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Resumo

Este artigo traz resultados parciais da investigação do estágio de pós-doutorado que revisita a pesquisa de
doutorado em 2008, com o foco agora, nos tipos de relações travadas no processo educacional,
especificamente na gestão escolar. O objetivo é apreender se há uma articulação nas relações dos saberes
aprendidos pelos gestores no processo de formação acadêmica ou em outras experiências com o poder
desenvolvidas por eles no seio das instituições. A metodologia qualitativa utilizada embasa a pesquisa com o
principal quadro teórico constituído dos autores Bernard Charlot (2000, 2009, 2013), Max Weber (1991), Paro
(2003). Dentre as parciais conclusões é que tanto os gestores brasileiros quanto os franceses não têm a
necessidade de uma formação específica para exercer a função de gestor, mas os que possuem maior
autonomia de gestão são os que passam pelo processo de concurso.

Palavras chaves: Gestão escolar, saber, poder

Resumè

Cet article présente les résultats partiels de l&39;enquête post-doctorat en révision de la thèse de doctorat de
2008, avec l&39;accent mis désormais sur les types de relations établies dans le processus éducatif, en
particulier dans la gestion de l&39;école. L&39;objectif est de comprendre s&39;il ya un lien entre les
relations de connaissances apprises par les gestionnaires dans le processus de formation scolaire ou dans
d&39;autres expériences avec la puissance développée par eux dans les institutions. La méthodologie
qualitative sous-tend la recherche avec le cadre théorique principal constitué des auteurs Bernard Charlot
(2000, 2009, 2013), Max Weber (1991), Paro (2003). Parmi la conclusion partielle des deux responsables
brésiliens est que les Français n&39;ont pas besoin d&39;une formation spécifique pour exercer les fonctions
de gestionnaire, mais que ceux qui ont une plus grande autonomie de gestion sont ceux qui passent par le
processus d&39;appel d&39;offres

Mots-clés : Management School, la connaissance, la puissance
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O presente trabalho traz resultados parciais da investigação do estágio de pós-doutorado que revisita o
problema da pesquisa primeira de doutorado, desenvolvida entre 2004 e 2008. Nela foi enfatizada a dinâmica
do Poder Local em Tocantins, especificamente, as formas de domínio e legitimidade na cultura política e
religiosa em Arraias-To. Entretanto, necessário se tornou abordar e pesquisar sobre os tipos de relações que
revelam domínios e saberes no processo educacional, sobretudo, pela necessidade de saber se há uma
articulação destas relações de poder desenvolvidas pelos gestores no seio das instituições com os saberes
aprendidos por eles nos processos de formação acadêmica ou em outras experiências.

Portanto, a questão central dessa investigação busca compreender como se dão especificamente as relações
de poder exercidas pelos gestores, e coordenadores pedagógicos nas instituições escolares públicas, as quais
requerem profissionais com formação e saberes específicos sobre temas e discussões atuais para gerir o
processo de educativo. Dados têm revelado que poucos são aqueles que têm conseguido sustentar ações e
projetos que privilegiam os saberes, a aprendizagem e a cidadania aprendidos no período de sua formação.
Os discursos da maioria dos gestores é o de que articulam, buscam e têm a participação da família, dos
professores e funcionários administrativos, que mantêm uma boa interação com os conselhos e a comunidade
local.

Contudo, na prática as falas de alguns pais, colegas de trabalho denunciam ações autoritárias, incoerências
de discursos quanto à abertura e participação dos mesmos nas atividades cotidianas da instituição. Parece
que não levam em conta a necessidade de romper verdadeiramente com as formas de poder autoritárias e
institucionalizadas nos ambientes escolares. Se o desejo é uma escola democrática, a gestão deve estar
voltada para o diálogo e o reconstruir constante das relações. Então porque estas se apresentam quase
sempre permeadas de dogmas, restaurando elementos de manutenção do paradigma dominante?
Porque tendem a agir com concepções de teorias que assimilaram em sua formação ao longo de suas
histórias de vida, mas que já não funcionam para o tempo de agora?

