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(Mestrado Acadêmico em Educação). Universidade Federal de Rondônia, Porto 
Velho/RO, 2014. 
 

 
 

RESUMO 
 

O Curso de Especialização em Gestão Escolar, desenvolvido na Universidade 
Federal do Oeste do Pará (UFOPA), integra as políticas de formação continuada de 
gestores escolares, voltadas à qualificação dos profissionais e à melhoria da 
qualidade da educação, assim como à implementação da gestão democrática e ao 
aprimoramento dos projetos pedagógicos das escolas. Para que esses objetivos 
sejam alcançados, o cursista é orientado a desenvolver um Projeto de Intervenção 
(PI). Nesse sentido, a presente dissertação objetiva analisar o que os Projetos de 
Intervenção (PI) evidenciam a partir do desenvolvimento do curso de formação 
continuada em Gestão Escolar do Programa Nacional Escola de Gestores da 
UFOPA e a contribuição desses projetos para a reflexão em torno da gestão 
democrática. A pesquisa, de natureza bibliográfica e documental, teve como fonte os 
artigos produzidos para a conclusão do curso em 2011, além dos documentos 
reguladores do programa e projeto pedagógico do curso. Para o desenvolvimento da 
discussão foram utilizados os estudos de Gatti (2008), Pereira (2009), Kuenzer( 
1998; 1999; 2004; 2011) e Dourado (2011) que discutem as políticas públicas 
neoliberais e a formação continuada; Antunes (1999),  Chesnais (2008) e Hobsbawn 
(2001) que enfatizam a crise estrutural, a reestruturação produtiva e a relação com o 
processo educacional;  Ferreira (2011), Hora (2010), que  tratam das questões de 
inconsistências e incoerências da política educacional e Davini (2010) que discute as 
tendências na formação docente, Bobbio (1987), Lima (2010), Silva (2009), Wood 
(2011) que analisam a democracia nas suas diversas interpretações e realizações 
históricas e  como campo de disputa, Cossio et al (2010), Paro (2000) e Luck (2011; 
2012) que enfocam a trajetória de concepções sobre gestão escolar, gestão 
educacional e gestão democrática, salientando ressignificações e concepções de 
processos democráticos. Os procedimentos consistiram em: 1. Análise do curso e da 
disciplina Projeto Vivencial; 2. O PI: Temas abordados, Intervenções/ações relatadas 
e os resultados nas escolas. Os temas recorrentes possibilitaram a construção de 
das categorias de análise, Projeto Político Pedagógico e Gestão Democrática. O 
Estudo demonstra que os discursos, expressos nos PI, evidenciam que se tem uma 
concepção de PPP (foco dos PI no curso) como um guia e recurso para os 
problemas da escola, mas se percebe a contradição desse documento para 
efetivação da gestão democrática quando expressam ou são expressos os limites, 
os desafios e as questões legais como imposição à escola e a falta de compromisso 
de certos profissionais com a atividade que desenvolvem, eximindo-se de participar 
de maneira efetiva. O PPP por si só não é sinônimo de gestão democrática. 

 
Palavras-chave: Políticas educacionais. Formação continuada. Gestão 
democrática. Projeto de Intervenção. 
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LIMA, Glaucilene Sebastiana Nogueira. EDUCATIONAL POLICY OF CONTINUING 
EDUCATION: study based on intervention projects developed in the course School 
Management / UFOPA. Dissertation (Master's in Education Academic). Federal 
University of Rondônia, Porto Velho / RO, 2014. 
 

 

ABSTRACT 

 

The Specialization Course in School Management, developed at the Federal 
University of Western Pará ( UFOPA ) incorporates policies aimed at continuing 
education of professional qualification and improving the quality of education school 
administrators , as well as the implementation of democratic management and the 
improvement of educational projects in schools . For these goals are achieved , the 
Cursista is oriented to develop an Intervention Project ( PI ) . In this sense, this 
dissertation aims to analyze what the Intervention Projects ( PI) evidence from the 
development of continuing education course in School Management School 
Managers UFOPA National Programme and the contribution of these projects to the 
reflection on the democratic management. The research, bibliographic and 
documentary nature, had as their source articles produced for graduation in 2011, 
beyond the regulatory program documents and pedagogical design of the course. To 
develop our discussion we are referring to the studies of Gatti (2008 ), Pereira 
(2009), Kuenzer (1998, 1999, 2004, 2011) and Gold (2011 ) argue that neoliberal 
policies and continuing education; Antunes (1999 ), Chesnais (2008 ) and 
Hobsbawm (2001 ) emphasizing the structural crisis restructuring and productive 
relationship with the educational process, Ferreira (2011 ), Time ( 2010), dealing with 
the inconsistencies and incoherencies of educational policy and Davina (2010 ) that 
discusses trends in teacher education, Bobbio (1987 ), Lima (2010 ), Silva (2009 ), 
Wood (2011 ) who analyze democracy in its various interpretations and historical 
achievements and how playing field, Cossio et al (2010 ), Paro (2000 ) and Luck 
(2011 , 2012) that focus on the history of conceptions of school management, 
educational management and democratic administration , stressing resignifications 
and conceptions of democratic processes. The procedures were: 1. Analysis of the 
course and discipline Experiential Project 2. PI: Themes addressed , interventions / 
actions and the results reported in schools. The recurring themes allowed the 
construction of categories and Democratic Political Pedagogical Project . The study 
demonstrates that discourses expressed in the articles, which show has a concept of 
PPP (focus course no two PI) as a guide and resource for school problems, but 
perceive the contradiction of this document for effective democratic management 
when they express or the limits are expressed, the challenges and legal issues as tax 
for the school and the lack of commitment of certain professionals who develop with 
activity, exempting up to participate effectively. The PPP alone is not synonymous 
with democratic management as somehow is emphasized by the educational 
policies. 
  
Keywords: educational policies. Continuing education. Democratic management. 
Intervention Project. 
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LIMA, Glaucilene Sebastiana Nogueira. POLÍTICA EDUCATIVA DE EDUCACIÓN 
CONTINUA: estudio basado en proyectos de intervención desarrollados en el curso 
de Administración de Escuela / UFOPA. Tesis (Maestría en Educación Académica) f. 
Universidad Federal de Rondônia, Porto Velho / RO, 2014. 
  

 

RESUMEN 

 

El Curso de Especialización en Gestión Escolar, desarrollado en la Universidad 
Federal de Pará occidental ( UFOPA ) incorpora las políticas destinadas a la 
formación continua de la cualificación profesional y la mejora de la calidad de los 
administradores de las escuelas de educación, así como la aplicación de la gestión 
democrática y la mejora de los proyectos educativos en las escuelas. Para se logran 
estos objetivos, el Cursista está orientado a desarrollar un Proyecto de Intervención 
(PI ). En este sentido, la tesis pretende analizar cuáles son los Proyectos de 
Intervención (PI) evidencia del desarrollo de curso de educación continua 
Administradores Escolares Programa Nacional UFOPA Gestión Escolar y la 
contribución de estos proyectos a la reflexión sobre la gestión democrática en. La 
investigación, la naturaleza bibliográfica y documental, tuvo como sus artículos de 
origen producidos para su graduación en 2011, más allá de los documentos de los 
programas regulatorios y diseño pedagógico del curso. Para desarrollar nuestro 
análisis nos referimos a los estudios de Gatti ( 2008 ), Pereira ( 2009 ), Kuenzer 
(1998, 1999 , 2004 , 2011 ) y oro ( 2011 ) argumentan que las políticas neoliberales 
y la educación permanente; Antunes ( 1999 ), Chesnais (2008) y Hobsbawm ( 2001 ) 
haciendo hincapié en la reestructuración de crisis estructural y productiva relación 
con el proceso educativo, Ferreira ( 2011 ), Tiempo ( 2010 ), que trata de las 
inconsistencias e incoherencias de la política educativa y Davina ( 2010 ) que 
tendencias discute en la formación del profesorado , Bobbio ( 1987 ), Lima ( 2010 ), 
Silva ( 2009 ), Wood ( 2011 ), quienes analizan la democracia en sus diversas 
interpretaciones y logros históricos y como campo de juego, Cossio et al (2010 ), 
Paro ( 2000 ) y de la suerte (2011, 2012 ) que se centran en la historia de las 
concepciones de la gestión escolar, la gestión educativa y la administración 
democrática, destacando resignificaciones y concepciones de los procesos 
democráticos. Los procedimientos fueron: 1. Análisis de la asignatura y disciplina 
experimental del proyecto 2. PI: Temas abordados , intervenciones / acciones y los 
resultados presentados en las escuelas. Los temas recurrentes permitieron la 
construcción de categorías y Democrática Pedagógica Política de Gestión de 
Proyectos. Or Estudo expected Show that you speeches, espressos we artigos, 
evidenciam that tem Concepção uma PPP (Foco dos PI ninguna Curso) as um guide 
and resource for roblems da escola, but is barnacle to desse contradição document 
efetivação gives democratic gestão quando expressam ou espressos são os limits, 
and challenges as you like imposição Questões legais à escola ea lack of 
compromisso of certos profissionais atividade com to that desenvolvem, eximindo-is 
to participate efetiva Maneira. O PPP não é só as it synonymous with democratic 
gestão as é certa shape public policy emphasized peel educacionais. 
 
Palabras clave: políticas educativas. La educación continua. Gestión democrática. 
Proyecto de Intervención. 
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INTRODUÇÃO 

Os processos de globalização da economia na sociedade contemporânea 

geram novas demandas por formação. Em vista disso, impõe-se a (re) organização 

do trabalho docente e dos processos educativos realizados no âmbito do ensino 

superior, com ênfase nas universidades públicas, mediante a implementação de 

uma política voltada para a oferta de cursos que atendam tais exigências.  

No que se refere à questão da gestão escolar, esta se estabelece no 

contexto escolar como meio para atingir determinados fins na escola, como planejar, 

organizar, dirigir e avaliar. Para tanto, existem várias formas de gestão e cabe à 

instituição escolar definir a forma mais adequada. A gestão democrática se 

desenvolve como forma de rompimento do paradigma tradicional presente nas 

escolas e, portanto, é necessário entendê-la como uma mudança que ocorre devido 

a um processo de interação e organização de acordo com o contexto educacional. 

Por ser uma expressão política da norma constitucional e da LDB, está vinculada à 

formação da cidadania por meio da construção coletiva do Projeto Político 

Pedagógico. ―A gestão democrática visa romper com a separação entre concepção 

e execução, entre o pensar e o fazer, entre teoria e prática‖ (VEIGA, 2004, p. 18). 

O Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública faz 

parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e surgiu da 

necessidade de se construírem processos de gestão escolar compatíveis com a 

proposta e a concepção da qualidade social da educação, baseada nos princípios da 

moderna administração pública e de modelos avançados de gerenciamento de 

instituições públicas de ensino, buscando, assim, qualificar os gestores das escolas 

da educação básica pública, a partir do oferecimento de cursos de formação à 

distância (BRASIL, 2009). 

As inquietações e reflexões surgidas da realidade concreta de trabalho, 

como professora assistente do curso de gestão escolar – Escola de Gestores 

UFOPA – instigou a autora e suscitou como problema de pesquisa a necessidade de 

analisar os projetos de Intervenção elaborados na disciplina de Projeto Vivencial 

(PV).  

A experiência como professora assistente do supracitado curso possibilitou a 

visualização do percurso da formação dos gestores de forma mais aprofundada. 

  



17 

 

 

 

Mediante a esse contexto, surgiu a seguinte indagação: O que os Projetos de 

Intervenção (PI) evidenciam a partir do desenvolvimento do curso de formação 

continuada em Gestão Escolar do Programa Nacional Escola de Gestores da 

UFOPA?  A partir da indagação, surgiram as seguintes questões norteadoras: Como 

os PI evidenciam a gestão democrática? Como os PI avaliaram e que modificações 

propiciaram nos PPP?  

O objetivo central deste trabalho foi analisar os Projetos de Intervenção e 

sua contribuição para a implantação da gestão democrática. Para isso, foram 

discutidas as políticas de formação continuada de gestores escolares, a aplicação e 

o funcionamento dessas políticas. 

Na análise e interpretação dos dados, estudaram-se as relações sociais e 

econômicas que determinam a educação e a produção das ações concretas dos 

sujeitos históricos que dela fazem parte.  

O princípio da contradição é uma categoria fundamental na apreensão da 

realidade, pois em todas as realidades existem forças que se opõem e, 

simultaneamente, formam uma unidade. Dessa forma, com fundamentos em Marx1 

identificaram-se as principais contradições existentes na sociedade brasileira e no 

fenômeno pesquisado. Nesse sentido, 

 

[...] concepções de mundo [...] predominam a dinâmica e a 
contradição [...] se fundamenta no método e na lógica dialética [...] 
tende ao contínuo movimento e à evolução constante [...] 
transformação e inovação e a mudança radical das situações 
vigentes (SANTOS FILHO; GAMBOA , 2009, p. 77).   

 

Ao identificar as principais contradições da sociedade brasileira, buscam-se 

elementos para compreender a educação no Brasil e seus determinantes 

econômicos, pois se compreende que dentro dessa totalidade estão situadas as 

políticas educacionais de formação continuada de gestores escolares da educação 

básica. 

A pesquisa teve como fonte artigos produzidos como critério avaliativo para 

conclusão do curso em Gestão Escolar do ano de 2011, além de levantamento de 

dados documentais reguladores do programa e do curso e referenciais que discutem 

                                                           
1
 Karl Marx - O capital: Crítica da economia política volume I e II. 
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a democracia como Bobbio (1987) propondo-se à ―análise da democracia nas suas 

diversas interpretações e realizações históricas‖. (BOBBIO, 1987, p.146). 

Compartilha-se das idéias de Santos Filho; Gamboa (2009, p. 106) de que 

 

 A concepção dinâmica da realidade e da unidade e luta dos 
contrários que explicam sua origem, desenvolvimento e constante 
transformação são as bases para considerar que as mudanças 
qualitativas estão ligadas necessariamente a mudanças 
quantitativas. 
 
 

Na perspectiva dialética, concepção dinâmica da realidade e luta dos 

contrários percebe-se a ―história como processo de desenvolvimento e de superação 

das contradições e conflitos inerentes ao próprio fenômeno estudado‖ (GAMBOA, 

2009, p.76). Nesse sentido, o homem é visto como sujeito ativo capaz de 

transformar a realidade, ser social e histórico determinado por contextos 

econômicos, políticos, culturais e, ao mesmo tempo, como um ser transformador 

desses contextos, haja vista que o mundo tende ao contínuo movimento e se 

apresenta de maneira evolutiva de transformação e inovação, havendo mudança 

constante das situações vigentes.  Assim,  

 

O homem não só é objeto determinado pelas situações 
socioeconômicas, produto de sua própria existência e das condições 
históricas, como também é sujeito a quem cabe modificar e 
transformar a realidade. (GAMBOA, 2007, p.147). 

 

Sendo o homem e o mundo vistos da maneira acima descrita, os fenômenos 

educativos, por serem produto e produtor desse homem e desse mundo, precisam 

ser percebidos, também como processo histórico utilizando categorias fundadas na 

lógica dialética e nos movimentos e conflitos dos contrários, assim como as políticas 

executadas no meio educacional.  

Para o desenvolvimento deste estudo, realizaram-se levantamento e análise 

dos 337 artigos produzidos pelos concluintes do curso de Gestão Escolar da UFOPA 

nos 10 pólos de funcionamento. Apesar de a proposta do curso ser a elaboração de 

Projeto de intervenção (PI), ficou evidente que 67% realizaram apenas projeto de 

pesquisa; então se trabalhou com 33% do total de artigos frutos dos Projetos de 

Intervenção realizados que podem ser considerados PI de acordo com a concepção 
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expressa no curso2. Para tanto, organizou-se a pesquisa da seguinte forma: 1. 

Análise do curso, da disciplina PV e o PI; 2. Temas abordados nos Projetos de 

Intervenção; 3. Intervenções/ ações relatadas nos PI sobre o que os cursistas 

juntamente com a comunidade escolar realizam para o fortalecimento da gestão 

democrática e os resultados desses projetos na escola. A partir dos quais 

verificaram-se os temas correntes e realizou-se a análise das categorias Projeto 

Político Pedagógico e Gestão Democrática. 

Procurou-se compreender o processo de formação tendo como base os 

dados e referenciais utilizados, e sua viabilização por meio da disciplina PV e o PI, 

como um projeto de fortalecimento dos objetivos do curso e da prática profissional 

dos gestores, expondo seus limites e suas implicações. 

A dissertação está organizada em três sessões. Na primeira, tratou-se da 

formação continuada no contexto da reforma do Estado brasileiro, considerando que 

as políticas estão em movimento, são instáveis e contraditórias, apresentando-se 

como campo de conflitos, lutas multifacetárias. O desenvolvimento de tal discussão 

pautou-se nos estudos de Gatti (2008), Pereira (2009), Kuenzer( 1998; 1999; 2004; 

2011) e Dourado (2011) que discutem as políticas públicas neoliberais e a formação 

continuada; Antunes (1999),  Chesnais (2008) e Hobsbawn (2001) que enfatizam a 

crise estrutural, a reestruturação produtiva e a relação com o processo educacional;  

Ferreira (2011), Hora (2010),  que tratam das questões de inconsistências e 

incoerências da política educacional e Davini (2010) que discute as tendências na 

formação docente. 

A segunda sessão apresentou-se discutiu-se gestão democrática e 

caminhos percorridos pela democracia no âmbito educacional. Para estabelecer o 

que se configura democracia, com base nas formulações dos estudos de Bobbio 

(1987), analisa a democracia nas suas diversas interpretações, Lima (2008; 2010), 

aborda a democracia como categoria em transformação, propõe modelos de 

democracia e problematiza a gestão escolar a partir do processo de 

redemocratização na década de 1980 – desconstruída em 1990 e no século XXI e, 

ainda, analisa a gestão democrática num movimento de tese/antítese e síntese, bem 

                                                           
2
 O projeto-intervenção, tal como o propomos, deve ser compreendido e desenvolvido como ação 

conjunta, partilhada entre o diretor e o coletivo da escola.  Logo, não se trata da elaboração solitária 
de um projeto para, posteriormente, outros executarem. Trata-se, ao contrário, de um projeto que 
desde sua proposição, passando pela elaboração e desenvolvimento, ocorre no e com coletivo da 
escola. 
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como Luck (2011; 2012) que discute a gestão educacional e concepções de 

processos democráticos.  

A terceira sessão abordou-se a questão conceitual de PI, buscando 

apresentar elementos fundamentais para analisar o processo de formação dos 

gestores e a relação do PI nesse processo. O PI aqui é trabalhado na perspectiva de 

pesquisa-ação conforme explicita Ludke (2009), sendo um tipo de pesquisa que 

possibilita ao professor refletir para transformar a própria prática. Realizaram-se as 

análises dos artigos resultados dos projetos de intervenção, nos quais se 

desenvolveram as categorias acima explicitadas bem como se verificaram as 

contribuições do PI para a efetivação da gestão democrática e a concepção de 

democracia expressa pelos cursistas nos relatos dos PI. 
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1. AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO CONTEXTO DA REFORMA  

 
 

 
1.1. O Estado e as Políticas Públicas Educacionais Brasileiras  

 

As políticas públicas são elaboradas de acordo com o contexto histórico e 

político da sociedade em que são produzidas, assim conforme nos propõe Davini 

(2010, p.20) se trata, entonces, de compreender el presente através de um rastreo 

del pasado. Assim as políticas públicas, formalizam o projeto educacional que se 

pretende implantar de forma planificada em determinada região ou país. 

 

A relação entre o Estado e as políticas públicas nos anos de 1990 
tem sofrido novos contornos, decorrentes, dentre outros, de 
alterações substantivas nos padrões de intervenção estatal que 
resultam em emergência de novos mecanismos e formas de gestão, 
redirecionando as políticas públicas e, particularmente, as 
educacionais. (DOURADO in FERREIRA, 2011, p.93). 

