regimento interno no ato da matricula. Quando os alunos ou professores
questionam alguma coisa no regimento nos reunimos e decidimos coletivamente se devemos
alterar ou não.
F) Qual o papel do comitê pedagógico e do conselho escolar?
Martha - O papel do Conselho escolar hoje é semelhante ao comitê comunitário de
antigamente. É tomar decisões de forma coletiva ouvindo todos os segmentos da escola, o que
diz respeito a tudo, a disciplina, os gastos com o dinheiro, a estrutura da escola, as
necessidades, tudo isso vai ser feito pelo conselho escolar. Então, é um órgão que vai ajudar
muito a equipe gestora. O comitê pedagógico é o nosso suporte porque muitos conflitos,
entraves que acontecem no dia a dia não são necessários a intervenção da equipe gestora. Os
professores do comitê pedagógico conseguem resolver muitas situações sem nos consultar,
elas têm um relacionamento muito bom, tanto no período da manhã como no período da tarde
porque são alunos mais jovens e isso acontece diariamente. Tem dias que não chega nenhum
problema pra equipe gestora porque eles têm autonomia pra resolver os assuntos que a eles
chegam. Ligam para as casas dos alunos quando eles faltam um, dois ou três dias, fazem o
levantamento do baixo e alto rendimento e registram em planilha, telefonam para os pais
assim que terminam as provas bimestrais ou em necessidades emergenciais. O comitê
pedagógico ocupa um lugar muito especial na escola. Se não fosse o comitê pedagógico eu
não sei como seria porque, a parte administrativa tem muita coisa pra se resolver
principalmente no turno diurno, são reuniões, documentos a serem expedidos, são compras,
merenda escolar é muita coisa pra equipe gestora providenciar. Se a gente for se envolver com
a parte de disciplina e de acompanhamento pedagógico sem o apoio do comitê, o carro não
anda não.
G) Fale sobre os desafios enfrentados pela equipe gestora?
Martha - O maior desafio que enfrentamos não é desempenhar o nosso papel, é a falta de
funcionários. Passamos muito tempo sem porteiro, sem vigilante tendo revezamento dos
coordenadores, no horário do meio dia ficam duas pessoas da equipe gestora uma pra ficar na
secretaria atendendo telefone e no balcão e a outra para atender o portão. Porque a violência
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tai, precisamos ter um controle de entradas e saídas de pessoas na escola. No turno integral
nós não temos uma merendeira para atender o programa mais educação, a merendeira do
turno normal é quem faz o almoço pra eles, falta funcionários na secretaria, na biblioteca, são
professores adaptados que assume essa tarefa, a sala de multimídia não tem professores que
fique lá o professor vai acompanhando a turma porque não podemos deixá-los sozinho por
conta do material para não serem danificados. Outro desafio é a questão da violência, a
clientela é vulnerável. Todos os dias têm assalto aqui na porta, todos os dias entra um aluno
chorando porque roubaram o celular, não sei de onde vem se são de outros lugares ou se são
aqui do bairro. Eu acredito que esses são os nossos grandes desafios.
H) Como a secretaria vê essa questão de violência?
Martha - A secretaria tenta suprir essas necessidades através de concursos. Recentemente
teve concursos para tudo, vigilante, merendeira, administrativo. Acontece que muitos
universitários aqueles que têm nível superior prestaram esse concurso na esperança de que
não ficasse no cargo com o qual foi aprovado e admitido, entraram e pensaram que iriam
assumir outro cargo e não aconteceu. Então essas pessoas que não tinham perfil pelo cargo
não ficaram pediram exoneração e ficou aí a lacuna.
I) Como a equipe gestora ficou sabendo sobre o prêmio gestão escolar e como se deu a
participação do Colégio ao prêmio?
Martha – Todas as escolas das redes Estadual e Municipal são convidadas a se inscrever e
concorrer ao Prêmio Gestão. É preciso ter disponibilidade e adesão de toda a comunidade
escolar para elaborar o Dossiê que mostra como trabalhamos com projetos educacionais e
atividades pedagógicas inovadoras, como acontece a gestão participativa, relata as
experiências exitosas, a aplicação correta e transparente do dinheiro público enfim todos os
segmentos da escola são responsáveis pelo sucesso, principalmente alunos. Nós somos
corajosos porque assumimos a gestão em maio de 2007 e no mesmo ano concorremos ao
prêmio gestão pela primeira vez. E nesse ano nós ficamos em terceira colocação. Coisa que,
com 26 anos de casa, nunca vi o Barão de Mauá participar de uma avaliação dessa e ninguém
tinha ciência que existia isso. Quando assumimos a gestão decidimos em comum acordo que
iríamos participar desse prêmio com a coragem e a ousadia, pois em pouco tempo de gestão
elaborar um Dossiê, que na época foi considerado um dos melhores, e conquistar o 3º
(terceiro) lugar é realmente desafiador. Por isso, incentivo as escolas a participarem do
Prêmio Gestão e não ter medo por ter pouco tempo de gestão. Foi uma grande vitória para
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nós, um bronze com gosto e sabor de ouro, pois, com pouco tempo de gestão conseguimos
fazer o dossiê relatando nossas práticas pedagógicas, os projetos voltados para o sucesso e
envolvimento dos estudantes e o compromisso, determinação e vontade para melhorar a
educação. É isso que leva a conquista do Prêmio Gestão.
J) Quantas escolas do Estado foram envolvidas no prêmio gestão escolar?
Martha - O número exato não tem porque são várias escolas Estaduais e Municipais e cada
ano a quantidade varia muito, mas a organização faz o possível para envolver o maior número
de escolas e fica mais ou menos numa faixa de 80 (oitenta) a 90 (noventa) em todo o estado
de Sergipe. Muitos desistem no meio do caminho porque não conseguem construir o dossiê, e
com as que conseguem entregar os organizadores fazem uma pré-seleção, assim ficam doze
finalistas, depois seis e depois sai à classificação das três primeiras colocadas em que todas
levam seu prêmio de acordo com a classificação. Mas muitas vezes acontecem empates e
todos acabam sendo contempladas devido ao reconhecimento dos dossiês bem elaborados. No
ano de 2012, por exemplo, quando ganhamos uma viagem para fazer um intercâmbio, mais de
três escolas foram consideradas. E percebemos que a troca de experiência entre essas escolas
é muito gratificante. Notamos que depois do Prêmio Gestão, para tudo o Colégio Barão de
Mauá é procurado, pois se tornou referência, recebemos cada vez mais estagiários e
pesquisadores, somos convidados para diversos eventos na Secretaria de Educação e em
outros órgãos públicos. Mas também, a responsabilidade e compromisso da Equipe dobraram
porque temos que fazer jus à conquista do primeiro lugar. Cada vez mais nos cobramos para
cumprir todas as exigências e melhorar a nossa qualidade da educação visto que no mundo
moderno é fundamental aproveitar as habilidades do aluno avaliando-o de maneira qualitativa
e não quantitativa.