Por outro lado, é evidente que os afazeres dos gestores estão cada vez mais exigentes e os mesmos parecem
não ter tempo para agir com mais reflexividade e amadurecimento diante e apresentado avanços
consideráveis nas aprendizagens dos alunos. Parece haver uma ambiguidade entre o exercício do poder de
gestar e coordenar a instituição e os projetos que nela se desenvolvem e os saberes aprendidos em sua
formação.

Para a compreensão desses paradoxos cabem aqui outras perguntas: como os gestores escolares organizam
suas ações administrativas e burocráticas para contribuir com seus alunos na apropriação dos saberes?
Como esta instituição escolar vem trabalhando os conteúdos escolares e extra-escolares no sentido da
construção dos conhecimentos e transformação social e cidadã dos alunos que lá estudam?
De que forma?
Qual o poder que a gestão escolar, com sua organização e projetos específicos têm sobre a construção dos
saberes que seus alunos trazem de suas casas, sobretudo, os alunos das periferias?
Esta investigação debruça sobre as relações vividas dentro do ambiente escolar, espaço onde travam as
relações de poder com os diferentes saberes e, portanto, carece de elucidar as diferentes facetas do poder
que surgem nos diálogos entre os atores, dentro das propostas pedagógicas ditas democráticas e discutidas
com a participação de conselhos, pais, comunidades que em geral na maioria são simbólicas e não
conseguem garantir os princípios verdadeiramente democráticos.

Outro ponto a ser indagado é quanto à organização e implantação das inúmeras propostas de cunho
avaliativo e de desempenho desenvolvidas pelos órgãos superiores oficiais, que na ânsia de atender aos
interesses das ideologias, políticas neoliberais, que têm como sustentáculo a globalização, vem perdendo a
capacidade de contribuir na leitura da realidade e balizar padrões de conduta aos educadores dentro de
perspectivas mais humanas, dignas e igualitárias. O desempenho cobrado em nome de uma “qualidade total”
tem vindo rebuscado de novas formas de organização, com exigências maiores no domínio das tecnologias de
produção, de grupos, educação por projetos e tantos outros que por sua vez, exigem dos trabalhadores e
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especificamente dos educadores mais habilidades como raciocínio matemático, capacidade de abstração,
tomada de decisões com mais objetividade, rapidez e produção.

Movimento que na maioria das vezes têm vindo com muita intensidade e quantidade que chega a atropelar os
processos pedagógicos de aprendizagens e a forçar o aparecimento de ações dominadoras por parte dos
gestores para alcançar os objetivos exigidos pelo sistema oficial. Nesse sentido os pressupostos estão
formulados nas proposições de que:

a) Nas relações de poder exercidas dentro das instituições escolares, aparece uma preocupação pedagógica
como sugerida nos saberes e pressupostos trabalhados na sua formação da graduação?
b) A gestão escolar regula apenas relações institucionais ou persegue, também, objetivos pedagógicos
educacionais?
Qual (ou quais) e de que forma(s)?
c) Aparecem nos discursos e práticas dos gestores algumas táticas que demonstram preocupação na
articulação do exercício de poder com os saberes construídos em suas experiências de formação?
Ou não?
d) A cultura local em Arraias-To, ainda é impregnada de um tipo de poder patriarcal e dominador, estará ou
não presente na forma de gerir as questões públicas, coletivas e até mesmo as escolas em Arraias; A
construção da História social na França contribuiu para os modelos de escolas existentes hoje.

È importante clarificar que a segunda etapa da pesquisa foi realizada em três escolas do ensino fundamental
que ficam na região da Île de França, região arredor de Paris. O intuito foi compreender o processo de
formação de professores e gestão na relação com o saber e poder. Este processo ainda está em andamento e
por esta razão apresentaremos apenas resultados parciais, tendo em vista que alguns questionários ainda
estão por ser tabulados. E espera-se que o desvelar das relações da dinâmica escolar francesa possa
contribuir como contraponto para uma leitura sobre a dinâmica das relações escolares brasileiras.