 

As políticas educacionais, por fazerem parte das políticas públicas, também 

precisam ser analisadas considerando essa relação com o estado e o contexto 

histórico e, no caso em que se propõe a discutir, as políticas de formação 

continuada dos profissionais da educação. Acataram-se as idéias de Dourado (2011, 

p. 94) ―as políticas educacionais são expressão, elas mesmas dos embates travados 

no âmbito do Estado e nos desdobramentos assumidos por este‖.   

Nesse contexto, como destaca Davini (2010), é necessário conhecer a 

realidade em que se está inserido, a fim de propor caminhos e reorientar ações, 

além de ter conhecimento da conjuntura política de reformas do sistema educacional 

e da relevante problemática da formação docente. A referida autora desenvolve um 

trabalho apresentando as tendências materializadas nas formas institucionais e 

curriculares de formação, na perspectiva de apresentar caminhos de ações para a 

formação docente, dentro do enfoque que privilegia o papel do docente na 

construção de uma escola mais democrática. 

As atuais políticas educacionais foram introduzidas no Brasil no contexto das 

reformas promovidas nas décadas de 1960 e 1970, em sintonia com o projeto 

político em implantação pelos militares aliados aos grupos imperialistas. A adoção 

do modelo de racionalidade capitalista no campo da educação facilitou a difusão dos 
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princípios tayloristas/fordistas que vigorou na indústria ao longo praticamente de 

todo o século XX, sobretudo a partir da segunda década; segundo Antunes (1999) 

baseava-se na produção em massa de mercadorias, e se estruturava a partir de 

uma produção mais homogeneizada e enormemente verticalizada. Dessa forma, 

suprimiu a dimensão intelectual do trabalho operário, com predominância de 

operários semiqualificados. 

O capitalismo, a partir do início dos anos 1970, começou a dar sinais de um 

quadro crítico apresentando as seguintes características3: queda da taxa de lucro, 

esgotamento do padrão de acumulação taylorista/fordista de produção, hipertrofia da 

esfera financeira, maior concentração de capitais e crise do Welfare State. O referido 

quadro atingiu os pilares dos sistemas nacionais de educação, pois à medida que 

modificou os processos de trabalho transformaram- se as bases do sistema 

capitalista sobre as quais a escola se assenta.  

Chesnais (2008) enfatiza que a Mundialização da economia e a exclusão 

social geram o desemprego e a precarização, a acumulação flexível, nova forma de 

trabalho e sociabilidade.  

Para compreender a crise é necessário retroceder no tempo e analisar as 

premissas do capital discutidas por Hobsbawm (2001) e reforçadas por Chesnais 

(2008) de que com a exploração da mão de obra se prega ser necessário  existir 

exército de reserva, o lucro e a exploração para que os custos dos trabalhadores 

sejam mais reduzidos. 

Antunes, ainda sobre a temática, expõe 

 

Como resposta a sua própria crise, iniciou-se um processo de 
reorganização do capital e de seu sistema ideológico e político de 
dominação, cujos contornos mais evidentes foram o advento do 
neoliberalismo, com a privatização do Estado, a desregulamentação 
dos direitos do trabalho e desmontagem do setor produtivo estatal 
[...]. (ANTUNES, 1999, p 31). 

 

Hobsbawn  (2001)  descreve  esse  período  como  ―Décadas de Crise‖.   Os  

meios de produção movidos pela mecanização substituem a capacidade humana 

pela capacidade das máquinas, pois todo e qualquer trabalho humano tornou-se 

                                                           
3
  Ver em Chesnais (2008), Hobsbawn (2001), Lombardi ( 2012). 
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mais caro que a produção mecânica. A segurança embasada na lógica do pleno 

emprego deu lugar à ameaça contínua da perda do posto de trabalho. 

Os defensores do Estado de Bem-Estar propunham como política de 

enfrentamento da crise, o investimento no pleno emprego e altos salários como 

forma de alimentar o consumo e garantir uma expansão econômica, enquanto os 

neoliberais, defensores do livre mercado, acusavam essa política de geradora da 

crise por impedir o controle da inflação e o corte de gastos nos governos. Como 

saída da crise se propôs o modelo neoliberal.  

Pereira (2009), ao discutir as políticas públicas neoliberais e a formação 

continuada, identifica os interesses do capital nas políticas para a educação básica e 

na formação de professores para esse nível de ensino, chegando à conclusão de 

que o capital investe em formação por ―competências‖, correspondendo a uma 

epistemologia adaptativa dos sujeitos aos modos de produção, numa perspectiva 

pragmática voltada para o ―aprender a fazer‖, o que se identifica com a formação 

para a ―qualificação‖, reafirma-se o tecnicismo. 

Nesse sentido, Pereira (2009) e Kuenzer (2011) compartilham de idéias 

semelhantes, quando discutem as exigências legais para a educação básica e para 

a formação de professores para esse nível de ensino no Brasil. Buscam explicações 

na crise do capital, pelo esgotamento do modelo taylorista-fordista, pois impõe 

formas de produção mais flexíveis, em função das inovações tecnológicas, que 

geram também novas formas de gerenciamento da organização do trabalho e 

exigem novos saberes dos trabalhadores e, ainda, afirmam que os investimentos 

são feitos na perspectiva de atender as qualificações requeridas pelo mundo do 

trabalho que, conforme Kuenzer, (2011, p. 70), ―as políticas de educação objetivam 

a contenção do acesso aos níveis mais elevados de ensino para os poucos 

incluídos, respondendo a lógica da polarização‖ e que o ―modelo de organização 

administrativo-pedagógica que tem, em práticas participativas e flexíveis, a sua 

dinâmica‖ (PEREIRA, 2009, p.58). 

As políticas educacionais brasileiras, na década de 1990, foram marcadas 

por reformas neoliberais e ajustes à reestruturação produtiva, capitalista. Nesse 

cenário, instaura-se a hegemonia do pensamento neoliberal sob a égide da 

globalização, saindo assim o Estado, gradativamente, da função de prestação de 

serviços públicos e amplia-se nas definições das políticas sociais.  
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No discurso ideológico propagado, a educação assume papel estratégico 

para promover as adequações necessárias ao modelo social vigente, cabendo-lhe a 

tarefa de desenvolver na população as condições de participação na economia e na 

sociedade como garantias necessárias ao crescimento econômico sustentável. 

Contribuindo, assim, para a formação de mão de obra qualificada para as novas 

exigências do mercado de trabalho: trabalhadores versáteis, autônomos, criativos e 

flexíveis, com habilidades para a resolução de conflitos, aptos para o trabalho em 

equipe e com espírito coorporativo e, no entanto, contraditoriamente, propenso à 

competitividade.  

Como se percebe desde suas origens, o capitalismo não pôde cumprir a 

promessa integradora, pois a sua essência é marcada pela exploração dos 

trabalhadores pelos detentores do capital. O atual estágio do modo de produção 

capitalista, por meio das políticas neoliberais, potencializa o embrutecimento dos 

indivíduos, ainda que o discurso oficial acene para a formação de desenvolvimento 

humano.  Assim, a formação e o desenvolvimento do indivíduo, nesse contexto, não 

passam de falácia.  

Em uma sociedade capitalista, criar novos protagonistas sociais, preparados 

para refletir e atuar socialmente, é um trabalho que solicita da educação a adoção 

de uma atitude diante das problemáticas sociais que apareça a partir de novas 

formas de pensar e de atuação em ambientes cada vez mais complexos e 

globalizados, como afirma Dourado (2011, p. 23 - 24). 

 

As relações sociais sob a hegemonia das relações sociais 
capitalistas, neste início de milênio, se traduzem como resultantes 
das complexas e significativas mudanças no processo produtivo e, 
em decorrência, no conteúdo e nas formas do processo de trabalho 
até então vigentes. São alterações de toda ordem, que implicam, até 
mesmo, novos horizontes geopolíticos, sob a égide da mundialização 
da economia, e que trazem um traço característico intrínseco à 
exclusão social e à sua justificativa ideológica – o fim das ideologias 
e da história, apregoando o neoliberalismo como a única 
possibilidade de ajuste e de sobrevivência, ainda que a um elevado 
custo social. Ou seja, o processo resultante dessa fase de 
reestruturação capitalista é marcado por políticas de centralização, 
de diferenciação e de diversificação institucional e, especialmente, de 
privatização da esfera pública.  
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A educação que incide na concepção da aptidão física, moral e intelectual 

dos indivíduos, é um ato decisivo para o crescimento humano e social das futuras 

gerações. Sendo assim, entende-se que a escola recebe influências do contexto, 

pois ocorre nas relações sociais e produtivas, sendo determinada e determinante 

para a manutenção do sistema. De acordo com Meszáros (2005, p. 48).  

 

[...] apenas a mais ampla das concepções de educação nos pode 
ajudar a perseguir o objetivo de uma mudança verdadeiramente 
radical, proporcionando instrumentos de pressão que rompam com a 
lógica do capital.  

 

Para desvendamento dessas questões é preciso analisar as transformações 

do mundo do trabalho e o contexto socioeconômico e ideológico que permeiam as 

mudanças ocorridas concernentes à educação escolar em suas relações com o 

trabalho. 

Essa crise estrutural trouxe consequências significativas nas relações de 

trabalho, no sistema educacional e nas relações sociais, bem como na valorização 

do capital e na desvalorização do capital humano, pois:  

 

Fez isso, por exemplo, no plano ideológico por meio do culto a um 
subjetivismo e de um ideário fragmentador que faz apologia ao 
individualismo exacerbado contra as formas de solidariedade e de 
atuação coletiva e social. (ANTUNES, 1999, p. 48). 

 

O discurso utilizado pelo sistema exige e contribui para o surgimento de um 

trabalhador mais qualificado, participativo, multifuncional, polivalente, dotado de 

maior realização no espaço de trabalho e de especialização flexível. Isso, porém, era 

posto na realidade de maneira teoricamente contraditória. Ao contrário do que se 

prega, há intensificação do trabalho. 

A produção do capital tem como elemento intrínseco a contradição, pois 

cresce o conhecimento e a capacidade de produzir riquezas, mas aumenta a 

incerteza sobre a própria sobrevivência do ser humano. Além dos efeitos 

catastróficos para os recursos naturais e o meio ambiente, ocorre ampliação 

sistemática do ―trabalho supérfluo‖; vale dizer, a destruição massiva de postos de 

trabalho. 
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O Estado, políticas educacionais e escola no Brasil, ao longo do tempo, têm 

se constituído como marcos reguladores e reforçadores da educação dualista, 

delimitada pela divisão social de classe. A educação veiculada em todo o mundo 

como direito de todos e como ascensão financeira, disseminou-se com especial 

atenção em todo o mundo em meio ao modo de produção capitalista. 

Numa direção contrária destacam-se as fragilidades do que Meszáros (2004) 

chama de sociometabolismo do capital. As condições ideológicas e históricas, em 

que estabelece seus fundamentos, impõem que o lógico é resignar-se à 

irreversibilidade desse dilema político, determinístico e cego. 

Na década de 1980, a educação e o combate à miséria passaram a ser o 

foco do Estado, impulsionado pelas formas de regulação transnacional de mercado. 

A presença do Estado, a partir da década de 1990, como agente regulador da 

economia, atendeu as premissas do mercado internacional com forte ênfase na 

introdução e no desenvolvimento de novos padrões da força produtiva e na 

adequação da força de trabalho. 

O ideário neoliberal é incorporado como caminho salvacionista do 

crescimento econômico, compassando a orientação das políticas educacionais e, 

finalmente, desembocando na escola, na transformação do ―homem necessário‖ 

para uma sociedade do conhecimento mundializado.  

As políticas neoliberais e o complexo midiático-cultural que ampara a 

supremacia neoliberal constituem uma influente estrutura de produção do pensar e 

da edificação de uma nova concordância social às necessidades da obra do capital 

centralizadas no toyotismo, que alcança e atrai ganhadores e perdedores. 

Essas novas aptidões cognitivas e comportamentais possuem definição 

incoerente. Propagam a cobrança orgânica da produção de artigos, utilizando-se de 

suas novas designações à conexão do toyotismo, com novas cobranças de 

submissão real do trabalho ao capital.  

Diante dessa premissa, o papel político da educação escolar com o passar 

do tempo, levando em conta a relação da acumulação do capital, produz e reforça a 

hegemonia da burguesia com a ênfase na expansão de educação básica para o 

povo e sua preparação para um mercado de trabalho determinado. Kuenzer (2011) 

propõe que ―essas novas determinações mudariam radicalmente o eixo da formação 

dos trabalhadores, caso ela fosse assegurada para todos, o que na realidade não 

ocorre‖.  
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O discurso democrático do neoliberalismo oculta o ideário representado por 

estratégias que dizem atender as políticas sociais para as demandas populares, 

entretanto, sob a aparência de inclusão, mantém intacta a exclusão.  Como enfatiza 

kuenzer (2011, p. 49), ―há uma grande massa de excluídos, que cresce a cada dia, 

como decorrência do próprio caráter concentrador do capitalismo, acentuado por 

esse novo padrão de acumulação‖.  

A constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB 9394/96 – materializam a consensualidade quanto ao ideário 

neoliberal nas políticas educacionais no Brasil, ao modelo do desenvolvimento 

econômico com uma educação determinada à classe social a que se destinara.  As 

políticas educacionais na década de 1990 visavam a uma projeção da qualidade do 

ensino no Brasil, porém em conformidade a determinações de organismos 

multilaterais como o Banco Mundial. 

A exclusão social e a exploração selvagem do trabalhador alcançam uma 

dimensão contraditória e difusa na estrutura de poder na relação do que é explícito e 

implícito nas políticas. Dessa forma, as propostas de reformas do Estado para a 

educação não são emanadas da solicitação social como sanadora das 

desigualdades e injustiças sociais, ao contrário.  

Um aspecto que também se deve considerar nessa análise é o problema 

relativo à preparação para o mercado. São inculcados o consumismo e a formação 

contínua para atendimento dos preceitos e da lógica capitalista. Isso engloba 

também a questão da qualidade e da fragilidade dos produtos a serem consumidos 

que exigem cada vez mais aperfeiçoamento profissional para atendimento das 

exigências da clientela e rotatividade do mercado, visando ao aumento da 

velocidade do circuito produtivo, e à exploração do trabalho, sendo que quanto mais 

―qualidade total‖ os produtos devem ter, menor deve ser seu tempo de duração. 

O trabalho pedagógico reproduz todas as contradições presentes no 

toyotismo e se constitui em forma de disciplinamento para a vida social e reprodutiva 

do capitalismo. No paradigma taylorismo/fordismo fica clara a definição de fronteiras 

entre ações intelectuais e mentais e assim o rompimento entre pensamento e ação, 

o que visa a gerar a fragmentação do trabalho pedagógico. Esse contexto faz surgir 

a necessidade de formar trabalhadores e pessoas com comportamentos flexíveis, de 

modo que se adaptem, com rapidez e eficiência, a situações novas, bem como criem 

respostas para situações imprevistas. 
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Levando isso ao campo educacional, pode-se recorrer aos estudos de 

Ferreira (2011), que discute questões de inconsistências e incoerências de uma 

política educacional, pois propaga um discurso de valorização e promoção do ser 

humano, no entanto adota como prática um conjunto de medidas que apenas vão 

afastando das soluções demandadas por todos. 

 Apesar de ter iniciado nas décadas anteriores o processo de reestruturação 

das bases produtivas do capitalismo mundial, é a partir das mudanças ocorridas no 

mundo do trabalho nos anos 90, com a globalização da economia, com as novas 

formas de relação entre Estado e sociedade civil, que a subordinação dos processos 

educativos se aprofunda diante da hegemonia do pensamento neoliberal, pois 

mudam radicalmente as demandas de disciplinamento, e, em decorrência, as 

demandas que o capitalismo faz à escola.  

O processo de globalização aumentou a fragilização das relações de 

trabalho no mundo e acelerou a fragmentação do indivíduo que, junto com as 

políticas neoliberais de estado mínimo, afastaram ainda mais o governo dos 

interesses populares e o aproximaram dos interesses da burguesia. Nesse contexto, 

a escola apresenta, ideologicamente, aparente contradição: quanto mais se 

simplificam as tarefas, mais se exige conhecimento do trabalhador, em decorrência 

da ampliação de sua escolaridade, como declara Kuenzer (2004, p.90): 

 

Acirra-se, ao contrário do que diz o novo discurso do capital, a cisão 
entre o trabalho intelectual, que compete a um número cada vez 
menor de trabalhadores, com formação flexível resultante de 
prolongada e contínua formação de qualidade, e o trabalho 
instrumental, cada vez mais esvaziado de conteúdo. 

 

O que evidencia a incapacidade pelos novos modos de produção de manter 

a promessa de incorporar toda a população de forma estável, quer pela precarização 

das relações, quer pelas formas flexíveis incorporadas ao setor produtivo, tanto na 

produção quanto na contratação. 

Em contrapartida, há uma desestabilização social, que leva a educação a 

ocupar um lugar contraditório. De um lado sem sentido por não garantir um lugar no 

mundo do trabalho, de outro, as exigências por um conhecimento cada vez mais 

intensivo exigem uma formação constante e exaustiva. 
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São as metamorfoses do mundo do trabalho que acarretam uma 

transformação na referência da escola. Essas metamorfoses têm diminuído a 

participação do trabalho vivo, da relação assalariada formal, têm aumentado o 

desemprego, o subemprego, a precariedade do trabalho, os índices de pobreza e 

exclusão social e têm aprofundado as contradições sociais.  

Segundo Minto (2011), a educação e o desenvolvimento são uma faceta da 

ideologia liberal. Na realidade, há uma associação entre educação, emprego e 

crescimento econômico e isso se traduz nas instituições de ensino.  

O discurso do capital e de seus representantes sobre educação esconde 

uma realidade complexa da escola e do mundo do trabalho em que os pesos social 

e político dos indivíduos são bem desiguais.  

Dessa forma, fica evidente que os esforços empreendidos pelo Estado e 

pelo capital em termos de educação não são no sentido de oferecer à grande massa 

de trabalhadores a mais alta qualificação na perspectiva de uma ampla absorção 

dessa massa por empregos formais. Os esforços desses setores são no sentido de 

adaptar a escola à realidade da produção flexível, do desemprego, da informalidade, 

da precarização.  Enquanto, de um lado, existe uma parcela da mão-de-obra que 

precisa estar apta a trabalhar nos processos produtivos avançados, em empregos 

regulares, de outro, existe uma massa que deve ser preparada (ou despreparada) 

teórica e praticamente (além de convencida de que não possui méritos suficientes) 

para outra coisa senão ganhar a vida em formas marginais de trabalho, sem direitos 

e garantias e desprotegida pelo Estado. 

Cabe, então, aos educadores se posicionar com formação teórica e política, 

extraindo as contradições da sociedade e construir nova perspectiva, pois a escola 

por si só não constrói a sociedade, mas é parte da luta dessa construção. 

 O discurso da empregabilidade camufla o caráter íntimo do progresso do 

capital e da exclusão social. Tal conceito é expressivo da corrente do toyotismo, 

definindo a profundeza das astúcias de concepção profissional.  

Assim, a capacidade de inserção do indivíduo no mercado de trabalho vai 

depender da sua capacidade de consumir os conhecimentos necessários para 

competir para obter a inserção. Isso gera a busca incessante por conhecimentos e 

aperfeiçoamento, transformando-o, assim, em um indivíduo ―fragmentado‖, que 

perde a capacidade de entender-se como ser social e produto de uma coletividade, 

tornando-se escravo de si mesmo. 
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As transformações no mundo do trabalho incidem diretamente sobre a 

escola, pois se verifica a transformação radical das bases materiais em que se apóia 

a escola, consequentemente, pondo em questão as suas promessas integradoras e 

liberal-democráticas, fazendo ir abaixo todo o horizonte democrático, ao qual se 

apegavam também os trabalhadores em suas lutas por educação. 

A lógica de mercado interage com as políticas educacionais e se reproduz 

dentro do espaço formal de socialização do conhecimento, descaracterizando, 

assim, o verdadeiro papel da educação escolar, como transmissora de 

conhecimento e, então, fornecedora de instrumentos de luta, necessários aos 

indivíduos para transformarem sua real condição de existência em relação à incrível 

destruição de força produtiva na forma de força humana de trabalho. 