Deixo aqui um registro. (Parecer sobre o trabalho em equipe) Que administrar em equipe
com união é fácil, por que eu nunca vi na minha vida uma equipe gestora tão linda como essa.
Nós falamos a mesma língua. Aqui não tem esse negócio de a diretora primeiro, a palavra
dela é a principal não, Cristina não toma nenhuma decisão sem me consultar, sem consultar a
secretaria, tudo aqui é em comum acordo. Se uma adoece a outra cobre o horário, nunca essa
escola foi pega sem nenhum funcionário da equipe gestora, estamos aqui manhã, tarde e noite
de 6h30 às 22h30, nós fazemos de tudo, uma mão lava a outra aqui. Eu também tomo
decisões na ausência de Cristina e depois comunico pra ela. Temos um canal de comunicação
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que é o birô, onde deixamos escrito o que acontece, não acontece nada pela manhã que
Cristina chegando a tarde e a noite que ela não fique sabendo. Então, isso é importante porque
se um guardar as informações e não socializar com o outro, a escola não anda. Isso é que é
admirável a união da equipe gestora, esse é o segredo de administrar como também termos
compromisso e transparência.
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APÊNDICE C - Informações Prestadas Pela Professora de Língua Portuguesa do
Colégio Estadual Barão de Mauá

A) Quais as ações que estão sendo desenvolvidas na escola que caracterizem a gestão
democrática?
Aparecida - Tudo que é feito na escola é em comum acordo, por exemplo, na compra de
materiais Cristina a diretora pergunta quais são os itens de primeira necessidade para uso
pedagógico e ela de acordo com a verba e do que pode ser comprado com essa verba ela
atende ao professor, e quanto a rotina do dia a dia da escola é democrática, cada um sabe a sua
função e isso facilita o trabalho.
B) Como você defini gestão democrática?
Aparecida – É onde todos trabalham, com democracia na verdade, cada um sabe o seu
direito, o seu dever e não vai além disso para não ultrapassar o direito e o dever do próximo.
C) Qual o papel do comitê pedagógico e do conselho escolar?
Aparecida - O comitê pedagógico é de fundamental importância porque dá suporte a direção,
dá suporte a nós professores, são bastante atuantes elas nos ajudam muito a convocar os pais,
a conversar com os alunos sobre os rendimentos e isso tem feito com que melhore bastante a
nota e o desenvolvimento das atividades, em fim. Antes era o comitê comunitário hoje é o
conselho é bom no sentido de que se cada membro cumprir realmente com sua função, não
por uma coisa que fique só no papel como uma lei, sem ser posto em prática.
D) A gestão acontece realmente de forma democrática?
Aparecida - Acho que sim, porque todas as decisões são tomadas em conjunto, Cristina não é
arbitraria ela não toma as decisões sozinha, ela tem uma equipe muito preparada que são seus
coordenadores, tem o comitê pedagógico, ela houve os professores, então, eu credito sim que
aqui no Barão é de fato democrático mesmo no dia a dia ela ouve os alunos, isso é muito
importante eles não precisam esperar, eles entram na sala de Cristina conversam com ela, eles
têm abertura para isso. É uma escola organizada de destaque na comunidade e na própria
secretaria de educação.
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E) Quais os problemas enfrentados na gestão escolar?
Aparecida – Aqui no Barão não terá problemas por que nós trabalhamos assim. Em escola
que o diretor é arbitrário é autoritário e não ouve a comunidade aí sim, terá problemas. Mas
aqui no Barão de Mauá fazemos tudo em conjunto.
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ANEXO X - Murais
REGIMENTO DA ESCOLA

AÇÕES DA ESCOLA 2012

PRESTAÇÃO DE CONTAS
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ANEXO Z – Murais

PRÊMIO DE REFERÊNCIA EM GESTÃO ESCOLAR

AVULSOS
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