Os objetivos gerais buscam analisar a dinâmica das relações de poder estruturadas nos mecanismos
administrativos e pedagógicos da organização escolar, das escolas públicas definidas do Município de Arraias e
das escolas francesas da região de Île de França, bem como intenciona descrever as dinâmicas
político-educacionais utilizadas âmbito das escolas públicas, a fim de identificar as formas e os grupos de
comando, a partir da comunicação, legislação e ações na condução do processo ensino aprendizagem.

A pesquisa tem como aporte duas categorias de análise, a saber, (a) - A “relação com o saber”, como
proposta por Bernard Charlot, que trata sobre “as relações com os saberes considerados em suas
especificidades epistemológicas, cognitivas e didáticas” CHARLOT, (2000, 2005, 2010). E a “relação com o
poder” como proposta por Max Weber que define o poder como “toda probabilidade de impor a própria
vontade em uma relação social mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade”
WEBER (1991). No ínterim da investigação permeará a discussão sobre a gestão democrática da escola
pública, a partir do pensamento de Vitor Henrique Paro, no que diz respeito a relação com os saberes focados
na participação, democracia, autonomia e cidadania. PARO, (2003)

Metodologicamente este trabalho se embasa na abordagem qualitativa, na intenção de captar o significado
dos fenômenos e processos sociais, levando em consideração os valores, as motivações, crenças,
expectativas e representações que permeiam as relações sociais, a construção do conhecimento e a prática
profissional dos sujeitos envolvidos. Contemplou a pesquisa teórica a partir dos escritos de autores que
trabalham com os principais conceitos do estudo e a pesquisa de campo realizada em três momentos, a
saber: pesquisa documental que buscou os dados das relações “de poder” nos documentos oficiais emitidos e
registrados dentro das escolas. Do inventário de saberes de onde foram apreendidos os dados voltados para
ao fenômeno das relações com os saberes e da Observação direta d o cotidiano escolar.

REFERENCIAL TEÓRICO: RELAÇÃO DE PODER COM O SABER
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Nesta última década do século XX a área da educação tem sido cenário de atenção mundial. Dentre os
grandes acontecidos podemos citar a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, ocorrida em1990, em
Jomtien, na Tailândia, que resultou o compromisso (Declaração Mundial e um Marco de Ação) dos países
participantes, inclusive o Brasil, de garantir educação básica de qualidade para crianças, jovens e adultos.
Também a divulgação do Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre a Educação para o Século
XXI, a partir de setembro de 1996, veio contribuir para os avanços educacionais de hoje. Documento que
fortaleceu aquele compromisso assinado de defender a educação permanente para o desenvolvimento
humano, a sustentabilidade do planeta, a vivência da democracia e a compreensão mútua entre os povos.

Desta forma as reformas educacionais propostas nessa década apontam para a necessidade de mudanças no
sentido de nortear as políticas públicas para atender às demandas de uma nova sociedade, sobretudo, na
perspectiva da cidadania. A partir de então, a educação básica tornou-se o centro de atenção em todo o
mundo, especialmente no continente latino-americano, onde os debates e as discussões deram ênfase à
importância de um novo modelo de educação para atender às exigências da pós-modernidade.

No Brasil, a preocupação com a Educação para Todos está expressa no Plano Decenal de Educação para
Todos, elaborado em 1993, logo após o evento internacional mencionado acima, na própria Lei de Diretrizes e
Bases da Educação nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assim como no Plano Nacional de Educação
2001-2010 e em outros documentos da política educacional. Esses aparatos legais vêm estimulando a busca
da qualidade e da eqüidade da educação básica e desafiando as organizações educativas.