Conforme Kuenzer (20004), para mudar esse contexto deve-se articular às 

demais formas de destruição das condições materiais excludentes. Desse modo, 

deixarão de serem contraditórios os meios de produção e a força de trabalho. 

Não se pode descartar a relevância da escola como possibilidade de 

integração social, porém não como único recurso, conforme é considerada pelos 

grupos dominantes e pelas massas que lutavam pela democratização dela, como 

um poderoso dispositivo institucional de integração social num sentido amplo, mas 

se deve atentar às contradições existentes para a efetivação desse aspecto. 

O acréscimo de inovações e designações, por meio da expansão massiva 

da formação profissional, em vez de garantir emprego a todos os indivíduos, designa 

a probabilidade de o capital garantir a existência de cidadãos como instrumentos. 

Especificam, no entanto, de modo excessivo, as aberrações do sistema capitalista. 

Para refletir sobre as perspectivas adotadas pela formação continuada dos 

profissionais da educação, na concepção das reformas implementadas pelo Estado 

no processo educacional, pode-se recorrer aos estudos desenvolvidos por Davini 

(2010), que discute as tendências da formação docente, definindo-as como: a 

tradição normalizadora, acadêmica e eficientista. 

Na tradição normalizadora: 

 

[...] la educación como processo de socializacióna o de 
endoculturación, transmissor de patrones de comportamento, 
pensameiento y valorión[...] De este modo, se  implanta socialmente 
la visión de la función docente como fator de disciplinamento              
(DAVINI, 2010, p.24- 25). 
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Na tradição acadêmica: 

 

Pero la falta de uma definição politica para la ensenanza media y la 
formación de professores unidas a las sucessivas dictaduras, com su 
correlato de  contol ideológico y del saber, han retrasdo la evolucion 
de la formación de professores tanto em los institutos terciarios como 
las universidades. [...] De esta forma, se acaba relegando la cuestión 
pedagógica a la resolución de problemas instrumentales en el aula – 
demandada por las instanciaas de gobierno para la ejecución de las 
reformas – o de arreglos metodológicos a problemas que, muchas 
veces, ocultam determinaciones  politicas o sociales. (DAVINI, 2010, 
p. 31). 

 

 

Na tradição eficientista, evidencia-se a predominância do controle social, da 

eficiência nos processos, nos produtos e na lógica tecnicistas, com introdução da 

divisão técnica do trabalho escolar e o investimento no capital humano, na formação 

continuada. 

 

El refuerz o a la lógica eficientista viee de los organismos de 
conducción educativa, por la creciente burocratización de la escuela 
y la lógica de controles externos sobre las escuelas las instituciones 
de formación d grado, sin transformar lo procesos internos y sin la 
participacióna de los docentes ( DAVINI, 2010, p.41). 

 

 Considerando as proposições acima citadas, a autora se reportará e se 

limitará a discutir o processo de formação continuada dos profissionais da educação 

no Brasil. 

 

 

1.2. A formação continuada dos profissionais da educação no Brasil 

A formação continuada, no âmbito geral, diz respeito às atividades 

desenvolvidas para aprimoramento do profissional da educação por intermédio de 

cursos formais de graduação e de pós-graduação, bem como pela participação em 

reuniões, congressos, seminários e cursos diversos.  

No Brasil, a formação de professores aparece como necessidade básica 

para o fortalecimento da política educacional, e para a melhoria da ―qualidade‖ da 
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educação. Essa preocupação inicia-se no final dos anos 1980 e consolida-se na 

década de 1990. 

 Em uma abordagem sobre as leis educacionais, vê-se que a Lei nº 4024/61 

não faz nenhuma menção à questão da formação continuada dos docentes. Já a Lei 

de Diretrizes e Bases do Ensino de 1° e 2° Graus (Lei nº 5692/1971) não 

assegurava aos professores a formação continuada, limitando-se a ―estimular‖ 

conforme o Capítulo V, no artigo 38, que ―Os sistemas de ensino estimularão, 

mediante planejamento apropriado, o aperfeiçoamento e atualização constante de 

seus professores e especialistas da educação‖. 

Em 1980, a elaboração dos projetos em educação foi idealizada pelos 

educadores.   Mudanças significativas, porém, ocorreram em lei somente após a 

aprovação da Constituição do país, em 1988, considerando que foi assegurado o 

direito do docente, no que se refere às condições de trabalho e à formação inicial e 

continuada. 

Esses temas ficaram explícitos nos textos legais que tratam da educação 

brasileira, como no artigo 206, inciso V, da Constituição Federal; 

 

Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na 
forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por 
concurso público de provas e títulos, aos das redes 
públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 
2006). 

 

Na década de 1990, a formação continuada tomou proporção maior com 

investimento do Banco Mundial para ―corrigir‖ a ineficácia do sistema educacional e 

investir na teoria do capital humano, marco do modelo educacional neoliberal. As 

políticas educacionais se desenvolveram em um cenário de embate entre uma 

política educacional estatal atrelada às reformas neoliberais e aos anseios do 

movimento dos educadores por uma concepção sócio-histórica de educação, que se 

reflete na LDB e seus desdobramentos legais. 

No Brasil, as políticas emanadas do Banco Mundial para a Educação na 

América Latina e no Caribe, alinhavadas na IV Conferência Mundial de Educação 

para Todos, em Jontien (1990), e definidas, após outros encontros, na V 

Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em Santiago (1993) e com 

a edição da Lei nº 9.394/96, que estabeleceu o Plano Nacional de Educação para o 

Brasil, no qual seriam fixadas as metas para os próximos dez anos, em sintonia com 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
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a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, direcionou o sistema 

educacional para as demandas do mercado de trabalho e instou formação 

continuada no próprio serviço, em cursos a distância.  

As políticas públicas de formação continuada de professores encontram 

respaldo jurídico na Constituição Federal (CF, de 1988) e na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), pois ambas apontam como parte das 

obrigações do Estado brasileiro o aperfeiçoamento profissional continuado dos 

educadores, inclusive em serviço. O artigo 67 da LDB estipula que os sistemas de 

ensino deverão promover a valorização dos profissionais da educação e o artigo 80 

da referida lei especifica que o Poder Público incentivará o desenvolvimento e a 

veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades 

de ensino, e de educação continuada. Giolo (2008) ressalta que a LDB de 1996 

desencadeou o processo de expansão da educação continuada, mas ele só se 

estruturou efetivamente a partir do ano de 2000. 

Colares (2012) e Gatti (2008) enfatizam que a EAD ganhou espaço nas 

discussões travadas pelo MEC e essa discussão foi transferida em parte para a 

Secretaria de Educação a Distância, na qual proposta para diversos tipos de 

formação, inclusive a continuada de docentes, passaram a serem tratadas no âmbito 

de uma possível rede nacional de formação a distância, composta por variadas 

instituições, com investimentos do Banco Mundial, numa tentativa de, sobretudo, 

articular iniciativas já existentes, adaptando assim o sistema educativo ao projeto 

neoliberal, fortalecendo a política de descentralização administrativa e pedagógica.  

Nesse sentido, fica evidente a valorização da educação a distância nas políticas 

educacionais, em função de praticidade, agilidade, flexibilidade e aumento no 

atendimento da clientela.  

De acordo com o Plano Nacional de Educação, Lei nº 10.172/2001, a 

formação continuada dos profissionais da educação pública deverá ser garantida 

pelas secretarias estaduais e municipais de educação, cuja atuação incluirá a 

coordenação, o financiamento e a busca de parceria com Universidades e 

Instituições de Ensino Superior. (PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2001). 

Para atender a formação continuada de professores conforme determina a 

legislação, o Ministério de Educação e Cultura criou em 2003 a Rede Nacional de 

Formação Continuada de Professores da Educação Básica ―com o objetivo de 

contribuir para a melhoria da formação dos professores e dos alunos‖ (Portal MEC 
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2006). A Rede é composta por Universidades que se constituem Centros de 

Pesquisa e Desenvolvimento da Educação para desenvolver programas voltados 

para a formação continuada dos professores de Educação Básica em exercício nos 

Sistemas Estaduais e Municipais de Educação. 

O decreto 6755/2009 institui a Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica, como fundamento legal para outros 

documentos que fazem a orientação oficial para a organização das ações que 

efetivam a política de formação docente no país, por meio do Plano Nacional de 

formação de Professores; da Rede Nacional de Formação continuada; e dos Fóruns 

Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente. Portaria- 9/2009 883/2009 - 

1087/2011 -1328/2011 

Observa-se que as mudanças ocorridas na legislação visam a adequar o 

sistema de ensino às reformas educativas do modelo neoliberal. Enfatizam a 

qualidade que é entendida como produtividade. Têm como lema a eficácia; e, para 

isso, estabelecem os seus instrumentos de controle: a avaliação, o financiamento, 

os parâmetros curriculares nacionais. O profissional da Educação Básica é 

convidado a se qualificar, na perspectiva de responder tanto às exigências do 

sistema como também à evolução do conhecimento científico e tecnológico. 

No que se refere à gestão educacional, a partir de 2003, esse aspecto 

passou a ser visto de forma diferenciada. Como exemplo, cita-se o Programa 

Nacional Escola de Gestores4, pois, em função do baixo rendimento educacional, a 

gestão passou a ser vista como um dos caminhos para melhoria da qualidade da 

educação. O gestor educacional atuaria de maneira a incentivar a participação de 

todos no processo, de forma comprometida. O aluno teria a aprendizagem como 

foco principal. Assim, o quadro da realidade da educação poderia ser mudado.   

 

Parece que estamos iniciando um novo passo na questão da 
formação continuada, com o poder público, através de seus diversos 
órgãos, colocando um olhar mais atento quanto às condições 
qualitativas de oferta, com orientações mais claras na direção da 
melhor qualificação desses processos formativos, na melhor 
qualificação dos formadores, e na sinalização de sua avaliação 
quando do recredenciamento institucional. (GATTI, 2008, p.15). 

 

                                                           
4
  Foi criado em caráter experimental em 2005 sob a coordenação do INEP. A reelaboração tem como 

referência, estudos sobre programas de formação de gestores escolares anteriores. 
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No que se refere aos cursos de graduação e pós-graduação, evidencia-se 

uma vasta experiência de cursos na modalidade presencial, semipresencial e a 

distância. É crescente o uso das tecnologias para implantação de cursos de 

formação continuada em educação, em virtude da praticidade e da flexibilidade com 

relação ao horário do profissional que precisa atuar na sua prática e se qualificar.  

 

O que se pode constatar é que essas atividades, pelo Brasil, são 
inúmeras, mas muito abundantes, sobretudo no Sul/Sudeste. Um 
universo extremamente heterogêneo, numa forma de atuação 
formativa que, em sua maioria, não exige credenciamento ou 
reconhecimento, pois são realizadas no âmbito da extensão ou da 
pós–graduação lato sensu. (GATTI, 2008, p. 3). 
 
  

De acordo com o contexto da sociedade contemporânea, inúmeras 

exigências se propõem à formação do indivíduo, em virtude de mudanças 

curriculares com discurso de atendimento às demandas do momento histórico. A 

gestão do mundo globalizado e a gestão educacional devem se alicerçar em ideais 

que necessitam ser firmados, explicitados e partilhados nas tomadas de decisões 

sobre a formação de cidadãos, que estejam aptos a dirigir o mundo e as instituições.  

A formação continuada vem sendo realizada como uma necessidade em 

todos os setores da sociedade, como forma de atender às transformações 

constantes que o mundo atual e dinâmico apresenta, pois são constantes as 

mudanças nos conhecimentos, nas tecnologias e no mundo do trabalho.  

Tendo em vista a qualidade da educação anunciada nos discursos, nos 

documentos oficiais e a necessidade de cumprir as determinações dos organismos 

internacionais que impõem fins e objetivos aos chamados países do Terceiro 

Mundo, a formação continuada de professores no Brasil passou a receber atenção 

maior, com o aprofundamento das políticas neoliberais, considerando a educação e 

a formação dos professores como elementos fundamentais para realização das 

reformas. 

Na década de 1990, as discussões e os debates promovidos pelos 

organismos internacionais, como as Organizações das Nações Unidas para a 

Educação - UNESCO e a Organização Internacional do Trabalho – OIT, surgem 

como necessidade crucial para direcionar a educação na América Latina, após 

influência da concepção neoliberal iniciada na década de 1960 e aprofundada na 
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década de 1980, como modelo hegemônico de sociedade. Em decorrência disso, a 

reforma do Estado visa à adequação do sistema educacional para atender 

demandas do setor produtivo e o processo de acumulação capitalista.  

 

(1946-1964) promulgação da LDB... ampliação da participação 
efetiva da sociedade nos assuntos da educação... A crescente 
especialização nesse processo e a necessidade de se exigir maior 
qualificação para os cargos da administração escolar. (ANDREOTTI, 
2010, p. 11- 12). 

 

Esse contexto impôs ao sistema educacional a necessidade de execução de 

políticas educacionais que atendam necessidades vigentes dos profissionais da 

educação a fim de suprir a demanda social e os problemas evidenciados pelo 

sistema educacional para satisfazer a dinamicidade e as perspectivas do mundo 

atual.  

 

Por isso, compreender e discutir a formação, as condições de 
trabalho e carreira dos professores, (...), se torna importante para a 
compreensão e discussão da qualidade educacional de um país, ou 
de uma região. (GATTI, 2009, p.92). 

 

 

As mudanças ocorridas no mundo do trabalho geram novas demandas 

também para os profissionais da educação, em função das alterações que 

acontecem no meio educacional, como a necessidade de universalização da 

educação básica de 11 anos de duração, exigindo esforço e qualificação dos 

profissionais. Essas mudanças geram impactos que atuam de maneira contraditória, 

por determinarem políticas públicas de educação e de formação de professores que, 

em face da redução dos fundos públicos e das políticas dos agentes financeiros 

internacionais, reeditam a diferenciação de propostas pedagógicas para incluídos e 

excluídos, quase sempre aligeiradas e de baixo custo, pois, de certa forma, vão 

originar propostas de formação nos mesmos moldes. 

Ao se percorrer o cenário político e econômico em que essas situações se 

processaram de maneira mais específica com relação à formação continuada de 

profissionais de educação, constata-se a década de 80 como um momento de fortes 

mudanças no contexto político e econômico e de mobilização social. Com destaque, 

o processo de redemocratização após o período das ditaduras militares e o ajuste 

dos países ao neoliberalismo. E como todas as alterações repercutem na educação, 
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tais mudanças refletiram suas características nas políticas de formação, a partir da 

organização de educadores e da criação de Fórum Nacional da Educação na 

Constituinte, uniram-se para os embates forças antagônicas nas batalhas pelo que 

ficaria garantido no texto constitucional e visavam à valorização do professor, não 

especificamente a formação continuada, porém já se vislumbrava e iniciava algo 

nesse sentido com perspectivas futuras. Sobre isso, Hora leciona  

 

A política educacional brasileira como contraditória, atravessada por 
interesses políticos, econômicos e culturais que entre si são 
antagônicos, tanto no que diz respeito aos que produzem políticas e 
saberes no interior dos órgãos administrativos centrais e no interior 
das instituições educacionais, quanto a sociedade como um todo. 
(HORA, 2010, p.16). 

 

A aprovação da LDB 9394/96 e a efetivação da reforma no setor 

educacional, apesar de serem resultados de lutas e reivindicações populares, 

aconteceram em conformidade com as recomendações dos organismos 

internacionais vinculados ao setor. Kuenzer (1999) denuncia a impossibilidade da 

formação do professor como cientista da educação e a minimização de sua função a 

mero tarefeiro, bem como a formação do professor para o exercício técnico-

profissional com foco na solução dos problemas do dia a dia. Como parte dessa 

política, os PCN, o livro didático, as diretrizes Curriculares Nacionais atuam para a 

formação de professores e do sistema de avaliação de desempenho de alunos e 

professores. 

A partir de 2003 passou-se, na esfera governamental, a enfatizar a formação 

continuada, prioritariamente, com cursos a distancia e semipresenciais, com 

prioridade à formação em serviço e opção pela modalidade de ensino EAD.   Em 

2007, a coordenação de aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

assume a responsabilidade na política de formação de professores para a educação 

básica, com orientação de cumpri-la em regime de colaboração com os entes 

federados.  É criado o conselho técnico da Educação Básica com a tarefa de 

elaborar a política de formação e organizar o Sistema Nacional de Formação de 

Profissionais de Educação.  Como resultado desse processo, há o Decreto 6755, de 

29 de janeiro de 2009, que institui a Política Nacional de Formação de Profissionais 

da Educação Básica (BRASIL, 2009), o Plano Nacional de Formação de Professores 

e a Rede Nacional de Formação Continuada. 
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Vinculados à Secretaria da Educação Básica – SEB/MEC – criaram-se 

ações e programas de formação de professores, entre eles há o Programa Escola 

de Gestores e o Guia de Tecnologia, que atendem à demanda da gestão da 

educação básica de qualquer especificidade quanto aos níveis ou modalidades de 

ensino desenvolvido na unidade escolar. Sendo a SEB/MEC, de acordo com os 

dados apresentados no site do MEC, a secretaria que apresenta maior esforço pela 

formação continuada para gestores e professores em exercício. Os programas de 

formação continuada se sobressaem aos de formação inicial, pois há dezenove 

programas enquanto os de formação inicial apresentam apenas dez. 

O cenário político e econômico contribui para o entendimento das relações 

que se estabelecem entre os documentos legais que subsidiam a realização dos 

programas e ações, pois:  

 

Nessa dinâmica, os governos de orientação neoliberal defendem a 
gestão descentralizada como estratégia salvacionista para a escola. 
Não por acaso, portanto, os investimentos feitos, pelo governo 
federal, no sistema educacional, para que, por exemplo, os diretores 
de escolas sejam capacitados atuarem como gestores e 
gerenciadores. (ROSÁRIO; ARAÚJO, 2011, p.63).  

 
 

Os autores citados acima criticam a orientação neoliberal de gestão 

descentralizada e denunciam o duplo sentido dessa ação, pois afirmam que a 

gestão é regida pela lógica da produção industrial e pela lógica da competência do 

mercado e, apesar da importância conferida à descentralização a ponto de ser 

identificada como a própria autonomia escolar, no que diz respeito ao aspecto 

pedagógico da autonomia da escola, essa estratégia é negada por meio de 

currículos, calendários e avaliações.  

Dessa forma, existe uma participação camuflada, pois se exige a 

participação de todos os atores da escola, porém com restrições, havendo, na 

realidade, a divisão da responsabilidade do poder público com a sociedade, sem 

muita interferência desta segunda na organização e na definição de políticas e 

ações. O direcionamento da participação é desvirtuado da elaboração do PPP para 

a elaboração do PDE, desvinculando o pedagógico e enfatizando o financeiro. De 

acordo com Rosário; Araújo (2011, p. 65), ―é uma autonomia que não convém à 

democratização da educação e da escola, por favorecer a perda do caráter público 

da educação e da escola, que deve ser mantido pelo poder público‖.  
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O processo de globalização impõe inúmeras transformações no mundo 

contemporâneo, o que exige análise e encaminhamentos que respondam às 

necessidades das políticas públicas, da administração da educação e das políticas 

de formação de profissionais da educação, para atender os desafios que se impõem. 

Nesse sentido, os estudos de Ferreira propõem que, 

 

Diante de tais constatações e considerações, um novo sentido se 
põe para administração da educação, no que concerne às decisões 
que necessitam ser tomadas, sobre um novo conhecimento...  para a 
formação de profissionais que irão atuar na formação de seres 
humanos...nas formas de organização curricular e na gestão das 
escolas... Novas exigências se impõem para as políticas 
educacionais em responder de forma comprometida, ampla e efetiva 
as necessidades reais e urgentes de formação [...] (FERREIRA, 
2011, p. 128). 
 
 

O estágio evidenciado pela sociedade contemporânea explicita uma 

produção de conhecimentos e informações sem precedentes, o que reforça a 

necessidade da formação continuada de professores como forma de contribuir para 

a qualidade do ensino, acompanhar as mudanças e aperfeiçoar a atuação 

profissional. 

Apesar da maneira que a formação continuada vem sendo representada 

pelo sistema socioeconômico como forma de atender o discurso ideológico desse 

sistema, não se pode descartar que a formação continuada é, portanto, um 

momento de reflexão, quando o professor tem a oportunidade de aperfeiçoar seus 

conhecimentos, cabendo-lhe a tarefa de incorporar os conhecimentos específicos e 

os meios pertinentes a sua práxis pedagógica. Isso, entretanto, deve ser feito 

dinamicamente, pois ocorre uma revolução de teorias que não podem ser 

desconsideradas, porém é preciso vislumbrar formas de utilização desses 

conhecimentos para melhoria do sistema educacional.  

Sobre a formação continuada Gatti (2008) discute a forma como esses 

processos, presenciais ou a distância, têm sido executados no contexto das políticas 

educacionais da União, de estados e municípios, na última década. 

Esta autora, assim como Ferreira (2011), afirma que a formação continuada 

não deve se restringir à resolução de problemas específicos de sala de aula, mas 

contribuir para que o professor ultrapasse a visão compartimentada da atividade 

escolar e passe a analisar os acontecimentos sociais, contribuindo para sua 
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transformação. Assim, a formação dos professores deve ser orientada por uma 

teoria. Sem desconsiderar a importância da prática, é preciso ressaltar a teoria não 

só para uma reflexão sobre novas possibilidades ao acesso do conhecimento, como 

para uma análise da própria prática. Sem uma formação teórica sólida fica difícil, por 

exemplo, fazer uma análise histórica sobre a profissão docente, a escola e o 

conteúdo a ser ensinado no contexto social atual. 

Concebe-se aqui a formação continuada em serviço, tendo a escola como 

espaço de formação porque, de tal forma, aquela se articula melhor às condições de 

trabalho e tempo de professores. É na escola que propostas de mudanças devem 

ser levantadas, discutidas e concretizadas no projeto político pedagógico, garantindo 

um processo formativo que promova a tomada de consciência para a construção da 

escola democrática.  

Para fazer um contraponto a mudanças estruturais do sistema, torna-se 

essencial, diante das propostas de formação continuada, repensar o papel de 

profissionais da educação, o compromisso político e a competência técnica. O 

espaço para formação é necessário, porém com característica que possa 

estabelecer meios de organizar o trabalho na escola e potencializar discussões que 

atendam aos objetivos de contribuir efetivamente na prática educativa no contexto 

do direito social de qualificação profissional. 

O espaço para formação é necessário, porém com característica que possa 

estabelecer meios de organizar o trabalho na escola e potencializar discussões que 

atendam aos objetivos de contribuir efetivamente na prática educativa no contexto 

do direito social de qualificação profissional. 
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2. GESTÃO EDUCACIONAL NA PERSPECTIVA DEMOCRÁTICA 
 

 
2.1 . Considerações sobre a democracia e a gestão educacional 

  
Na sessão anterior discutiram-se as políticas educacionais no contexto da 

reforma do Estado e as políticas públicas de formação continuada dos profissionais 

da educação nesse contexto. Na presente sessão serão apresentados aspectos que 

fundamentam a gestão democrática, pois se entende que se faz necessário estudar 

as concepções de democracia para compreender a gestão denominada 

democrática, desde a aprovação da constituição federal de 1988 e que está sendo 

foco das políticas públicas e do sistema educacional. 

A história das lutas contra os processos desiguais, a exclusão social e a 

aspiração educacional, integram o País. A dimensão histórica pode ajudar a 

compreender as mudanças que envolvem a sociedade e, consequentemente, a 

educação, em virtude de construir e construir-se como sistema que compõe a 

sociedade e a partir de então possibilitar o encaminhamento rumo à transformação.  

As políticas públicas para a educação, a partir da década de 1990, 

evidenciam que houve uma renovação do papel gestor do Estado e da legislação da 

educação nacional, como um novo imperativo para os conceitos e ressignificações 

do homem, do mundo e da sociedade para reorganizar então o espaço e o contexto 

educacional. 

Nesse contexto, a gestão da educação surge como elo entre o possível e o 

real recolocando as questões de qual homem quer formar, qual conhecimento faz-se 

pertinente, qual espaço  para a educação  e  qual sociedade se tem a intenção de 

planificar para a dimensão humana existir realizada de forma coletiva  na escola. 

A gestão da educação vai além de administrar sistemas ou escolas. Trata-se 

de um processo político coletivo, que envolve princípios de democracia, de direitos 

humanos e, prioritariamente, o conceito de participação, abrangendo as políticas 

educativas, os sistemas ou redes educacionais e as instituições de ensino.  

O que instiga a disposição de 

 

Examinar a política e a gestão da educação a partir de vários 
ângulos pelos quais os intelectuais que nele escrevem veem a 
construção do cenário político nacional com todos os seus 
movimentos, avanços e recuos, na complexa trama das relações 
sociais (FERREIRA, 2011, p. 10). 
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Nessa perspectiva é que se discutem conceitos de democracia, gestão 

educacional e gestão democrática, tendo como base os estudos de Bobbio (1987), 

que analisa a democracia nas suas diversas interpretações e realizações históricas; 

Lima (2010) discute sobre a democracia como campo de disputa e a gestão 

democrática como decomposição do concretizado, Silva (2009) realiza uma revisão 

de literatura sobre democracia, democratização da educação e da gestão escolar, 

Wood (2011) discute democracia relacionada à cidadania e analisando concepções 

antigas e modernas. Cossio et al (2010) enfoca a trajetória de concepções sobre 

gestão escolar, salientando ressignificações, Paro (2000) trabalha a gestão 

democrática na escola pública, bem como Luck (2011). 

Pretende-se, assim, esclarecer o que se entende como gestão da educação 

e aprofundar a noção de gestão democrática. Refletir acerca das relações de poder 

que permeiam as decisões políticas no campo educacional e suas vinculações com 

os contextos políticos e sociais vigentes no Brasil. A ênfase será a partir dos anos 

1980, momento em que se amplia a compreensão sobre o conceito e as práticas de 

gestão educacional em uma perspectiva democrática. 

Para melhor compreensão de uma abordagem descritiva de democracia, 

Bobbio (1987, p. 137) a define como ―forma de governo na qual o poder é exercido 

por todo o povo, ou pelo maior número, ou por muitos‖.  Democracia: palavra que 

define literalmente ―Governo do povo e para o povo‖. É sistema político que se opõe 

às formas de ditadura e totalitarismo, pois o poder reside em uma elite auto-eleita.  

Para se chegar ao conhecimento e à análise desse sistema político, precisa-se 

reconhecer-lhe os limites, as contradições, as perspectivas, as concepções e o 

contexto de sua efetivação, considerando que apresenta em sua história um 

percurso sócio-político e econômico complexo e multifacetário.  

 Em um estudo histórico, podem-se verificar indícios de democracia a partir 

da análise dos primeiros agrupamentos humanos e isso pode ser evidenciado pelos 

estudos realizados por Silva:  

 

A história da humanidade aponta que os seres humanos, nos seus 
primórdios, viveram em pequenos grupos, sobrevivendo da caça e 
demais recursos naturais (coleta de frutos, raízes etc.), em constante 
colaboração e com decisões coletivas entre os seus membros. 
(SILVA, 2009, p. 92).  
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Esse período se caracteriza como forma primitiva da democracia e sistema 

político natural, pois acontece uma participação espontânea e natural proporcionada 

pelas condições de organização da sociedade no momento de sua formação, em 

que os membros sociais se sentiam fazendo parte de todas as ações, identificando e 

construindo, assim, uma identidade e vida comum. 

Ainda continuando análises da evolução desse sistema e sua relação com a 

democracia percebeu-se que,  

 

Essas condições foram sendo alteradas quando os seres humanos 
fixaram-se por longos períodos em determinados lugares, buscando 
melhores meios de sobrevivência (organização da agricultura, troca 
de produtos, etc.), conquistando, então, espaço na sociedade, as 
diversas formas de hierarquia e dominação. (SILVA, 2009, p. 92).    

 

A democracia tem suas origens na cultura ocidental, mais especificamente 

na Grécia. De acordo com Silva (2009) foram os atenienses que criaram o termo 

democracia.  

 

Seus habitantes elaboraram o ideal democrático que atingiu o maior 
desenvolvimento político, sendo a cidadania intrínseca ao indivíduo. 
Foram, provavelmente, os atenienses que criaram o termo 
demokratia (demos, o povo, e kratos, governar), significando 
―governo do povo‖. A cidadania era uma questão de participação. 
(SILVA, 2009, p. 93). 

 
 

Essa participação, porém, acontecia de maneira limitada, pois as 

experiências democráticas nesses locais demonstram sempre uma participação em 

assembleias de forma restrita. Era um sistema democrático em partes, pois somente 

homens livres teriam acesso a essas assembleias, excluindo assim, mulheres e 

escravos, que não tinham participação alguma na sociedade. 

Nesse sentido: 

 

Da idade clássica a hoje, o termo ―democracia‖ foi sempre 
empregado para designar uma das formas de governo, ou melhor, 
um dos diversos modos com que pode ser exercido o poder político. 
(BOBBIO, 1987, p.135). 

 



44 

 

 

 

De acordo com Neto (2012), cada grupo de interesse define democracia e 

democrático, e na Revolução Francesa a democracia está associada à liberdade de 

se obter propriedade. Há momentos em que a democracia é vista como liberdade de 

expressão. Na fala desse autor ―democracia serve a muitos interesses‖. 

Wood (2011) parte do conceito antigo de democracia antiga ao conceito de 

democracia moderna, em que o conceito antigo confere status à classe subordinada, 

o conceito moderno pertence à experiência anglo-americana, sendo que, no 

capitalismo liberal, o grande marco é a Magna Carta de 1688. Na Europa Moderna, 

foram denominados de princípios democráticos o constitucionalismo, a 

representação e as liberdades civis.  

Ao se reportar aos clássicos, pode-se verificar que Aristóteles define a 

democracia como governo dos pobres e, em consequência, como governo dos 

muitos pela única razão de que os pobres são em todo Estado mais numerosos que 

os ricos. O fundamento da constituição democrática é a liberdade. Nas democracias, 

os pobres são mais poderosos que os ricos: são em maior número e a autoridade 

soberana está na maioria. Para Platão, o princípio da democracia é a liberdade, mas 

é uma liberdade que se converte imediatamente em licenciosidade pela ausência de 

freios morais e políticos que é típica do homem democrático. 

Montesquieu observa que existem três tipos de governo: o republicano, o 

monárquico e o despótico; e, ainda, afirma ser o republicano o tipo de governo em 

que o povo — como um todo ou uma parcela dele — possui o poder soberano. 

Refletindo sobre o tema da igualdade na democracia, Montesquieu chama a atenção 

para o fato de que ela nunca pode ser perseguida com todo o rigor, tratando-se de 

algo muito difícil de estabelecer plenamente. A partir daí, as leis, por meio *dos 

encargos que impõem aos ricos e dos alívios que concedem aos pobres, possibilita 

certo nivelamento, certa igualdade.  

John Locke, em O segundo tratado sobre o governo, afirma que avanços em 

termos democráticos são bastante limitados, pois oculta o tema da igualdade e limita 

o tema da liberdade, esta aparecendo recorrentemente ligada à propriedade. Para 

Locke, o Estado era feito para proteger os interesses de um homem que, pelo seu 

próprio esforço, acumulou bens e propriedades, propriedades estas consequência 

de seu trabalho e principal finalidade da união dos homens na comunidade.  Para 

Locke, o homem, no Estado de natureza, desfruta de perfeita liberdade e gozo 

incontrolável de todos os direitos e privilégios.  Ele tem, todavia, por natureza, que 
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preservar a sua propriedade (a vida, a liberdade e os bens) contra os danos e 

ataques de outros homens, bem como julgar e castigar as infrações da lei da 

natureza (inclusive com a morte, dependendo do crime). A passagem do estado de 

natureza para a sociedade política ou civil, para Locke, dá-se quando os homens 

renunciam a esses poderes, passando-os à sociedade política.  O tema da 

igualdade não faz parte das preocupações teóricas e políticas de John Locke, no 

máximo, integrava no seu vocabulário uma igualdade formal, que era importante 

para o capitalismo nascente. Como expoente da sociedade capitalista, que então 

emergia as ideias igualitárias, mas não constava no seu horizonte de reflexão 

teórica.  

Na concepção de Locke uma das regras fundamentais para o funcionamento 

das instituições políticas nas democracias ocidentais modernas, até os dias atuais, é 

o princípio da maioria que, obviamente, não deve ser confundido com a vontade de 

todos. A maioria, a qual Locke se referia, eram os proprietários, em benefício dos 

quais o Estado havia sido criado. 

 Rousseau apontou os limites ideológicos contidos no liberalismo e propôs 

no Contrato Social um discurso sobre a desigualdade, uma sociedade democrática e 

radical. Ele estava convencido de que uma verdadeira democracia jamais existiria, 

pois exigia, entre outras condições, um Estado muito pequeno, no qual ao povo seria 

fácil reunir-se e cada cidadão poderia facilmente conhecer os demais. Para 

Rousseau, quando o governo é confiado a todo o povo ou a maior parte dele, ocorre 

o governo democrático; quando o governo é confiado a uma pequena parte do povo, 

verifica-se o governo aristocrático; e, quando é confiado apenas a um magistrado, o 

governo é monárquico.  

Rousseau defendia a democracia como modelo ideal de sistema político, 

vendo esse sistema como a melhor forma de a vontade geral dominar as 

particulares. Considerava um modelo de democracia que sempre se preocupasse 

com a garantia da vontade geral, que não significava a soma da vontade de todos. 

Por isso é que ele pretendia a participação constante do conjunto das pessoas em 

assembleias, buscando sempre o consenso. O que tinha que se manifestar nessas 

assembléias era a vontade geral e não os longos debates, as dissensões e o 

tumulto, característicos dos interesses particulares. Rousseau defendia a 

democracia como um modelo ideal que protegesse a sociedade política dos 

usurpadores. Não se verifica, no entanto, em nenhuma experiência histórica, a 
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possibilidade de funcionamento de um governo tão perfeito, em que governe o maior 

número e seja o menor número governado. 

Para se discutir a democracia nos tempos contemporâneos, pode-se 

verificar que, no século XIX, os pensadores liberais assumiram que a democracia 

era um fenômeno irreversível. Mesmo não sendo adepto da democracia, afinal ele 

vinha de berço aristocrático, Tocqueville reconheceu que um fenômeno novo surgia 

no horizonte político da humanidade e defendeu que, nas democracias, pelo 

contrário, todos os cidadãos são independentes e ineficientes, quase nada podem 

sozinhos e nenhum dentre eles seria capaz de obrigar seus semelhantes a lhe 

emprestar sua cooperação. Se não aprendiam a se ajudar livremente, caiam todos 

na impotência.  

Tocqueville acreditava que a igualdade eliminava a liberdade e que a 

democracia, depois de desalojar e destruir o sistema feudal e vencer os reis, 

certamente não iria recuar frente à burguesia e à classe rica. Embora não soubesse 

prever seu destino final, ela iria se espalhar pelo mundo inteiro como se fosse uma 

força da Providência. "Neste caso", afirmou em certo momento, "querer deter a 

democracia seria como lutar contra o próprio Deus". 

Para Marx, a democracia era o produto de uma dupla revolução que 

ocorrera no século XVIII - A Revolução Industrial inglesa, a Revolução da 

Tecnologia, que fizeram por promover o surgimento de uma nova classe social, o 

operário fabril (ou o proletário) e conduziram a humanidade inapelavelmente ao 

regime da democracia sob o domínio das massas emancipadas. Marx simpatizava 

com a democracia direta, que colocaria as entidades políticas e as instituições 

sociais nas mãos do povo porque o pensador acreditava na supressão futura desses 

poderes. Não valorizava o ritual da democracia liberal-representativa baseado em 

eleições, no sufrágio universal e na divisão dos poderes. Acreditava que algum tipo 

de democracia iria predominar como regime comum da humanidade; e apesar de 

Marx ser ideologicamente oposto aos pensadores liberais, para ambos, o futuro 

seria o império das massas e a democracia o seu corolário. 

 A respeito da democracia dos antigos, o juízo de James Madison, no 

Federalista, ressalta que as democracias sempre ofereceram espetáculo de 

turbulência e dissídios, mostraram-se sempre em contraste com toda forma de 

garantia da pessoa ou das coisas; e viveram uma vida que foi tão breve quanto 

violenta foi a sua morte.  
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Sendo que nos estudos sobre formas de governo e/ou democracia como 

Silva (2009), Weffort (1999), Bobbio (1987), Wood (2011) é consenso de que a 

democracia é a melhor forma de governo, porém a mais difícil de ser implantada. 

Isso pode ser evidenciado na afirmativa:  

 

Os traços pelos quais a democracia é considerada forma boa de 
governo são essencialmente os seguintes: é um governo não a favor 
dos poucos, mas dos muitos; a lei é igual para todos, tanto para os 
ricos quanto para os pobres e, portanto, é um governo de leis, 
escritas ou não escritas, e não de homens; a liberdade é respeitada 
seja na vida privada seja na vida pública, onde vale não o fato de se 
pertencer a este ou àquele partido, mas ao mérito. (BOBBIO, 1987, 
p.141). 

 

 

As concepções de democracia predominantes na prática política e 

educacional é a democracia representativa em que as pessoas só têm participação 

no processo de eleição dos seus representantes, mas no processo de organização e 

estruturação das políticas e normas implementadas é uma participação restrita.  

Bordenave (1994) mostra a urgente necessidade da participação ativa para a 

transformação da sociedade e que a participação é fazer parte, tomar parte ou ter 

parte. Mostra com clareza que se pode integrar um grupo sem, contudo, participar e 

realizar suas decisões.  

 

Sob o nome genérico de democracia direta, entendem-se todas as 
formas de participação no poder, que não se resolvem numa ou 
noutra forma de representação (nem a representação dos interesses 
gerais ou politica, nem a representação dos interesses particulares 
ou orgânica) (BOBBIO, 1987, p.154). 
 

No campo educacional, a possibilidade de mudança é vislumbrada num 

processo democrático que possibilite a participação dos sujeitos sociais em sentido 

pleno, não de maneira limitada, apenas indicando seus dirigentes. 

No capitalismo, os privilégios políticos foram substituídos por vantagens 

econômicas, havendo a extensão da cidadania mediante a restrição de seus 

poderes. ―A relação entre capital e trabalho pressupõe indivíduos fortemente iguais e 

livres, sem direitos e obrigações normativas, privilégios ou restrições jurídicas‖ 

(WOOD, 2011, p. 180). 

Assim como os demais aspectos sociais, a democracia também sofreu 

mutações, houve alterações nos conceitos e práticas. De um processo de 
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democracia direta, passou-se para uma democracia representativa. Sendo 

enfatizado por Silva (2009) que ―chegando ao Estado Liberal, ganhou força a 

democracia representativa, em que o processo de tomada de decisões acontece 

num centro de poder”. Nesse momento acontece o que Wood (2011) denomina de 

―efeitos ideológicos da relação moderna”, a questão ideológica do discurso liberal no 

uso do discurso exigido pelo povo como forma de atender as prerrogativas do 

Estado Liberal, pois a burguesia se apodera dos valores da democracia, utilizando-

se do discurso ideológico de igualdade de oportunidades segundo a capacidade 

individual das pessoas, iniciando um novo sistema democrático em que, somente os 

que têm propriedade participam da escolha dos dirigentes, e as decisões são 

tomadas pelas elites proprietárias. Há na democracia capitalista uma mão dupla 

entre separação da condição cívica e posição de classe, pois 

 

As relações de classe entre capital e trabalho podem sobreviver até 
mesmo à igualdade jurídica e ao sufrágio universal [...] a igualdade 
política na democracia capitalista não somente coexiste com a 
desigualdade socioeconômica, mas a deixa fundamentalmente 
intacta. (WOOD, 2011, p. 184). 