Pela legislação constata-se o amparo legal da Gestão Democrática nos documentos da Constituição Federal de
05 de outubro de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB de 20/12/1996) e no Plano
Nacional de Educação (PNE – Lei n. 10.127, 09/01/ 2001). No âmbito mais geral a Constituição prevê no
titulo da “Da Educação, da Cultura e do desporto” no Capitulo III Art. 206 que o ensino será ministrado com
base nos princípios I, II, III, IV, V e o VI – enfoca a gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade;

Contudo, estes mecanismos que validam uma gestão democrática como a escolha de dirigentes escolares
(como ocorreu durante um período de governo estadual) a organização da escola por setores, implantação de
conselhos escolares, adoção de sistema de ciclos, aprimoramento do projeto político pedagógico, mais
autonomia escolar, participação da comunidade nas ações internas e administrativas da escola, criação de
associações estudantis, conselhos diretivos, conselhos de classe, dentre outros dispositivos que possuem o
discurso e objetivos de alcance de uma educação cidadã e de qualidade, precisam ser analisados amiúde, pois
são muitas formas ocultas de poder, por meio de mecanismos velados que se mesclam nas aparências de
uma escola democrática.

São muitas contradições que impedem a caminhada para a eficiência da relação com os saberes e apropriação
deste saberes em favor de um trabalho pautado no diálogo, aberto às criticas, sugestões, partilha de poderes,
garantia de deveres e direitos em prol de uma educação que propicie verdadeiramente aprendizagens e a
vivência de uma cidadania plena.

Dito isto, é preciso esclarecer que a relação com o saber, aqui enfocada, se direciona para discussão mais
abrangente, aquela que advoga o teórico Bernard Charlot (2000) em sua discussão sobre a temática no seu
livro “Elementos para uma teoria”. Para ele a relação com o saber, extrapola os saberes apreendidos nos
conteúdos escolares, pois o sentido e o prazer são elos entre os conteúdos das disciplinas e o sentido de ser
cidadão. Embora alguns avanços tenham ocorrido na educação do estado do Tocantins, nessa última década é
preciso voltar aos problemas antigos que persistem como o alto índice de analfabetismo, repetência e
distorção entre idade e série, falta de acesso que incidem sobre as relações existentes no cotidiano escolar, e
que afetam as relações do aprender e com o saber por meio das relações o poder.

Pensar o poder dentro da escola a primeira vista, parece estranho, pois são lugares educativos, tranqüilos,
harmoniosos e simples. Mas uma observação aprofundada, entretanto, revela que sob esta aparente
transparência, efervescências, divergências e complexidades circulam essa realidade, a partir de uma
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dinâmica de regulamentação, mandos e domínios, que desviam em muito os objetivos educacionais maiores,
como a real aprendizagem dos conteúdos curriculares e para a vida, de forma a garantir a plena cidadania.

Nessa investigação, interessa-nos particularmente o conceito de poder, enquanto dominação e ordem,
utilizado por Max Weber em obras como: Ciência e Política: Duas Vocações (1998) e Economia e Sociedade
(1991).Nela o autor define o poder como “toda probabilidade de impor a própria vontade em uma relação
social mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade” (1991, p. 33). É, portanto,
a capacidade que um indivíduo tem de usar suas relações e ações para influenciar um grupo social,
sobrepondo à própria vontade a qualquer oposição, protesto ou relutância. Podemos, de fato, imaginar
diversas formas, manifestas ou implícitas, de exercer tal influência: a ordem direta, o favor aparentemente
desinteressado, a insinuação discreta ou mesmo o exemplo. Ou seja, a categoria “poder” é para Weber coisa
abstrata, difusa e multifacetada – talvez multifacetada demais.

De fato, o sociólogo alemão enfatiza o seu caráter “sociologicamente amorfo” surgido do fato de que “todas
as qualidades imagináveis de uma pessoa e todas as espécies de constelações possíveis podem por alguém
em condições de impor sua vontade em uma situação dada” (Idem, p. 33). Weber manifesta um problema
metodológico decorrente da própria abrangência do conceito que busca definir. Reconhece a dificuldade que
assombra toda e qualquer análise do tema: a polivalência do poder e a consequente necessidade de ser
abordado por meio de sua localidade. Daí a importância que dá a outra categoria analítica: a dominação – que
define como “a probabilidade de encontrar obediência a uma ordem em determinado conteúdo, entre
determinadas pessoas indicadas” (Ibdem, p. 33).