 

Surgiram vários movimentos que objetivavam a participação, o sufrágio 

universal, as eleições em que a burguesia utilizava o discurso de que os 

representantes estariam defendendo os interesses da nação, atendendo, assim, os 

interesses de classe. Conforme defendido pelos Federalistas, a representação é 

colocada como meio de evitar ou contornar a democracia e não como forma de 

fortalecer e implantá-la, transferindo seu poder a outro, como forma de alienação. 

Esse processo é discutido e aceito com a possibilidade de gerar alguns riscos como 

o surgimento do corporativismo, a defesa de determinados segmentos sem levar em 

conta o interesse geral da sociedade; o afastamento dos representados dos 

processos decisórios; a busca de satisfação de interesses materiais.  

 

Enquanto a população não exerce este controle, o Estado limita-se 
ao atendimento dos interesses da minoria que detém o poder 
econômico e político da sociedade, não cumprindo, de forma 
adequada, sequer as suas obrigações com os serviços coletivos, tais 
como a saúde, a educação, a segurança, etc. (SILVA, 2009, p. 97). 
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Dessa forma, acontece apenas a democracia representativa, pois a 

sociedade participa apenas do momento de eleição, não havendo outro tipo de 

participação na implantação das leis e nos processos decisórios das ações sociais. 

 

Assim como as classes dominantes buscaram diversas maneiras de 
limitar na prática a democracia de massa, elas também adotaram 
estratégias ideológicas que visavam estabelecer limites para a teoria 
na teoria. (WOOD, 2011, p.195). 

 

Nessa perspectiva, verificou-se a emergência de diferentes interpretações 

dos termos democracia e gestão. A questão referente à democracia em sua relação 

com o contexto socioeconômico se apresentava de maneira divergente, porque a 

democracia surgia como bandeira de luta pela ampliação da inclusão social e pela 

redistribuição, enquanto o capitalismo não se mostrava favorável à redistribuição, 

instaurando uma tensão nessa relação e conforme expõe Cossio et al (2010) “ não 

havia muita clareza quanto ao modelo de democracia a ser assumido como o ideal”. 

Com relação a isso, a autora reitera que:  

 

A democracia, ainda em processo de consolidação no Brasil, vê-se 
reorientada pela nova ordem mundial e, logicamente, a 
democratização da educação e da gestão passa por transformações. 
A partir da segunda metade dos anos 1990, a educação sofre uma 
verdadeira reforma para atender aos preceitos neoliberais. (COSSIO 
et al., 2010, p. 329). 

 
 

E para tanto, ainda continuando a discussão, 

 

(...) a diversidade e a intensidade das transformações em todos os 
campos da vida em sociedade, a ideia de democracia precisa ser 
pensada sob uma nova lógica. Esta nova lógica não se vincula ao 
conceito de mercado. (COSSIO et al. ,2010, p. 331). 
 

 
Pois se não houver clareza nessa desvinculação do mercado, o discurso 

neoliberal poderá provocar uma ―refuncionalização‖ da educação, contribuindo para 

o aumento da crise do setor educacional, por meio de dados estatísticos que 

comprovam o aumento da educação formal, mas sugerem, ao mesmo tempo, sua 

ineficiência administrativa. Esse discurso propõe a descentralização de gestão 

voltada para qualidade total. Pois como bem coloca Hobsbawn (1989, p.87) citado 

por Wood (2011, p.195) “a era da democratização transformou-se na era da 
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hipocrisia, ou melhor, da duplicidade, política pública e também está na sátira 

política‖. 

Para aprofundar os conhecimentos no que se refere à discussão de 

conceitos, às perspectivas, à análise da democracia nas suas diversas 

interpretações e realizações históricas, distinções entre democracia dos antigos e 

democracia dos modernos, entre democracia representativa e direta, entre a 

democracia política e social, entre democracia formal e substancial. Essas temáticas 

podem ser encontradas nos trabalhos desenvolvidos por Wood (2011) e Bobbio 

(1987). 

 

Bobbio aflora em sua conferência o tema da governabilidade, 
indicando que numa democracia a liberdade concedida aos cidadãos 
não deve tornar impossível a unidade do poder, e a unidade do poder 
não pode ser tanta que torne impossível a expansão da liberdade 
[....] no plano do dever ser, a democracia é a forma mais perfeita de 
governo, e de sua avaliação de que no plano dos fatos é também a 
mais difícil ( BUSSI, 2009, p.16). 

 
 

Rousseau defende que a democracia é simplesmente o autogoverno do 

povo e faz com que toda a dificuldade se dissolva, porém se acredita que a 

democracia tem seus méritos e dificuldades, ―uma democracia perfeita deveria ser 

ao mesmo tempo formal e substancial. Mas um regime deste gênero pertence, até 

agora, ao gênero dos futuríveis‖ (BOBBIO, 1987, p.158), pois:  

 
A democracia como autogoverno do povo é um mito que a história 
desmente continuamente. Em todos os Estados, quem governa – e 
aqui falamos de ―governar‖ no sentido de tomar as decisões últimas 
que se impõem a todos os membros de um grupo – é sempre uma 
minoria, um pequeno grupo, ou alguns grupos minoritários em 
concorrência entre si. (BUSSI, 2009, p. 23). 

 

Na realidade brasileira, isso se evidencia claramente pelo fato de a eleição 

de representantes, em todas as instâncias, em que após o processo eleitoral, até 

mesmo no âmbito educacional a nível micro (escola) quando há participação é para 

dar o aval a algo que já foi organizado, definido. Acontece mais a título de 

conhecimento da situação, mas não há participação efetiva em todas as suas 

etapas. 
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2.2. As lutas em torno da institucionalização do princípio da gestão 
democrática da educação 
 

Para compreender a importância da Gestão Democrática existente nos 

vários segmentos da sociedade civil e, mais especificamente na escola, faz-se 

necessário conhecer aspectos e processos sócio-políticos que culminaram nesse 

sistema no País. 

Mesmo reconhecendo que o processo de democratização e a democracia 

ganharam ênfase e seu ―apogeu‖ no cenário nacional a partir de 1980, para 

entender* como isso se processou, as reflexões terão início na década de 1930 e 

nos preâmbulos dos movimentos em torno da democratização da educação, com 

pioneiros da escola nova que tinham como objetivo de luta a democratização da 

educação e o acesso à escolaridade básica por toda a população. 

Em continuidade a esse processo, entre 1937 e 1945, com o Estado Novo 

aconteceu a abolição dos movimentos reivindicatórios no país. A população saiu de 

cena e o governo passou a decidir sobre o ensino. Nesse período, para o Estado 

brasileiro, o ensino para todos significava mão-de-obra qualificada para o progresso 

do capitalismo no Brasil.  

No período que se situa de 1945 a 1964, há uma emergência do discurso da 

necessidade de redemocratização do País, passando-se a defender a erradicação 

do analfabetismo como meio de democratização da cultura. Após a derrocada do 

Estado Novo, a nação defrontou-se com as dificuldades do aprendizado da 

democracia, e a nova constituição mostrou que havia vontade de cumprir essa 

tarefa. A euforia libertária dos primeiros momentos foi, porém, cedendo espaço às 

injeções da polarização política derivada das transformações ocorridas no mundo 

em decorrência da Guerra Fria. A ação dessa determinante dos rumos do país 

traduziu-se, num primeiro momento, em recaída autoritária, atingindo comunistas e 

sindicatos. A seguir, redundou no deslocamento da confrontação política para a 

definição das estratégias, mas adequada a fim de inserir o Brasil na nova ordem 

mundial com base na indiscutível adesão ao modelo capitalista de organização 

econômica e social. 

A rapidez das transformações provocou brutais desequilíbrios de ordem 

regional, social e cultural, resultando problemas que se converteram em ações 

políticas, as quais colocaram em risco as estruturas do poder. Isso se deu em 1964, 

1968, 1978, 1986 e 1992, revelando que o povo, ou setores dele capazes de se 
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fazer ouvir, buscavam de dentro de si as respostas para as dificuldades com as 

quais se defrontava.  

Nas décadas de 1970 e 1980, ocorreu um momento de efervescência de 

lutas dos educadores dentro de um contexto em que a falta de vagas e o direito à 

educação pública eram questionados pela classe trabalhadora e impunham uma 

análise acerca dos motivos da reprovação e do abandono escolar, das condições 

precárias das escolas e da limitada profissionalização do magistério. As 

reivindicações se pautavam na busca por mais vagas na escola pública, por novos 

rumos às práticas administrativas da educação, principalmente em relação ao 

autoritarismo burocrático reinante nas escolas. Reivindicavam também pela melhoria 

salarial e por melhor qualidade do ensino. 

Os movimentos reivindicatórios dos professores favoreceram a discussão 

sobre o modelo burocrático e hierárquico de organização da educação e da escola, 

propondo a sua superação e democratização. Aliado ao movimento pela 

democratização do acesso à educação pública surgiu o movimento pela 

democratização institucional, ou seja, a democratização da gestão das instituições 

da sociedade. Nesse cenário, passaram a emergir as lutas pela gestão democrática 

da educação, da escola pública e experiências nesse sentido, tais como as eleições 

diretas de diretores e a criação de conselhos escolares. ―É neste contexto histórico-

político, de transição do centralismo do regime autoritário para a redemocratização, 

que a gestão é evidenciada na agenda política dos governos‖. (COSSIO et al., 2010, 

p. 327). 

 

No que diz respeito à administração escolar, as reivindicações 
referiram-se, sobretudo à democratização dos instrumentos de 
gestão. Sinteticamente, as bandeiras mais importantes eram: 1. 
Descentralização administrativa e pedagógica, 2. Gestão participativa 
na educação, 3. Eleições diretas para dirigentes de instituições de 
ensino, 4. Constituição de comissões municipais e estaduais de 
educação autônomas..., 5. Supressão do conselho federal de 
educação, de cunho marcadamente privatista, 6. Instituição de 
colegiados escolares (MINTO, 2010, p.180 - 181). 

 

A influência desses movimentos proporcionou a introdução e a assimilação 

da gestão democrática na Constituição Federal de 1988, presente no texto 

constitucional no artigo 206. O que marca o início da construção da democracia no 

Brasil, em função de sua fundamentação legal na Constituição Federal. Decorrente 
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disso, tem sido um desafio para a educação subverter a lógica de uma escola 

conservadora para uma nova concepção de homem, de mundo, de sociedade, 

baseada em princípios humanísticos e democráticos. 

A Constituição Federal estabeleceu princípios para a educação brasileira, 

dentre eles: obrigatoriedade, gratuidade, liberdade, igualdade e gestão democrática. 

Esses princípios são regulamentados por meio de leis complementares. A partir de 

então, a gestão democrática foi estatuída como princípio constitucional e, portanto, 

como categoria de percepção e apreciação legítima do campo da política e da 

gestão educacional. Abriu-se um extenso processo de institucionalização da gestão 

democrática do ensino público, e os educadores exigiram, além dos preceitos legais, 

a democratização da sociedade e da escola pública.  

Isso influiu diretamente na obtenção de uma garantia legal representada 

pela inclusão do princípio da gestão democrática na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB nº 9.394/96) que estabelece e regulamenta as diretrizes 

gerais para a educação e seus respectivos sistemas de ensino, expressos nos 

artigos 3, 14 e 56, que em nível escolar, fundamentam a institucionalização das 

eleições de diretores e dos conselhos escolares, a construção de práticas 

curriculares baseadas na democratização do conhecimento e na inclusão da cultura 

popular. Esse princípio foi reforçado também no Plano Nacional de Educação (2011- 

2020). O PNE trata dos diferentes níveis e modalidades da educação escolar, bem 

como da gestão, do financiamento e dos profissionais da educação, traz 

diagnósticos, diretrizes e metas que devem ser discutidos, examinados e avaliados, 

tendo em vista a democratização da educação no País. 

 Todos reafirmando o princípio da democracia e da descentralização na 

gestão da educação e da escola, porém as proposições defendidas foram pautadas 

nos referenciais gerencialistas, advindos da administração empresarial da reforma 

do Estado e, especialmente, do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), 

organizado com questionários padronizados, prescrições uniformes, resultados 

quantificados, indiscutíveis. Esse plano era baseado em patamares de desempenho, 

objetivos, metas, planos de ação, prazos e custos definidos externamente à escola, 

nos governos, nas secretarias de educação e nos organismos internacionais. O 

projeto político-pedagógico construído nas escolas era confundido e substituído pelo 

plano de desenvolvimento da escola, com fins de atendimento à eficiência e à 
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eficácia da educação pautada no referencial financeiro e não participativo como 

prevêem as orientações das políticas neoliberais para educação. 

Além desse aspecto, alguns embates se travaram em torno da 

institucionalização da gestão democrática em função de sua abrangência, pois 

conforme citado por (COSSIO et al., 2010, p. 333) ―Na Constituição Federal de 1988 

e na LDB 9394/96, a gestão democrática é prevista como um dos princípios 

orientadores da educação brasileira para as instituições públicas‖. 

Lima (2010) problematiza a gestão escolar a partir do processo de 

redemocratização na década de 1980 – desconstruída em 1990 e no século XXI – e 

enfatiza que, embora a partir da segunda metade dos anos de 1990 existam tais 

elementos em ―pleno‖ funcionamento, ―já não atuam na estruturação do poder 

decisório (aspecto político), mas na condução de uma organização eficiente 

(aspecto técnico-burocrático)‖. (LIMA, 2010, p.27). 

Vale ressaltar que, ao mesmo tempo em que parte das reivindicações dos 

atores identificados com a luta democrática foram incluídas no aparato legal, poucas 

mudanças se percebiam nas práticas de gestão das redes educacionais, das 

escolas e dos espaços de sala de aula. Isso revela um distanciamento entre a 

proposição e a materialização da democracia.  

Atravessada por dissensos, divergências, resistências e antagonismos, a 

institucionalização da gestão democrática como política pública prosseguiu 

juntamente com outras estratégias. Em 2007, identificou-se a implantação de um 

conjunto de programas com referenciais na gestão democrática, organizados a partir 

de processos de formação. (MEC/SEB/DASE/CAFISE, 2007; 

MEC/SEB/DASE/DFIGE, 2008).  Os programas: Programa de Apoio aos Dirigentes 

Municipais de Educação – Pradime, Programa Nacional de Escola de Gestores da 

Educação Básica Pública, Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos 

Escolares, e Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros Municipais de 

Educação - Pró-Conselho foram organizados como cursos de capacitação e 

especialização em parceria com universidades federais, UNDIME (União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação) e Secretarias Estaduais. As estratégias utilizadas 

para a institucionalização do princípio estabelecido na constituição se apresentaram, 

nessa fase, como programas de formação de pessoas, sinalizando a estruturação de 

uma cultura de gestão democrática nos sistemas de ensino. 
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É notório que a inclusão do princípio democrático abriu e garantiu espaços 

para professores, estudantes e comunidades escolares reivindicarem e organizarem 

experiências de gestão com processos mais participativos e ampliados de tomada 

de decisão e fizeram emergir outras tensões que gravitam em torno de eixos: 

conselhos escolares e participação, descentralização/centralização, autonomia, 

projeto político-pedagógico e eleições de diretores. Somente a institucionalização, 

entretanto, não é garantia de democratização de fato, pois se torna necessário 

atentar para ideologia impregnada no discurso de apropriação dos apelos sociais em 

favor dos preceitos do sistema sócio econômico, bem como ao fato de que a lei por 

si não é garantia de direito efetivo. O contexto da aplicabilidade dessa lei e os atores 

envolvidos nesse processo têm importância preponderante para que isso se 

concretize atendo-se aos preceitos implícitos nos discursos ou às reivindicações 

reais dos movimentos e das necessidades da educação e da escola.  

Uma escola pública popular e democrática supõe a democratização de sua 

gestão, a democratização do acesso e uma nova qualidade de ensino, que 

recoloque a questão da função social da escola. 

  

A democratização da gestão escolar, por sua vez, supõe a 
participação da comunidade em suas decisões, podendo ocorrer 
através de órgãos colegiados e instituições auxiliares de ensino. A 
participação da comunidade não deve ficar restrita apenas aos 
processos administrativos, mas ocorrer nos processos pedagógicos 
que supõem o envolvimento da comunidade nas questões 
relacionadas ao ensino. (SILVA, 2009, p. 102). 

 

 
A democratização da gestão escolar é um meio para que a escola realize o 

seu trabalho oferecendo um ensino de qualidade. A busca de uma nova qualidade 

que recoloque a questão da função social da escola, conforme defende Aguiar 

(2011), objetiva estender a todos uma escola diferente da pública burguesa e propõe 

uma revisão crítica dos conteúdos por ela desenvolvidos. 

Vale ressaltar que a implantação da democracia na escola não é uma tarefa 

fácil, pois nos ditos de Paro (2002), a sociedade possui uma organização 

extremamente autoritária e orienta-se na direção oposta à da democracia. Como se 

sabe, os determinantes econômicos, sociais, políticos e culturais mais amplos é que 

agem em favor dessa tendência, tornando muito difícil toda ação em sentido 

contrário.  Sabe-se, entretanto, também que a realidade social está repleta de 
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contradições que precisam ser aproveitadas como ponto de partida para ações com 

vistas à transformação social. 

Sem a transformação na prática das pessoas não há sociedade que se 

modifique de maneira consistente e duradoura.  

 

Assim, a democracia na escola e/ou nos sistemas ou redes de 
ensino poderá ser construída pela transformação das relações de 
poder em relações de autoridade partilhada, pela desfamiliarização e 
desnaturalização do poder dominante, pela desconstrução das 
relações verticais e pela busca de solidariedade, mas, sobretudo, 
pela ampliação dos espaços de participação e pelo compromisso 
político com a prática participativa. (COSSIO et al., 2010, p. 334). 
 

 

Desse modo, a participação efetiva da comunidade escolar na gestão 

educacional pode ser um dos fatores contribuintes para a transformação tanto da 

sociedade quanto do sistema de ensino, elevando a sua qualidade, garantindo o 

acesso e a permanência da criança na escola, auxiliando na efetivação de lutas que 

visem à democratização política e social do país.  

Os aspectos sócio-político-culturais demonstram a urgência de um povo em 

buscar sua democratização. E nessa luta pelos direitos civis e políticos a escola 

também busca reconstruir sua função social, refletindo sobre o significado da 

educação e seu papel diante desta realidade.  

 

 

2.3. Gestão da educação democrática no Brasil e suas perspectivas  

 
Como reportado anteriormente, a reformulação legal para as bases de uma 

educação nacional fazia a gestão, na década de 1990, a gerar em sua trajetória 

histórica, fontes de renovação e ser a alavanca para uma nova visão de 

administração na educação por políticas públicas de articulação mais facilitadoras ao 

processo de modernização. Simultânea à democratização, tão solicitada nos 

espaços educacionais, a gestão vem acompanhada  por uma defesa intensa  e um 

conceito de gestão participativa, com clareza em suas diretrizes  e conceito sobre as 

lutas em educação, como uma seara das possibilidades. O que vai explicitar que:  

  

A gestão ocorre na medida em que as práticas escolares sejam 
orientadas por filosofia, valores, princípios e ideias consistentes, 

http://www.cursos24horas.com.br/parceiro.asp?cod=promocao45729&url=cursos/nocoes-gerais-de-direito
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presentes na mente e no coração das pessoas, determinando o seu 
modo de ser e de fazer (LUCK, 2012, p. 41).  
 
 

A democratização é encarada pelos educadores como o desenvolvimento 

dos processos pedagógicos que concedam a permanência do educando no sistema 

escolar, por intermédio de ampliação de oportunidades educacionais. É necessário 

que toda a comunidade escolar (professores, alunos, funcionários e pais), participe 

das decisões da escola, eliminando as vias burocráticas sempre que possível. 