Diferentemente da perspectiva do abstrato poder, a dominação se manifesta com clareza através de dois atos
claros e verificáveis – a ordem e o seu cumprimento. A dominação não seria, portanto, sinônimo de poder.
Mas seria sua manifestação mais visível – e, em um ponto crucial para Weber – verificável. Weber não nega
de forma explícita a existência de formas de poder que não seja dominação. Sequer nega a possibilidade de
estas formas serem conhecidas. Mas, pragmático, privilegia a dominação por ser seu aspecto mais fácil de
identificar, analisar e demonstrar.

A dominação representa em suma, a capacidade – fundamentada em relações sociais – que o dominador tem
em fazer com que os dominados sigam seus comandos. Compreendê-la exige, portanto, que se observe o
grau de aceitação da imposição como norma válida pelos dominadores (que afirmam ter autoridade para o
mando) quanto pelos dominados (que crêem nesta autoridade, legitimando a dominação).

Para Michel Foucault (1996), “o poder” tanto produz quanto reproduz realidades sociais por meio de ações
relacionais, reafirmando assim sua presença em diferentes instituições, do Estado à Igreja, passando pela
família, a escola, as relações familiares e outras micro-instâncias. Nestes espaços, o poder é exercido, sob
diferentes modalidades, incluindo mecanismos de coerção, de manipulação, de monitoramento, de persuasão
e até de participação.

Essas relações de dominação, citadas tanto por Weber quanto por Foucault, parecem naturalizadas nas
pequenas localidades e, sobretudo, nas instituições escolares destas, na medida em que as Secretarias de
Educação em nome das políticas oficiais utilizam-se de mecanismos para orientar por meio de “ordens” e
“comandos” a serem obedecidos para o alcance de objetivos de quem domina e comanda. Nesse caso, o
domínio pode ser o governo federal, estadual ou mesmo local. E o que ocorre é que muitos gestores das
escolas, mesmo percebendo que certas orientações não se enquadram ou não conseguem mudar a realidade
de suas escolas, utilizam-no em contradição com os princípios da gestão democrática. “A obediência” como
consequência da dominação dos órgãos oficiais faz com que os gestores, professores atendam as demandas
de desempenho e produtividade requeridas pelo sistema.

A relação com o saber é uma expressão da junção de palavras que fortificam o conceito abordado e estudado
pelo teórico Bernard Charlot (2000, p. 61) que dá à relação de saber a definição de uma relação de atividade
do sujeito com ele mesmo, de relação desse sujeito com os outros que co-constroem, controlam, validam,
partilham esse saber. Afirma “o saber é relação, e o processo que leva a adotar uma relação de saber com o
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mundo é que deve ser objeto de uma educação intelectual e não à acumulação de conteúdos intelectuais”
(CHARLOT, 2000, p. 64).

Dessa forma, continua o autor, “o sujeito de saber desenvolve uma atividade que lhe é própria:
argumentação, verificação, experimentação, vontade de demonstrar, provar, validar” Com isso, haveremos de
compreender que a aquisição do saber é um processo relacional que permite “comunicar-se com outros seres
partilhar o mundo com eles, viver certas experiências”. Esse partilhar o mundo, viver experiências com o
outro nos direciona para visualizar uma educação que colabora para construção de um sujeito que será
autônomo que sabe apropriar-se dos seus direitos dentro de uma sociedade.

Objetivos educacionais que só serão alcançados quando a escola for um lugar que preze pelo seu fazer
pedagógico e pelo sentido de suas ações favorecedoras da construção desse sujeito. Charlot (2006), em uma
de suas entrevistas à Revista Nova Escola argumenta que escola ideal é aquela que faz sentido para todos e
na qual o saber é fonte de prazer. Isso não quer dizer que dispense esforço. Compreende que a escola deve
ser o lócus do prazer, do esforço, questionamento e nascimento de novas questões.