Partindo dessas mudanças, substitui-se o enfoque de administração pela 

gestão, não significando apenas uma mudança de terminologia, mas uma alteração 

de atitude e orientação conceitual, para que sua prática seja promotora de 

transformações de relações do poder, de práticas e da organização escolar em si, 

pois: 

 

A administração escolar deve ser entendida como resultado de um 
longo processo de transformação histórica, que traz as marcas das 
contradições sociais e dos interesses políticos em jogo na sociedade 
(LOMBARDI, 2010, p. 10). 

 

 

Conforme Luck (2011) e Cossio et al ( 2010), a nova visão da administração 

rompe com a visão conservadora e tecnicista da administração educacional, aos 

moldes da administração geral e passa-se a ter uma questão paradigmática no uso 

do termo gestão, com sentido flagrantemente democratizante, em sintonia com o 

movimento de democratização da própria sociedade. Sendo vista como ―base 

fundamental para a organização significativa e estabelecimento de unidade dos 

processos educacionais e mobilização das pessoas voltadas para o 

desenvolvimento e melhoria da qualidade do ensino que oferecem” (LUCK, 2011, 

p.33). 

A autora continua esclarecendo que:  

 

Gestão Educacional corresponde ao processo de gerir a dinâmica do 
sistema de ensino como um todo e de coordenação das escolas em 
específico (...) compromissado com os princípios da democracia e 
com métodos que organizem e criem condições para um ambiente 
educacional autônomo. (LUCK, 2011, p. 35-36). 

 
 

Partindo para o pressuposto da gestão democrática 
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(...) implica não somente pensar os caminhos da gestão escolar, mas 
refletir sobre os próprios entraves do exercício da democracia num 
país em que as contradições sociais se acentuam e permeiam as 
relações escolares interferindo no processo de formação de alunos e 
professores. (SCHLESENER, 2011, p. 16). 

 

Gestão democrática da educação, nos termos dos representantes do 

governo Fernando Henrique Cardoso/FHC com a implantação de políticas de 

controle como o PDE5, significava uma gestão em que a participação da comunidade 

escolar, restringia-se à manutenção física da escola, às prestações de contas, à 

elaboração e ao preenchimento de formulários ou à sugestão de atividades de 

execução. Pois:  

 

Observa-se ser comum a adoção por sistemas de ensino, de 
políticas de descentralização, sem o entendimento das implicações 
quando a bidirecionalidade e participação entre o nível macro 
(sistema) e micro (escola), em vista do que se adotam esforços de 
descentralização, apenas nominais, acompanhados de medidas 
fortemente centralizadoras, garantidoras de uma postura de controle 
e cobrança (LUCK, 2012, p. 47-48). 

 

As contradições existentes na construção democrática no País revelam que 

as lutas e os dissensos do processo de institucionalização, expressaram-se 

mediante a coexistência de programas com concepções antagônicas na estrutura 

organizacional do MEC, com a proposição explícita da gestão democrática da 

educação. Formulam-se, assim, programas que se dizem democráticos, apropriam-

se de categorias da gestão democrática e corrompem seu sentido original. Isso pode 

ser evidenciado nas disputas em torno de concepções distintas de projeto político-

pedagógico, eleições de diretores, descentralização, autonomia, conselhos 

escolares. 

Atentando para esse aspecto, em função da burocracia e do autoritarismo 

imposto pelo Estado, a gestão democrática, enfrenta dificuldades de se efetivar na 

escola pública brasileira.  

O Estado, ao assumir as despesas, pretende controlar a escola; dificulta o 

acesso dos trabalhadores à sua gestão democrática; coloca o diretor como seu 

                                                           
5
 O governo FHC - ocorreu no período de 1995 e 2002 e a implantação do PDE se deu em 1999. 
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representante autoritário e, desse modo, impede a melhoria no processo 

educacional das classes instrumentais. Dessa maneira, Paro propõe que: 

 

Se quisermos uma escola transformadora, precisamos transformar a 
escola que temos aí. E a transformação dessa escola passa 
necessariamente por sua apropriação por parte das camadas 
trabalhadoras. É nesse sentido que precisam ser transformados o 
sistema de autoridade e a distribuição do próprio trabalho no interior 
da escola. (PARO, 2002, p. 10). 

 

Ainda nessa perspectiva:  

 

A realidade é dinâmica e que os desafios e dificuldades 
experimentados no processo educacional são globais e abrangentes, 
demandando ação compreensiva, perspicaz e criativa, pelo empenho 
de pessoas organizadas em torno de um projeto comum (LUCK, 
2012, p. 25). 

 

Nesses termos, a gestão democrática funciona, portanto, como exercício e a 

participação nos processos de tomada de decisão, um direito dos estudantes, dos 

profissionais da educação e da comunidade escolar. Isso se expande e passa a 

incluir o entendimento de uma prática de gestão que garanta o direito de tomada de 

decisão como constitutivo do direito à educação. Tomar decisão sobre o seu 

processo educativo no âmbito da escola e sobre as políticas públicas educacionais 

em nível mais amplo. 

Ressalte -se que os avanços conquistados pelos movimentos sociais não 

necessariamente são garantia de implantação de sistemas democráticos, pois a 

gestão democrática, bem como anteriormente citado com relação à democracia, 

passa por uma metamorfose de significado, transformando-se em algo como um 

significado deslizante que, dependendo do contexto e das relações de poder, vai 

assumindo sentidos desligados de significados anteriores. A gestão democrática da 

educação se apresenta como um campo de produção ideológica e cultural, que 

produz formas equivocadas das lutas econômicas e políticas e que intermedeia de 

forma estruturada e estruturante a imposição de uma ordem, estabelecida como 

natural, por meio de sistemas de classificação e estruturas mentais objetivamente 

ajustadas às estruturas sociais. Foi concebida como um campo em que grupos 

disputam a sua definição e tentam impor concepções e prática.  
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O modelo de gestão não contempla a perspectiva da gestão 
democrática (participação, descentralização, autonomia e poder 
local), mas um postulado de gestão compartilhada a qual se sustenta 
pela hierarquização, pela participação tutelada, pelo controle 
verticalizado das decisões e pela automanutenção da escola.[...] não 
corresponde ao modelo idealizado e desenhado na década de 80 
(LIMA, 2010,  p.27).  

 
 

Além dessas questões, existem outras que precisam ser consideradas como 

empecilho para que a gestão democrática seja estabelecida na escola pública, tais 

como: excesso de simples formalismo para a realização de discussão e tomada de 

decisão colegiada; falta de politização sobre as questões educacionais; falta de 

recursos financeiros e de outros para a tomada de decisão coletiva de fato; pouca 

discussão sobre as questões pedagógicas que devem nortear o trabalho na escola; 

falta de compreensão sobre as formas de utilização dos recursos financeiros 

descentralizados que chegam à escola, bem como excesso de burocracia e 

impedimentos para os seus usos; ―concentração de poder‖ e de informação no cargo 

de diretor de escola; falta de formação para os processos de participação coletiva e 

democrática nas escolas e nos demais conselhos de educação. Não descartando 

que:  

 

Dos condicionantes do autoritarismo na escola, os de ordem 
institucional estão sem dúvida nenhuma, entre aqueles que mais 
dificultam o estabelecimento de relações democráticas e em 
consequência, a participação da comunidade na gestão escolar. 
(PARO, 2002, p. 22). 

 

O conhecimento de gestão da educação constitui-se na possibilidade de 

concretizar a inserção de um modo de pensar coletivo, integrado a todas as ações, 

cumprindo seu papel fundamental de conduzir a educação e o ensino para a 

realidade contemporânea de práticas educativas, nos dizeres de Ferreira (2011) que 

resultem na organização de espaços para a construção da cidadania, da justiça 

entre os homens e da igualdade de oportunidades em um mundo de exclusão, de 

sofrimento nas desigualdades e injustiças sociais. 

Para Lima (2010), a gestão democrática é um elemento possível, a partir da 

decomposição da prática realizada, despida autossuficiência e característica 

panacéia. O autor alerta para a necessidade de verificar os limites e como a gestão 
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democrática realmente se efetiva na escola, despir-lhe o caráter ideológico, criado 

em torno dela pelo Estado capitalista. Ele propõe decompor o concretizado. 

 

Assim, decompor o concretizado em termos de gestão democrática 
significa analisá-la criticamente, problematizá-la, desmitificá-la, o que 
corresponde a transitar entre suas possibilidades e seus limites. 
(LIMA, 2010, p.28). 

 

A gestão democrática vislumbra a possibilidade de superação das condições 

autoritárias e autocráticas. Para tanto, não deve ser vista como único recurso para 

todos os males da educação. Nesse sentido, lembre-se o pensamento de Lima 

(2010) de que no processo de análise,  a gestão democrática deve ser  vista a partir 

do que foi idealizado, daquilo que  se tem, entende e quer como tal 

Assim como se discute a democracia, a gestão democrática também não 

está totalmente construída, ―não é um caminho pronto [...] desenrola-se na relação 

de poder, por vezes, pode entravar seu avanço” (Hora, 2010, p. 93). É um processo 

que se constrói e que oscila entre possibilidades participativas, limites 

centralizadores, necessidade de descentralização e autonomia participativa.   

Muitas vezes, em educação, muda-se o foco do poder decisório, assim como 

na sociedade, muda-se o foco da centralidade do poder decisório, do coletivo para o 

autocrático, efetuando assim uma mudança na esfera de controle social. Antes 

construção por parte da sociedade civil organizada, agora focalizada no controle que 

o Estado vai construindo sobre a sociedade civil organizada. Esvaziam-se os 

movimentos populares e os sociais, instalam-se na escola aparatos de 

representatividade, os denominados canais legítimos de participação (conselhos, 

associações de pais e mestres, constituinte escolar, entre outros).  

A gestão democrática da escola e dos sistemas é um dos princípios 

constitucionais do ensino público, segundo o art. 206 da Constituição Federal de 

1988. O pleno desenvolvimento da pessoa, marca da educação como dever de 

Estado e direito do cidadão, conforme o art. 205 da mesma Constituição, ficaria 

incompleto se tal princípio não se efetivasse em práticas concretas no contexto da 

escola. Tais observações correspondem a uma clara compreensão da relação 

central entre a formação continuada de gestores escolares e o avanço da qualidade 

do ensino, da realização e do fortalecimento da gestão democrática da educação 

pública. Entende-se, por conseguinte, que a escola tem um papel fundamental para 
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que se possa avançar na efetiva gestão democrática, em todos os espaços 

coletivos. A escola tem um papel importante no processo de transformação da 

sociedade, rumo à construção de espaços coletivos, apesar da ênfase que é dada à 

ideia de que o indivíduo, sozinho, é capaz de ―vencer e alcançar sucesso‖ 6, desde 

que tenha competência suficiente para vencer os demais ―concorrentes‖. Nesse 

sentido, faz-se necessário o preparo dos gestores a fim de que possam propor 

alternativas que resultem efetivamente na participação, fator primordial para a 

concretização da gestão democrática.  

É imprescindível, portanto, a compreensão dos fundamentos que sustentam 

as políticas educacionais, e a concepção de gestão que as orientam no que se 

refere à gestão educacional em seu caráter democrático e as manifestações dessas 

concepções na política educacional, pois é interessante perceber 

 

As concepções de gestão democrática assumidas pela política 
educacional brasileira, analisar os programas de gestão democrática 
implantados no sistema do ensino brasileiro e investigar a percepção 
dos sujeitos educacionais sobre a construção de ações e relações 
transformadoras e participativas geradas pela gestão democrática da 
escola. (HORA, 2010, p.15). 

 

A gestão escolar democrática é legalmente instrumentalizada pelo CE- 

conselho escolar, ED – eleição de diretores e PPP – Projeto Político Pedagógico, 

tornando-se comum a legalidade dos canais legítimos. Aspectos relacionados a 

esses instrumentos serão discutidos no capítulo seguinte, a partir do exposto nos 

artigos resultados dos Projetos de intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
. Ver in CHESNAIS (2008), MINTO( 2011) e Gentili( 2011). 
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3. FORMAÇÃO CONTINUADA EM GESTÃO ESCOLAR: CONTRIBUIÇÕES DOS 

PROJETOS DE INTERVENÇÃO PARA A EFETIVAÇÃO DA GESTÃO 

DEMOCRÁTICA 

 

Nesta sessão analisaram-se a formação dos gestores e a relação do PI 

nesse processo. Primeiramente, foram abordadas as temáticas da gestão 

educacional e a Formação Continuada na Modalidade EAD, com ênfase na 

disciplina PV, e a questão conceitual de PI. Procurou-se compreender o processo de 

formação a partir dos dados coletados e de referenciais utilizados Abordou-se, ainda 

a viabilização desse processo por meio da disciplina PV e do PI como um projeto de 

fortalecimento dos objetivos do curso de Gestão Escolar e da prática profissional dos 

gestores. Analisaram-se, também os artigos resultados dos PI desenvolvidos no 

curso, constituído pelos seguintes itens: 3.1. Gestão educacional e formação 

continuada na modalidade EAD: a disciplina projeto vivencial do curso de 

especialização em gestão escolar; 3.2. Projetos de Intervenção: estudo a partir das 

categorias de análise: projeto político pedagógico e gestão democrática; 3.2.1. 

Projeto político pedagógico; 3.2.2. Gestão democrática: Caracterização da gestão 

democrática descrita nos artigos e 3.3. Intervenções/ações dos gestores: o que 

dizem os artigos.    

 

 
3.1. Gestão educacional e formação continuada na modalidade EAD: a 
disciplina projeto vivencial do Curso de Especialização em Gestão Escolar  
 

A formação continuada dos profissionais da educação é hoje compreendida 

como central nas políticas educacionais que se destinam a enfrentar e ajudar a 

resolver os problemas relativos à correção dos índices de desempenho escolar dos 

estudantes nos sistemas educacionais públicos. 

Assim, o processo de formação continuada na área educacional vem 

ampliando espaço em função de sua regularização nas leis e possibilidade de 

democratização da educação por meio do ensino EAD. Essa modalidade vem 

recebendo maior atenção, com vistas à democratização do ensino, à melhoria da 

qualidade da educação e à efetivação da gestão democrática, devido ao 

desenvolvimento tecnológico evidenciado pelo mundo contemporâneo.  

No âmbito das políticas federais, o processo de formação continuada de 

gestores da educação básica passou a ser priorizado, a partir de 2003, pois naquele 



64 

 

 

 

momento a gestão eficiente e eficaz era vista como elemento essencial para a 

qualidade do sistema de ensino e da escola, ou seja, centrava a gestão na 

responsabilidade pela elevação da qualidade do ensino nas escolas públicas, além 

da ênfase dispensada à gestão democrática como conquista social. Os processos 

de globalização da economia na sociedade contemporânea geraram novas 

demandas por formação. Em vista disso, impõe-se a (re) organização do trabalho 

docente e dos processos educativos realizados no âmbito do ensino superior, com 

ênfase nas universidades públicas, mediante a execução de uma política voltada 

para a oferta de cursos que atendam tais exigências. De acordo com Ferreira (2004, 

p. 1229), ―novas prioridades impõem-se para novas políticas e, em especial, para a 

gestão democrática da educação comprometida com a qualidade da formação 

humana‖.  

Nesse contexto, a educação e a formação de profissionais, a escola e sua 

gestão, devem ser fundamentadas em ideais que precisam ser firmados, 

explicitados, compreendidos e compartilhados nas tomadas de decisões sobre a 

formação dos cidadãos. Evidencia-se, assim, a necessidade de se repensar a 

gestão da educação ante a cultura globalizada e os desafios que a sociedade lhe 

impõe, como responsável e comprometida com a formação humana de profissionais 

da educação e de profissionais em geral. Nessa concepção, a gestão significa 

tomada de decisões, organização, direção. Relaciona-se com a atividade de 

impulsionar uma organização a atingir seus objetivos, cumprir suas 

responsabilidades. ―Gestão da educação significa ser responsável por garantir a 

qualidade de uma mediação no seio da prática social global‖. (SAVIANI, apud 

FERREIRA 2004).  

A gestão educacional se estabelece no contexto escolar como meio para 

atingir determinados fins na escola, como planejar, organizar, dirigir e avaliar. 

Existem várias formas de gestão e cabe à instituição escolar escolher qual é a forma 

mais adequada. Para tanto, torna-se imprescindível o fortalecimento do aporte 

teórico, a habilidade para lidar com as pessoas, detectar e solucionar problemas, 

bem como a sensibilidade para intervir de maneira dinâmica e produtiva, com intuito 

de contribuir para melhoria, defesa e ampliação da democracia e da qualidade da 

educação. 

 Como política pública da educação, os programas governamentais 

destinados à formação de gestores da educação básica contaram com a 
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participação e a intervenção de vários órgãos, instituições e setores da sociedade 

civil organizada, o que lhe concedeu um caráter singular e a integração no Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE). Essa interação permitiu a execução de uma 

proposta que articulou momentos presenciais e a distância. Desse processo resultou 

a proposta do Curso de Especialização em Gestão Escolar, na modalidade de 

educação a distância (EAD), com o objetivo, segundo documento básico do curso, 

de ampliar as possibilidades de atuação dos gestores escolares, mediante a reflexão 

sobre as questões implicadas na gestão democrática e a construção de processos e 

procedimentos que favoráveis à prática da gestão e a efetivação do direito à 

educação básica. Alguns conflitos foram gerados por se tratar de uma 

especialização à distância. Discutiu-se se a responsabilidade do curso é da área 

educacional ou da área tecnológica.  O curso tem como proposta pedagógica a 

ênfase na formação teórico-prática do gestor7. Nesse sentido, algumas questões 

devem ser consideradas no que se refere aos problemas de efetivação do curso no 

atendimento da proposta. Entre eles é possível citar: a pouca (e, às vezes, 

nenhuma) familiaridade dos gestores-cursistas com os recursos da internet e a 

ausência de garantia formal de tempo de dedicação do participante ao curso.  

Os gestores possuem limites consideráveis no que se refere ao uso e 

manuseio de um computador. Dificuldades simples como ligar e desligar, ou mesmo 

lidar com seu sistema operacional básico, como se pode observar nos depoimentos 

expressos nos relatórios do curso: 

 

A falta de conhecimento básico de informática dos cursistas; 
Exigência de conhecimento básico de informática para a execução 
de certas atividades, tais como compactação, download, gravação de 
arquivo, entre outras. Uma boa parte dos cursistas não tinha essa 
capacitação no uso básico do computador. (COORDENADORA DE 
DISCIPLINA, 2012).  

  

Os desafios explicitados pelos cursistas se referem a diversos aspectos, 

entre eles o de realizar de forma prática a gestão democrática tendo como base o 

Projeto de Intervenção. Um dos aspectos que deve ser ressaltado é o desafio 

quanto à aquisição de novos conhecimentos e a barreira relativa ao uso das novas 

tecnologias, necessárias para a realização do curso a distância, bem como a 

                                                           
7
 BRASIL (2009) – Diretrizes Nacionais do Programa Escola de Gestores da Educação Básica 

Pública, 4 e 5. 
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insistente alegação de falta de tempo para o desenvolvimento das atividades e 

demandas do curso.  

O descrédito, decorrente da compreensão equivocada sobre a EAD, visível 

nos cursistas faz com que se surpreendam com as exigências e o rigor das 

disciplinas inerentes ao curso. Tudo isso agrava os problemas para o adequado 

acompanhamento e a realização das tarefas de forma a conciliar com as atividades 

cotidianas de gestão, uma vez que se trata de uma formação em serviço.  

No que se refere às dificuldades encontradas, as principais estão 

correlacionadas com o uso da tecnologia por parte dos cursistas e são explicitadas 

nos relatórios dos cursos. As transcrições a seguir são representativas e elucidativas 

a esse respeito: 

 

Fator que ocasionou alguns transtornos foi a falta de capacitação de 
alguns cursistas no uso básico do computador, onde nem 
especificações simples, como a nomenclatura dos arquivos foi 
obedecida; Dificuldade de alguns alunos no uso correto dos fóruns e 
listas de atividades, postagem nos locais adequados; A própria 
natureza do curso exige que os cursistas estejam melhor preparados 
para o uso das tecnologias que suportam o ensino a distância. As 
primeiras disciplinas devem fortemente atacar este ponto, posto que 
sem uma base sólida com a qual os cursistas se sintam à vontade, 
toda a sequência do curso pode vir a ser altamente prejudicada. 
(Professor A).  
 
Alguns alunos não acessam aos documentos básicos como o GUIA8 
e aos conteúdos do CD; Muitos não dominam minimamente a 
informática; Outros possuem muita dificuldade de entendimento 
desses conteúdos e orientações. (Professor B).  

 

  

Pelos registros acima identifica-se que a falta de conhecimento e/ou 

disponibilidade e/ou aceitabilidade das tecnologias pelos cursistas é um dos fatores 

que dificultam não apenas o desempenho deles no curso, em virtude do número 

reduzido ou inexistente de realização das atividades que requerem acesso à 

plataforma, bem como o trabalho do professor, haja vista não ter condições de 

avaliar aspectos relacionados aos conhecimentos adquiridos no curso com relação à 

gestão.  

                                                           
8
 Documento norteador das atividades em cada disciplina. 
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A avaliação do conhecimento e do uso do computador não foi o foco do 

curso objeto de análise, entretanto tornou-se necessário o desenvolvimento e o 

assessoramento rigoroso dos professores assistentes aos cursistas que 

apresentavam maiores dificuldades e familiaridade com o uso do computador e da 

internet. Tal situação levou a autora a ratificar plenamente as observações de 

estudiosos que apontam a necessidade da formação dos profissionais da educação 

para o uso das NTIC.  

Os pressupostos, os objetivos, a natureza e a dinâmica do curso exigem o 

acompanhamento e a avaliação contínua das atividades desenvolvidas pelo cursista, 

por parte dos professores orientadores, especialistas, assistentes e coordenadores. 

Requer da equipe constante interação no que tange ―à troca de informações, à 

apreciação conjunta das dificuldades e à busca de soluções relacionadas às 

dificuldades de cada componente curricular‖ (BRASIL, 2006, p. 19). Trata-se, 

portanto, de uma ―concepção de avaliação processual, sistemática e contínua, 

defendendo, desse modo, a garantia de padrão de qualidade independentemente de 

o curso ser presencial ou a distância‖. (AGUIAR, 2011, p. 10 -11). 

Colares; Ximenes-Rocha; Colares destacam que, ―[...] a qualidade da 

educação está relacionada à democratização do ensino público [...]. Mas este 

entendimento passa pela formação dos sujeitos que atuam em diferentes espaços 

escolares e, fundamentalmente, dos gestores públicos.‖ (2012, p. 14).  

É notório, entretanto, que as rápidas mudanças ocorridas nas diversas 

regiões do planeta por força da ampliação dos mercados consumidores e das 

necessidades de suprir as demandas a eles associadas, no fenômeno identificado 

por globalização, também trouxeram carências quanto à ampliação na oferta de 

escolas e à revisão de seus processos pedagógicos, com vistas a acelerar a 

formação e a oferecer um ―produto‖ capaz de atender aos desejos do mercado. Tal 

contexto impulsionou as políticas públicas de formação de professores e o uso das 

tecnologias e da própria EAD. 

 

O desenvolvimento de conhecimento e formação de profissionais 
entendidos em gestão educacional, capazes de implementar e operar 
as transformações necessárias dos sistemas de ensino  e escolas, é 
prioritário, por ser condição fundamental para o imprescindível salto 
qualitativo da educação brasileira (LUCK, 2011, p. 24). 
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Nessa concepção, a gestão significa tomada de decisões, organização, 

direção. Relaciona-se com a atividade de impulsionar uma organização a atingir 

seus objetivos, cumprir suas responsabilidades. Além de garantir a qualidade na 

mediação da prática social, a gestão da educação 

 

[...] significa aprender com cada ―mundo‖ diferenciado que se coloca, 
suas razões e lógica, seus costumes e valores que devem ser 
respeitados, por se constituírem valores, suas contribuições que são 
produção humana. Estas compreensões têm como objetivo, se 
possível, ―iluminar‖ um campo profissional ―minado‖ de todas essas 
incertezas e inseguranças, tornando-o consequente com o próprio 
conceito e nome, a fim de tomar decisões sobre como formar e como 
garantir a qualidade da educação a partir de princípios e finalidades 
definidos coletivamente, comprometidos com o bem comum de toda 
a humanidade. (FERREIRA, 2004, p. 15). 

 

Luck (2011) corrobora com a concepção proposta por Ferreira (2004) ao 

entender que a gestão educacional estabelece direcionamento e mobilização 

capazes de sustentar e dinamizar o modo de ser e fazer do sistema de ensino e das 

escolas, sem o que todos os demais esforços e gastos são despendidos sem 

promover os devidos resultados. As citadas autoras defendem também que o 

processo de gestão pressupõe a ação ampla e continuada que envolve múltiplas 

dimensões, tanto técnicas quanto políticas e que só se efetivam, de fato, quando 

articuladas entre si.  

A reforma do Estado, a estruturação legal para as bases de uma educação 

em sintonia com as grandes questões nacionais colocavam a gestão, na década de 

1990, a assumir responsabilidades com as mudanças diante das políticas públicas 

favorecedoras do processo de modernização exigido pelo neoliberalismo. 

Concomitantemente, crescia o debate em torno da gestão democrática e da 

melhoria na formação de professores, diante da necessidade de expansão da 

educação básica e de profissionais capazes de atuar de forma polivalente e em 

contextos de diversidade. Salienta-se, então, a importância de uma gestão eficiente 

e eficaz, voltada para uma formação que possibilite a superação de problemas do 

cotidiano escolar. 

A ampliação das possibilidades de participação efetiva na vida pública e a 

disseminação em larga escala dos conhecimentos a respeito das exigências para 
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uma formação qualificada exigem mudanças na formação de profissionais da 

educação que vão atuar (ou já atuam) na gestão de sistemas e unidades escolares. 

Isso implica a necessidade de concretizar, na experiência humana, a inserção de um 

modo de pensar coletivo, integrado a todas as ações, cumprindo seu papel 

fundamental de orientar a educação e o ensino para a realidade contemporânea de 

práticas educativas, resultantes na organização dos espaços para a construção da 

cidadania, da justiça e da igualdade de oportunidades frente a um mundo de 

exclusão, de sofrimento, de desigualdades e injustiças sociais.  Dessa forma, a 

gestão não só concretiza os caminhos, como confere o sentido das práticas que 

emergem no ambiente escolar e das relações construídas coletivamente. 

No que se refere aos gestores escolares, a formação continuada vem sendo 

oferecida sob a forma de cursos de especialização, dentre eles o Curso de Escola 

Nacional de Gestores da Educação Básica/UFOPA na modalidade EAD, cuja 

característica é a formação semipresencial, por meio do ambiente virtual moodle. 

Essa proposta visualiza o uso das TIC mesmo nos locais onde as condições 

operacionais apresentam-se limitadas, especialmente quando existe a previsão de 

formas interativas on-line. 

Nesse contexto, as novas tecnologias têm se apresentado como importante 

instrumento para propiciar a aprendizagem a distância. Ressalte-se que tal 

modalidade, implementada como política pública educacional é vista como 

alternativa para a superação das desigualdades e estratégica para a democratização 

do ensino. Entretanto não se podem negar os contrassensos existentes nessas 

políticas colocadas como projeção da qualidade do ensino e da democratização. 

Como esclarece Kuenzer: 

 

As novas bases materiais que caracterizam a produção 
(reestruturação produtiva), a economia (globalização) e a política 
(neoliberal) trazem profundas implicações para a educação neste 
final de século, uma vez que cada estágio de desenvolvimento das 
forças produtivas gesta um projeto pedagógico que corresponde às 
suas demandas de formação de intelectuais, tanto dirigentes quanto 
trabalhadores. (KUENZER, 1998, p. 1). 

 

 

 Entende-se, assim, que a educação a distância mesmo tendo respaldo na 

CF – Constituição Federal e na LDB não deve ser propagada de forma 

indiscriminada sem considerar os contextos a que se dirige e as possibilidades de 
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implantação para que não incorra no erro de, em lugar de possibilitar acesso e 

democratização, produzir concretamente exclusão e precarização. Ainda conforme 

Kenzer ( 1998, p. 2). 

 

Há, contudo, ainda um longo caminho a percorrer, particularmente se 
a pretensão for não apenas compreender, mas enfrentar as 
diferentes formas de exclusão que têm caracterizado a história do 
sistema escolar brasileiro. 

 

As novas formas de organização e gestão do sistema produtivo com 

incorporação de ciência e tecnologia e suas inovações causam profundo impacto em 

toda a sociedade, afetando, assim, o sistema educacional, por necessitar de novos 

conhecimentos e novas atitudes no exercício de suas múltiplas funções. De acordo 

com Sousa; Ramalho (2012) vivenciam-se transformações incomensuráveis no seio 

da sociedade, as quais exigem da escola e dos profissionais nova forma de 

organização, produção e assimilação de conhecimento, porém com a ressalva 

proposta por Kuenzer (1998) de enfrentar a exclusão sob todas as suas formas, 

processo no qual a educação tem dupla participação: como um dos determinantes, 

mas também como uma das formas de enfrentamento e de possível superação.     

A maior parte dos cursos ofertados a distância utiliza tecnologias modernas 

e, nem sempre, os alunos estão preparados para lidar com as ferramentas 

necessárias ao bom andamento do processo educativo, resultando em dificuldades 

para o ensino e problemas na aprendizagem.  

 

A formação deve preparar os professores para a inovação 
tecnológica e suas consequências pedagógicas. Temos que 
considerar que muitos professores não receberam nenhuma 
formação para integrar as novas tecnologias da informação e da 
comunicação no seu trabalho pedagógico e que, em muitos casos, o 
medo faz rejeitar essas novas possibilidades. (VIGNERON, 2003, p. 
20). 

 

 

O mencionado autor também chama a atenção para o fato de que o 

aprendizado para o uso das NTIC tornou-se uma exigência no contexto de 

aceleradas mudanças que afetam toda a sociedade.  
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Com as novas tecnologias de informação e comunicação, novos 
hábitos estão se incorporando à vida das pessoas, implicando novos 
produtos e serviços, novas formas de trabalho e novas competências 
profissionais. A necessidade de aprender neste mundo está levando 
à busca de alternativas educacionais, abrindo novos espaços para a 
educação a distância com novas tecnologias (VIGERON, 2003, p. 
26). 

 

O desenvolvimento tecnológico está cada dia mais presente no cotidiano, 

gerando mudanças práticas estruturais como o surgimento de novas funções e 

atribuições a todos os profissionais. O uso das tecnologias na formação do gestor 

pode contribuir em sua prática, pois a escola está inserida em um ambiente em que 

as tecnologias estão presentes, mesmo que ainda de forma incipiente. E a própria 

escola tem muito a ganhar com o uso dos recursos das NTIC, tais como a melhoria 

da qualidade das aulas e mais agilidade na realização de atividades burocráticas, 

assim como na execução e na avaliação de projetos e ações que contribuam 

efetivamente para garantir a aprendizagem dos estudantes. 

Sousa; Ramalho (2012) observam que são inúmeros os desafios da 

formação de gestores em serviço e com a utilização de metodologias que incluam a 

EAD, não só para os cursistas, mas para toda a equipe técnico-pedagógica, as 

instituições de fomento e os executores desses projetos.  

Para Bueno; Gomes (2011), não se podem enxergar as TIC de forma 

mecânica, como se fossem algo ruim ou a solução de todos os males, pois as 

tecnologias por si só, tal como a formação continuada, não podem resolver todos os 

problemas que afetam a educação escolar, em virtude das contradições existentes 

na sociedade e que se manifestam nas intenções e ideologias contidas nos 

discursos neoliberais, no contexto interno da escola, e nas relações e atuação do 

profissional ―formado‖.  

 

 [...] a educação reflete as transformações da base material da 
sociedade e, por isso, não está acima da sociedade, mas consiste 
em uma dimensão concreta da vida material e que se modela em 
consonância com as condições de existência dessa mesma 
sociedade. (BUENO; GOMES, 2011, p. 54). 
 

Ao se concordar com a afirmação acima apontada, assume-se que refletir 

sobre formação continuada a distância requer entender a educação como processo 
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histórico e transitório que sofre alterações de acordo com o contexto sócio-

econômico e as condições objetivas nas quais se realiza. 

Bueno; Gomes (2011) possibilitam a contextualização teórica da 

problemática do uso das tecnologias educacionais nos cursos de formação 

continuada tendo em vista as transformações sociais, econômicas, políticas e 

tecnológicas vivenciadas e a necessidade de adaptação dos profissionais da 

educação ao contexto atual. 

A Educação a distância no Brasil apresentou um crescimento considerável 

nos últimos anos devido à implantação de políticas públicas, na área de formação 

docente, nas licenciaturas e na formação continuada por meio de programas como o 

Proformação, Pró-Licenciatura, Universidade Aberta do Brasil e Programa Nacional 

Escola de Gestores da Educação Básica Pública. Todos esses programas 

apresentam como foco a formação de profissionais nas mais diversas áreas do 

conhecimento para atuar visando à melhoria da qualidade da educação básica. 

Os avanços educacionais no Brasil, na segunda metade da década dos anos 

1990, foram notáveis. Mesmo assim, não foram suficientes para satisfazer 

adequadamente as demandas existentes, pois as exigências da sociedade 

mudaram, acompanhando as transformações tecnológicas. Nesse contexto, a 

educação à distância ocupou lugar central como alternativa de atender as demandas 

crescentes e alavancar as políticas destinadas à formação de professores e à 

melhoria nos indicadores educacionais que atestem avanços na aprendizagem dos 

estudantes.  Apesar da importância dessa modalidade de educação e dos avanços 

tecnológicos que permitem a obtenção dos resultados desejados, não se pode, 

todavia, olvidar das ambiguidades e tensões que se fazem presentes no modo de 

produção capitalista, fazendo com que, na prática, a exclusão permaneça.  

Embora a opção pela modalidade a distância seja justificada por aspectos 

pragmáticos relacionados aos custos, à localização geográfica e à formação em 

serviço, os aspectos relacionados ao processo de mediação pedagógica não podem 

ser negligenciados e/ou substituídos pelo uso maciço das tecnologias de informação 

e comunicação (TIC), embora estes constituam importantes dispositivos na 

construção de novos paradigmas de formação e atuação dos profissionais na 

Educação Básica.  

Pelas distâncias territoriais do Brasil e tendo em vista a aprovação de 

legislação específica, a educação a distância se tornou uma possibilidade concreta 
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de formação de professores para diferentes níveis e modalidades de ensino. Como 

indicam Bohadana; Valle (2009, 605), ―hoje, não é possível desconsiderar o impacto 

que a introdução da EAD online vem causando em nossas formas correntes de 

conceber e de praticar a educação e a comunicação.” As tecnologias engendram 

novo tipo de sociedade e revolucionam saberes e formas de executar tarefas 

simples ou complexas. As TIC não apenas aboliriam o espaço e o tempo tal como 

são conhecidos, como também estão na origem de novos modos de subjetivação e 

de socialização e até da concepção de democracia.  

O desenvolvimento da informática influenciou consideravelmente a rápida 

expansão da educação a distância em todos os níveis de ensino, As autoridades 

públicas brasileiras, viram a possibilidade de atuação educativa em larga escala e 

pequeno custo em função dos interesses econômicos, das negociações 

internacionais e metas educacionais a serem atingidas conforme exigências de 

órgãos como o Banco Mundial e também as necessidades e imposições do 

mercado. Entretanto não se devem desconsiderar as vantagens da educação a 

distância. 

Entende-se que o novo papel da EAD na formação continuada dos 

profissionais da educação básica envolve questões relacionadas com a necessidade 

de mudança da cultura nas escolas e a inserção da tecnologia no processo de 

ensino-aprendizagem, de forma que se acumule, não apenas o conteúdo específico, 

mas também inúmeras possibilidades pedagógicas que permitam uma atuação mais 

efetiva na sociedade. 

Dentro dessa perspectiva, percebe-se na área educacional, principalmente a 

partir da LDB 9394/96, a ampliação em termos de propostas para atender as 

exigências do sistema produtivo e a formação do individuo em sua ampla dimensão. 

No que tange à formação dos profissionais que atuam na educação básica, e como 

citada anteriormente, cada vez mais, faz-se imprescindível o uso das tecnologias 

nessas ações, com implantação de Educação a distância como forma de auxiliar e 

facilitar ao profissional essa formação, de maneira mais flexível.  O respaldo legal e 

as parcerias efetivadas entre vários órgãos, como já mencionado nesta dissertação, 

permitiram o desenvolvimento de uma proposta que articulou momentos presenciais 

e a distância.  
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Nessa perspectiva há o Curso de Especialização em Gestão Escolar, do 

Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública, que integra as 

ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Eles surgiram da 

necessidade de se construírem processos de gestão escolar compatíveis com a 

proposta e a concepção da qualidade social da educação, tendo como base os 

princípios da moderna administração pública e de modelos avançados de 

gerenciamento de instituições públicas de ensino. Busca-se, assim, qualificar os 

gestores das escolas da educação básica pública, mediante a oferta de cursos de 

formação a distância (BRASIL, 2009).   

Nesse contexto, apresenta-se o curso de Especialização em Gestão Escolar 

da UFOPA, realizado por meio da modalidade Educação a Distância (EAD), com 

momentos presenciais. Foi executado no período de março de 2011 a maio de 2012. 

Com carga horária de 400h, distribuídas nas seguintes disciplinas: Introdução ao 

Ambiente Moodle e ao Curso (40h); Fundamentos do Direito à Educação (60h); 

Políticas e Gestão da Educação (60h); Planejamento e Práticas de Gestão Escolar 

(60); Tópicos Especiais: Conselhos Escolares (30h); Oficinas Tecnológicas (30h); 

Projeto Vivencial (80h) e Trabalho de Conclusão de Curso (40h).  

O curso supramencionado contou com a efetivação da matrícula de 410 

alunos, oriundos dos municípios de Alenquer, Aveiro, Belterra, Curuá, Itaituba, 

Juruti, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná e Santarém, no estado do 

Pará. Teve como público alvo gestores das escolas públicas, diretores e vice-

diretores das redes municipais e estaduais de ensino. Foi realizado em parceria com 

o Ministério da Educação (MEC), a União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação (UNDIME) – por meio das secretarias municipais de educação de 

Santarém (SEMED) e de Belterra – e Secretaria de Estado de Educação do Pará 

(SEDUC)/5ª Unidade Regional de Ensino de Santarém – PA.  

 

Os números do relatório final do curso são os seguintes: 
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Gráfico – 1 – DADOS DE APROVEITAMENTO DO CURSO 

 

 
    Fonte: relatório final do curso de Gestão Escolar, 2012 

 
 

O curso iniciou com o 410 cursistas, desses 61 abandonaram o curso e 12 

se evadiram. Apurou-se um percentual de aprovação e conclusão de 82%, uma 

média considerável, tendo em vista as dificuldades com a internet e a questão da 

logística e acessibilidade aos pólos. 

O curso contemplou a elaboração e a apresentação de trabalho de 

conclusão de curso iniciado na disciplina denominada Projeto Vivencial (PV) 

culminou com produção de artigo e apresentação na disciplina TCC. As disciplinas 

foram oferecidas, com acompanhamento, na realização de atividades didático-

pedagógicas e de avaliação por parte dos professores. Além dos estudos por meio 

das Salas Ambientes, foram realizados encontros presenciais, cujo objetivo foi 

integrar cursistas/docentes bem como orientar as atividades propostas nas várias 

disciplinas e no PI (Projeto de Intervenção) que foi realizado em estreita relação com 

o Projeto Político-Pedagógico das escolas onde os cursistas desenvolviam a função 

de diretor ou vice-diretor. Essa intervenção envolveu a investigação de 

problemáticas existentes na escola, proposição e execução de ações que pudessem 

respondê-las e tentassem saná-las, visando estabelecer uma estreita relação entre a 

teoria e a prática cotidiana da gestão.   
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Para realização desta pesquisa a autora teve acesso aos 337 artigos 

produzidos pelos cursistas como TCC que se apresentam distribuídos da seguinte 

maneira: 

 

Gráfico 2 -  Artigos apresentados por pólos na conclusão do curso 

 

 

    Fonte: Relatório do Curso de Especialização em Gestão Escolar/UFOPA, 2012. 