Esses argumentos de Charlot parecem confrontar com a realidade de nossas escolas aqui no Brasil. A maioria
delas possui um discurso de democrática, aberta ao diálogo e a participação dos envolvidos. Se assim o fosse,
seria um lugar de prazer de busca por sentido na vida dos alunos. Mas porque tanta reprovação, evasão,
índices do IDEB tão baixos?
Tanta insatisfação no exercício do magistério

Suas discussões apontam a contradição entre o poder da escola em ter vários instrumentais para se constituir
enquanto escola, mas tem dificuldades de se efetivar eficazmente, enquanto promotora da relação com o
saber dos alunos. Discussão que nos faz construir uma ponte com as nossas indagações, no sentido de saber
como se dá essa dinâmica dos gestores e coordenadores que têm como função administrar dinheiro e projetos
etc, nas questões da gestão da escolar; possuem um discurso que enfatizam a participação, construção dos
sujeitos e de seus saberes, mas pouco resultado sobressai em termos de aprendizagem significativa por parte
dos alunos, quando se confrontam os resultados de suas avaliações finais, quando enfrentam situações que
requerem posições e ações de agir na comunidade e mundo em que vivem.

RESULTADOS PARCIAIS NO BRASIL

A Constituição Brasileira de 1988 trouxe chancelas importantes para a educação. Durante o seu processo de
consolidação vem modificando realidades regionais brasileiras no tocante às conquistas democráticas. Mas
existem questões específicas de regiões, sobretudo, como a norte e nordeste, que cabem reflexões sobre a
persistência das características do coronelismo, do alto indicie do analfabetismo, o pouco desenvolvimento
econômico e educacional.

Por isso é importante ressaltar que as obrigações sociais de manutenção e sustentação do sistema de ensino
brasileiro, principalmente, nas escolas primárias estão no jogo das responsabilidades entre município e
Estado, o que de certa forma favorece a não assumir atribuições por parte de uma ou de outra instância,
permitindo assim o enfraquecimento do sistema com muitos desmandos da relação de poder autoritária. A
escolha dos gestores, por exemplo, tanto municipal, quanto estadual em muitos estados como o estado do
Tocantins não passa por concurso, estes são escolhidos por decisões políticas partidárias. Essa forma de
escolha quebra com um dos quesitos democráticos, que é a “liberdade da escolha” dos envolvidos como os
professores, alunos, pais e funcionários.

Outro dado coletado é quanto ao que os gestores aprenderam na formação e fora da academia, 100% dos
entrevistados afirmam que aprenderam com seus pais e familiares os princípios da colaboração, da
valorização do outro e da vida em sociedade. Dos gestores pesquisados 100% afirmam que na Universidade
ampliaram os conhecimentos a partir das disciplinas de sociologia, psicologia e filosofia. Mas os
conhecimentos específicos para serem gestores, aprenderam praticamente no exercício da profissão.Existe
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em alguns períodos cursos de especialização para gestores, mas nem sempre aqueles que cursaram, estão na
função de gestores escolares.

Quanto às dificuldades na prática da gestão, 80% os gestores disseram que as decisões políticas do
município, quase sempre, não levam em conta o processo de continuidade de ações ao longo prazo. A troca
de diretores escolares a cada período eleitoral de governadores contribui para a descontinuidade de
concretização da maioria dos projetos já iniciados, incidindo inclusive nas ações dos Projetos Políticos
Pedagógicos em desenvolvimento. Por isso faltam parâmetros para avaliar resultados dos projetos
educacionais desenvolvidos.

Segundo os sujeitos da pesquisa, a comunidade escolar pouco participa da vida da comunidade -município.
Participam da vida da escola somente no que diz respeito, a saber se os filhos estão bem na escola, mas não
influenciam em outras situações. Os gestores ficam, na maioria das vezes, impotentes para solucionar
problemas que são da ordem estrutural do município, como transporte, merenda e material escolar, e
melhores condições da escola.

As dificuldades maiores estão potencialmente relacionadas: a) interferências de terceiros (pessoas
politiqueiras) nas questões da gestão, influenciando inclusive no processo de ensino-aprendizagem (troca de
professores por não apoiar determinado político). A ausência de autonomia para tomar as decisões que o
gestor (de acordo com seus saberes) compreende que seja o melhor para aquela situação. 70% dos gestores
pesquisados no Brasil reponderam que as atividades pedagógicas e administrativas são as funções do gestor,
que na maioria das vezes conta com coordenadores auxiliares para efetivar as ações. Entretanto, faltam
muitas condições para as escolas dos municípios, sobretudo, as das zonas rurais que estão num espaço de
extrema pobreza e abandono das administrações tanto local quanto estadual.

RESULTADOS PARCIAIS NA FRANÇA

As escolas do nível primário são de responsabilidade do Estado e elas possuem o suporte do Município para
muitas atividades como o funcionamento dos Centros de lazer. Estes colaboram de certa forma com
atividades educativas, artísticas, culturais, convivência social e cidadania.

Quanto a formação dos gestores não existe uma formação específica para exercer a função, segundo os
pesquisados “aprendemos a ser diretores na intuição e prática do cotidiano”. Contudo, os gestores passam
por um processo de concurso para assumir a gestão. Após a aprovação eles ficam no cargo pelo tempo que
desejarem permanecer, a não ser que ocorra alguma falta muito grave, comprovada é que o Ministério da
Educação pode fazer a transferência deste profissional para outra escola.

Nas gestões dos grupos escolares os diretores(zes) são professores da própria escola que foram concursados.
O seu trabalho de gestão é realizado durante um dia da semana, período destinado para atender as questões
relacionadas a atender pais, resolver pendências que surgem nas salas dos outros professores e a ele cabe
encaminhá-las a Inspeção escolar. Nos outros quatro dias da semana este gestor é professor de uma turma.
Segundo eles “Temos graduação em qualquer área e existe o concurso para gestores. Depois que você está
na função de gestor, existe dias de formação realizada pela Inspeção”. Nela você coloca suas dificuldades e
elas são discutidas no coletivo para serem pensadas em conjunto.

Alguns pais contribuem activamente para a educação e à educação de seus filhos, estabelecem uma
verdadeira colaboração com os professores; estes são os atores da vida escolar de seus filhos. Mas outros
descarregam muitos problemas e responsabilidades sobre os professores, tornando-os responsáveis
&8203;&8203;pela educação (pais) de instrução e até mesmo do fracasso de seus filhos. Alguns pais esperam
que os professores desempenham um papel de psicólogo, terapeuta da fala com relação aos seus filhos”.

Dizem também que existem relações mais complicada quando crianças apresentam dificuldades de
aprendizagens, mais frequentemente relacionados com o problema psicológicos, alguns pais se recusam a
tratar porque os coloca frente aos seus próprios problemas ou seus erros.Estes pais negam ou recusam tomar
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providências apropriadas.

Outra dificuldade é que o Diretor é responsável por uma classe como os professores, por sua vez, ele só tem
um dia oficial por semana para tratar todo o trabalho solicitado pela instituição. Compreendem que
“deveríamos, ter um espaço de nosso tempo pessoal para compensar falta. Existe também um
reconhecimento de status, não como uma hierarquia em uma escola. Faltam recursos (tempo e pessoas para
o equilíbrio entre trabalho e administrativo e pedagógico).

Com relação aos professores, diz um diretor: devemos estar no reconhecimento e desenvolvimento de
competências complementares, no apoio à gestão das crianças em situações difíceis, ouvir com empatia.
Como o estatuto de administração não é reconhecido hierarquicamente, às vezes deve-se usar muito
diplomacia e esquemas para fazê-los aceitar e participar de projetos. Quanto aos alunos, dizem: sentimos
impotentes quando alunos apresentam dificuldades de aprendizagem e os pais não colaboram nas leituras e
tarefas escolares. Em outro caso, quando os alunos que têm distúrbios de comportamentos e necessitam de
uma atenção fora da escola e não é assumida pela família.

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

As reformas educacionais propostas nessas últimas décadas apontam para a necessidade de mudanças no
sentido de nortear as políticas públicas para atender às demandas de uma nova sociedade, sobretudo, na
perspectiva da cidadania, onde os sujeitos possam ter uma participação mais ativa e consciente frente às
demandas do contexto social e histórico cultural. Para esta investigação sobre as articulações dos gestores
escolares dentro das instituições escolares se certifica a importância do contexto cultural no direcionamento
das ações e políticas que se desenvolve no interior das mesmas.

Sabe-se que o agir dos homens em qualquer sociedade coloca em evidência a história das lutas e conquistas
humanas, razões para que algumas sociedades consigam avançar mais que outras, nos estágios de efetivação
da democracia. E a gestão das escolas não é uma instância deslocada desse movimento social, portanto
perpassa também pelas mudanças paradigmáticas da sociedade.

Um olhar sobre a dinâmica dos sistemas escolares entre Brasil e França nos faz afirmar que as histórias
educacionais entre estes dois países são bem diferenciadas, em virtude dos estágios de suas histórias e de
lutas pela democracia. A gestão escolar de cada país apresenta características marcadas por seus
movimentos sociais, portanto a França traz em seu sistema de ensino as marcas transformações. Até 1762 a
educação teve a orientação das congregações religiosas da Companhia de Jesus que foi suprimida por uma
nova concepção que acionava a presença do Estado no direcionamento da educação pública.

Em alguns teóricos como Rousseau (1995), Luiz-René de Caraudec Charlotais in Luzuriaga(1959) se constata
as ideias da nova concepção, onde o ensino religioso deveria ser substituído por uma educação civil,
preparando as novas gerações para as funções do estado. Houve avanços e retrocessos no ínterim da história
da educação francesa, mas é a partir da terceira república que o sistema educacional se reveste na posição de
grande colaboradora da reconstrução da sociedade, e implantaram uma gestão democrática com forte
organização em níveis e seleção que permanece nos dias atuais, embora a exclusão escolar ainda permaneça
por meio de outros mecanismos.

Com relação à gestão das escolas é a partir da década de 1980 que o mundo inteiro, países como Canadá,
Estados Unidos, Austrália e Inglaterra se voltam para a autonomia administrativa, pedagógica e financeira da
escola por meio da gestão colegiada dentro dos sistemas públicos de ensino.

Como o processo democrático é uma construção que traz em seu bojo a história social de cada país, e nesse
caso, a história da democracia do Brasil é muito recente. As eleições para gestores escolares, como princípio
democrático, já foram e ainda são efetivadas em muitos Estados do Brasil, contudo no estado do Tocantins,
essa escolha não acontece e ainda traz para o seio da escola, algumas consequências sérias e
comprometedoras para a aprendizagem dos alunos. É importante que as eleições aconteçam e sejam
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repensadas outras formas de consolidação dos princípios democráticos para gestão escolar, a partir de
avaliações, concursos dos propositores ao cargo, formação para os gestores, de forma a evitar mecanismos
autoritários e possibilitar oportunidades da comunidade interferir na realidade local.

Embora os sujeitos pesquisados digam que a formação acadêmica na graduação e em outras experiências
tenha oferecido uma fundamentação para posturas mais democráticas, a forma do sistema político local e
regional, muitas vezes, interfere de forma negativa nas ações dos gestores. No estado do Tocantins muitos
gestores fizeram especialização em Gestão Escolar ministrada pelo Consed (Conselho Nacional de Secretários
de Educação). Entretanto, alegam que os seus saberes têm pouco impacto frente às posições de poder dos
políticos. Sabem que as mudanças dos processos decisórios devem perpassar pela descentralização, pelo
compartilhar de responsabilidades entre os que atuam dentro da escola, envolvendo a comunidade civil
inclusive no planejamento participativo.

A maioria tem consciência do seu papel, função e importância de sua atuação na efetivação de uma gestão
realmente democrática, o que já é um grande passo para as possibilidades de mudanças. Concluo acreditando
que esses avanços constituem um processo possível de mudanças, se não forem rápidas, mas persistentes,
serão como menciono na tese de doutorado, serão como “o caramujo das mudanças”, se ele passa, por
menor que seja o seu percurso, deixará seus rastros luminosos a apontar novos cenários políticos e sociais,
também dentro das escolas.
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