 

 

Como as turmas foram distribuídas em pólos, aqui se tem a distribuição da 

quantidade de trabalhos apresentados na conclusão do curso. 

Uma questão que merece ser abordada diz respeito ao conteúdo 

pedagógico do curso. Ele buscou levar os gestores à reflexão sobre a gestão 

democrática e o desenvolvimento de práticas colegiadas que favorecessem a 

aprendizagem efetiva dos estudantes. Nesse sentido, o curso foi estruturado em 

torno de três eixos: o direito à educação e a função social da escola básica; políticas 

de educação e a gestão democrática da escola; PPP e práticas democráticas na 

gestão escolar (BRASIL, 2009). Esses eixos foram articuladores das discussões 

realizadas, tanto nos fóruns como nos momentos presenciais, no sentido de 

fomentar nos cursistas uma percepção global e crítica dos aspectos que envolvem a 

gestão, bem como os desafios, a habilidade e seu papel no contexto escolar e 

socioeconômico. 
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A disciplina PV/TCC foi desenvolvida no decorrer do curso de forma que os 

alunos tiveram possibilidade de relacionar os conteúdos trabalhados nas demais 

disciplinas com a proposta dela que é elaborar um Projeto de Intervenção: 

pressupostos da pesquisa-ação; Aplicação do projeto na escola; Construção de um 

trabalho acerca dos procedimentos adotados, ação desenvolvida e resultados em 

forma de artigo. Essa proposta prevê um caminho com possibilidades de mudanças 

no ambiente escolar e na relação teoria e prática que 

 

Segundo a filosofia da práxis, só entendemos a teoria como ―teoria 

de uma prática‖ e vice-versa, a prática sempre é ―prática de uma 

teoria‖. A teoria é entendida como compreensão da prática. È 

elaborada a partir da prática, e, uma vez analisada e compreendida, 

deve voltar sobre esta em forma de estratégias de ação. Desta 

maneira, cumpre-se um circuito em que o conhecimento parte da 

prática e volta sobre ela mesma, estabelecendo, dessa forma, um 

critério de verdade que exige uma tensão dialética entre esses dois 

pólos contrários. Uma teoria é válida a medida que transforma a 

prática , e a prática também é verdadeira à  medida que transforma a 

teoria. Dessa relação dialética surge o principio da validade do 

conhecimento como fonte de transformação da realidade: ―conhecer 

para transformar‖ (GAMBOA, 2007, p. 119)  

 

O Projeto de Intervenção deveria ser compreendido e desenvolvido como 

ação conjunta, partilhada entre o diretor e o coletivo da escola. Logo, não se trata da 

elaboração solitária de um projeto para, posteriormente, outros executarem. Trata-

se, ao contrário, de um projeto que, desde sua proposição, passando pela 

elaboração e o desenvolvimento ocorre no e com o coletivo da escola. Desse modo, 

podem-se criar formas e modos de vivenciar os princípios da gestão democrática na 

escola não como intenção proclamada, mas como práxis criadora. 

O Projeto de Intervenção é componente curricular do curso e se fundamenta 

nos pressupostos metodológicos da pesquisa-ação sendo consenso nos estudos de 

Barbier (2004), Thiolentt (2011), Toledo (2013), que ela visa promover maior 

articulação entre a teoria e a prática na produção de novos saberes. Com base nos 

estudos dos autores acima citados, podem se especificar os seguintes pressupostos 

da pesquisa-ação: Identificação do problema dentro do contexto; Levantamento de 

dados; Análise de dados; Significação dos dados levantados; Identificação de 
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necessidade de mudança; descoberta de possíveis soluções; Intervenção; 

transformação.  

 

[...] a pesquisa ação, pressupõe que o conhecimento seja 
essencialmente um produto social, que se expande ou muda 
continuamente, da mesma maneira que se transforma a realidade 
concreta e como ato humano não está separado da prática; o 
objetivo último da pesquisa é a transformação da realidade social e o 
melhoramento da vida dos sujeitos imersos nessa realidade 
(GAMBOA, 2007, p. 29). 

 

Essa modalidade de pesquisa tem como base a ideia de uma relação dialética 

entre pesquisa e ação, supondo ainda que a pesquisa deve ter como função a 

transformação da realidade e como enfatiza Toledo (2013) ―Na pesquisa-ação as 

intervenções e a produção do conhecimento se inter-relacionam‖. 

Na área educacional, no Brasil entre as décadas de 1980 e 1990 a 
pesquisa-ação tem dado forte inspiração nos trabalhos e obras de 
René Barbier e Michel Thiollent. A pesquisa-ação é bastante 
enfatizada no campo educacional, devido a relevância de seu caráter 
pedagógico: os sujeitos, ao pesquisarem sua própria prática, 
produzem novos conhecimentos e, ao fazê-lo, apropriam-se e 
ressignificam sua prática, produzindo novos compromissos, de cunho 
crítico, com a realidade em que atuam. ―a pesquisa-ação exerce 
também uma função política, oferecendo subsídios para [...] a 
transformação de representações e mobilizar os sujeitos para ações 
praticas‖. (TOLEDO, 2013, p. 158)  

 

Toledo( 2013, p.169), também explicita:  

 

Evidencia-se o uso da pesquisa-ação como extremamente adequada 
na área da educação, já que ambos os processos objetivam 
autonomia dos sujeitos, por meio da construção dialógica dos 
saberes, o desenvolvimento de praticas cidadãs e a busca de 
soluções para os problemas de forma participativa.  

 

A pesquisa-ação é associada a diversas formas de ação coletiva em busca de 

resolução de problemas, ou para gerar transformação. Não se trata de um simples 

levantamento de dados, ela exige a participação de todos (pesquisadores e 
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interessados), analisa os problemas dinamicamente, toma decisões e executa 

ações. 

 

3.2    Projetos de Intervenção: estudo a partir das categorias de análise: – 
Projeto Político Pedagógico e Gestão democrática 

Neste espaço, é oferecida ao leitor uma percepção dos temas abordados, 

apresentando a análise dos dados à luz das categorias destacadas, e como a sua 

construção favoreceu a vigência dos princípios democráticos no contexto escolar 

com o envolvimento do coletivo da escola.  

Após a leitura dos temas, e com base nos pressupostos e definições dos 

autores que trabalham a temática da pesquisa-ação como (Barbier 2004) e (Thiollent 

2011), verifica-se que dos 337 artigos, 111 realizaram projeto de pesquisa, no 

entanto trabalhou-se com os que podem ser considerados projetos de intervenção 

de acordo com as discussões e bases teóricas que justificam essa modalidade e em 

função de ser esse o objetivo do projeto de pesquisa proposto pelo curso de Gestão 

Escolar. 

QUADRO -1 Distribuição de artigos por pólo – Não PI e PI  

 Artigos 
por pólo  

Não PI PI 

Belterra 42 27 15 

São 
Francisco 

26 16 10 

Santíssimo 32 18 14 

Maracanã 25 13 12 

Mapiri I 30 15 15 

Mapiri II 29 23 6 

Livramento 53 42 11 

Liberdade 33 26 7 

Caranazal 33 23 10 

Aeroporto 34 23 11 

Total 337 (100%) 226 ( 67%) 111  ( 33%) 

Fonte: Relatório final do curso de especialização em gestão escolar/UFOPA, 2012. 
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No quadro acima fez-se a distribuição dos artigos concluintes por pólo e sua 

totalidade do curso de especialização em gestão escolar da UFOPA, bem como o 

quantitativo dos PI e não PI. 

O PI prevê ação e promoção, mesmo que essa ação não se demonstre 

resultado proveitoso, ou seja, sem sucesso. Pois, a partir disso, pode refletir sobre a 

situação e buscar novas alternativas. Nessa metodologia, não adianta somente fazer 

levantamento da situação. Evidencia-se assim que 67% realizaram pesquisa sem 

ação e que 33% relatam a realização de PI dos quais serão posteriormente 

discutidas as temáticas e os relatos que eles evidenciam na prática do gestor e na 

sua formação. 

No que se refere às temáticas, elas surgiram de estudos realizados nos 

diferentes níveis de ensino evidenciando em seus títulos a expressão gestão, 

acompanhada ou não por qualitativos como: democrática, participativa e 

compartilhada. Isso se dá possivelmente em virtude de todas as discussões 

realizadas nas salas ambientes envolverem direta ou indiretamente, o conceito de 

gestão democrática. 

Dos artigos produzidos ao término do curso, como resultado dos Projetos de 

intervenção, 37% contêm em seus títulos a expressão PPP o que se justifica pelo 

foco temático do curso e pelas orientações de valorizar a reflexão sobre esse 

documento da instituição escolar, sua elaboração ou reformulação.  

Buscando preservar a identidade dos autores dos artigos 

pesquisados e das escolas, nas análises do conteúdo dos artigos, na 

referência a eles utilizam-se as iniciais dos temas recorrentes e números 

indicativos da sequencia de ocorrência do tema para especificar a que artigo se 

refere, apresentando-se a seguinte nomenclatura: Projeto Político Pedagógico: 

PPP, PPP1, PPP2, PPP3...; Família Escola: FE1, FE2, FE 3...; Gestão 

democrática: GD1, GD2, GD3...; Conselho Escolar: CE1, CE2, CE3..., e quando 

o título do artigo engloba mais de um desses termos eles são especificados  

como por exemplo FE e PPP, CE e GD 
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 Gráfico: 3. Temas de artigos recorrentes do curso 

 

Fonte: TCC elaborados pelos cursistas e postados no ambiente virtual de aprendizagem do 
curso, 2012. 

 

Dos 337 artigos apresentados no término do curso de gestão, os termos que 

mais se destacam são: PPP, Gestão democrática, Família escola, conselho escolar 

e PPP e Gestão democrática juntos em um mesmo título. Sendo que dos 337, 209 

utilizam um dos termos acima citados o soma 62% do total. 

 A terminologia PPP se evidencia, pois surge separada ou acompanhada do 

termo gestão democrática. O termo PPP é citado nos títulos de 77 artigos o que 

significa 23%do total e 37% dos temas recorrentes. Já o termo gestão democrática 

aparece em 44 dos produzidos no término do curso, totalizando 215 dos temas 

recorrentes. 

O termo PPP juntamente com a gestão democrática também se evidenciam 

em 32 trabalhos, totalizando 15% dos temas recorrentes. 

O termo utilizado com menor frequência é Conselho Escolar. Apenas 23 do 

total dos artigos. 
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Gráfico: 4. Temas recorrentes nos PI 

31; 46%

11; 16%

16; 23%

10; 15%

Temas mais apresentados nos PI – com 
percentual do total de PI 

PPP

Conselho escolar

Gestão democrática 

Família e escola 

 

Fonte: TCC elaborados pelos integrantes do curso 

 

  No gráfico acima podem-se visualizar os temas mais citados nos 

artigos considerados PI,  a partir dos quais focalizaram-se as análises,  em nível de 

conteúdo. O total do percentual do gráfico expõe apenas 90%, pois 10% refere-se 

aos temas não recorrentes, não exposto aqui. 

 No gráfico 3 verificam-se os termos recorrentes no total dos artigos  e 

no gráfico 4 os artigos considerados PI .  O que se percebe é que os termos 

recorrentes são similares. Prevalecem apenas quatro termos: PPP, Família escola, 

conselho escolar e Gestão democrática.  

 Dos 111 artigos considerados PI, 31 trazem o termo PPP o que totaliza 

46% dos PI.  É um percentual considerável que pode ser justificado pelo foco dado 

no curso na formulação ou reformulação desse documento na escola. 
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QUADRO - 2 - Categorias de análises e temas recorrentes nos PI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No quadro acima pode-se verificar que, dos 111 PI analisados, os termos que 

se relacionam com o temas recorrentes são 35  que citam o termo PPP  38  termo 

Gestão democrática relacionado aos termos dos temas recorrentes, sendo que o 

termo conselho escolar não se apresenta nos títulos dos artigos juntamente com o 

termo PPP, já com relação à categoria Gestão democrática é evidenciado em 11 

artigos o que mostra que os cursistas percebem estreita relação entre o conselho 

escolar e a efetivação da gestão democrática. 

 

3.2.1: Projeto Político Pedagógico  

Neste item serão analisados os temas que mais foram evidenciados nos 

artigos resultantes dos PI (Família e Escola, Gestão democrática, Conselho Escolar 

e PPP) e sua relação com o PPP, bem como, o que esses artigos relatam sobre o 

PPP, as concepções que evidenciam. 

A partir da análise do quadro 2 e para melhor visualização dos dados aqui 

foram trabalhados somente os temas recorrentes e sua relação com o PPP o que 

pode ser evidenciado no quadro abaixo e posteriormente serão verificados os 

conteúdos desses artigos 

 

 

 

 
Temas recorrentes 
nos PI’s analisados 

 
Categorias de Análise/No de temas relacionados 

 

PPP 
 

GD 
 

Família e Escola 2 2 

Conselho Escolar 0 11 

PPP 15 18 

Gestão Democrática 18 7 

 
Total de temas 
relacionados às 
categorias de 
análise. 

 

 
35 
 

 
38 
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QUADRO – 3 – Temas recorrentes e relação com PPP 

 

Temas recorrentes nos PI analisados 

Categoria de Análise/No de temas 
relacionados 

PPP 

Família e Escola 2 

Conselho Escolar 0 

PPP 15 

Gestão Democrática 18 

 
Total de temas relacionados às 
categorias de análise. 

 

 
35 
 

 

Nos últimos anos, o Projeto Político Pedagógico tem sido discutido nas 

escolas e entre os educadores, pois alguns o consideram como o organizador do 

trabalho pedagógico, outros ainda imaginam que ele possa desenvolver uma política 

educacional na escola, há ainda os que o caracterizam como mais um documento 

burocrático. 

Os artigos desenvolvidos pelos alunos concluintes do curso de gestão 

trabalham as dimensões do PPP de acordo com Aguilar( 1997), Sander( 1995), 

Luck(2002, 2008 e 2011) e Libâneo( 2001, 2007). 

Os artigos que têm a temática voltada para o PPP pode-se verificar que são 

concebidos como  

... um  mecanismo  de  gestão  que  viabiliza  a busca  da  autonomia  pedagógica,  
administrativa  e  financeira  da  escola,  por  se constituir  a  partir  do  desvelamento  de  
uma  realidade,  às  vezes  difícil  de  ser encarada e muitas vezes revelada através  
debates e discussões que ocorrem em meio  a  conflitos  e lutas  de  poder.( artigo PPP 2 ) 

 
.....um guia norteador dos trabalhos desenvolvidos por toda a comunidade escolar, dando 
maior autonomia e abertura para a realização de experiências inovadoras e desafiadoras( 
artigo PPP4)  

 
... como instrumento aglutinador e condutor das  ações  administrativas,  financeiras,  as  
quais  servem  de  suporte  às  atividades docentes  

 

Que tem o objetivo de  
 

....capacitar a comunidade escolar para o exercício efetivo da Gestão Democrática, 
promovendo ações interativas, envolvendo as diversas categorias, buscando o 
estreitamento de relações entre elas, através de uma política de diálogo 
escola/comunidade.( artigo PPP) 
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 Os trechos acima citados demonstram que o PPP abrange todas as áreas 

das ações escolares e categorias que compõem a escolar, sendo que a relação com 

a comunidade escolar deve ser trabalhada de maneira interativa e assim se efetiva a 

Gestão democrática.  

 Nos artigos que trabalham a relação família e escola os termos que compõem 

a PPP são indissociáveis entre si e são analisados pelos cursistas dentro dessa 

perspectiva com base nos estudos de Veiga (2004, p 13) que ―ao se constituir em 

processo democrático de decisões, preocupa-se em instaurar uma forma e 

organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos‖ 

Nesses artigos é enfatizado que a elaboração do PPP é um dos recursos 

para trazer a família a participar das questões educacionais. Apresentam as bases 

legais do Projeto Político Pedagógico, bem como expõem uma breve reflexão do 

PPP e sua identidade no contexto escolar, além de versarem sobre a importância da 

participação dos pais na elaboração do projeto político pedagógico com o objetivo de 

evidenciar a imprescindível ação participativa dos pais na construção e na execução 

desse projeto para a escola, pois  

 
É preciso traçar projetos para nortear ações de parceria entre escola e família, isso deve 
acontecer primeiramente na elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola, onde 
cada sujeito precisa se sentir importante nesta elaboração e execução. Esse é o principal 
momento para trazer a família para a escola e ceder espaços para discussões e decisões a 
serem tomadas. (artigo FE)      

é imprescindível que os pais não somente conheçam a proposta pedagógica da escola, mas 
principalmente participem de forma efetiva na elaboração, na execução e na avaliação do 
Projeto Político Pedagógico da instituição de ensino na qual seu filho está inserido( artigo FE 
e PPP)   

Pode-se perceber, conforme propõe Oliveira, (2011, p. 43) ―concepção 

dialética é que deve servir de pressuposto para um PPP‖ e que os escritos dos 

cursistas apresentam uma análise do PPP numa concepção dialética, ao se 

identificar nesse documento a relação com as questões socioeconômicas e políticas, 

visualizam-se as duas faces: a legalidade e os interesses do sistema no meio 

educacional. 

Apesar de se constituir enquanto exigência normativa, o Projeto Político Pedagógico é antes 
de tudo um instrumento ideológico, político, que visa, sobretudo, a gestão dos resultados de 
aprendizagem, através da projeção, da organização, e acompanhamento de todo o universo 
escolar. (artigo FE e PPP) 
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Ao apresentar a lei que dá suporte legal ao PPP, deve-se refletir sobre as exigências para 
sua construção pelas escolas. Todavia, tem-se que levar em consideração que este 
processo não pode ser entendido como imposição, é preciso entendê-lo como uma 
necessidade e não uma obrigação. ( artigo FE e PPP) 
 
Ao se construir o Projeto Político Pedagógico, é fundamental que se tenha em mente a 
realidade que circunda a instituição de ensino; realidade que se expressa no contexto macro 
da sociedade: econômico, político e social; e aquela que se verifica ao entorno da escola.( 
PPP 5) 

 Observa-se, a relação dialógica entre sociedade e educação que, na 

perspectiva de Oliveira (2011, 34) ―a escola como aparelho ideológico [...] sua 

gestão passa necessariamente pela estrutura de poder necessária a esta 

dominação‖ isso aponta para as funções da educação como possibilidade de 

reprodução da ordem social vigente (estabilizadora), entretanto também pode ser 

vista como prática de liberdade, fator de mudança, pois  

O Projeto Político Pedagógico é uma ferramenta que expressa a autonomia da unidade 
escolar de planejar e executar sua proposta de ação. Reconhecido pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, é o documento que orienta a tomada de decisão para o enfrentamento 
dos problemas identificados na realidade da escola, a fim de se alcançarem os resultados e 
objetivos a que a escola se propõe. ( artigo PPP) 
 

  O peso jurídico do PPP, no entanto, não pode limitar-se a uma questão 

burocrática, haja vista que sua intenção primeira é a de contribuir para a melhoria da 

qualidade da educação e deve voltar-se à resolução de problemáticas do contexto 

em que está inserido, tornando-se mais significativo e atendendo aos interesses dos 

diversos segmentos da escola.  

A construção do projeto político pedagógico, a partir da ótica de análise 

expressa nos artigos e defendida por Veiga (2004), significa compreendê-lo como 

objeto de luta e resistência contra ações verticalizadas e autoritárias de instâncias 

superiores, pois dependendo da maneira que é trabalhado, o PPP tanto confere a 

expressão de autonomia à escola no sentido de formular e executar sua proposta de 

trabalho quanto permite a construção da identidade da escola pelo processo de 

construção coletiva dos diversos envolvidos na ação educativa (professores, 

coordenadores, gestores, funcionários, alunos, pais). 

Nesse sentido, 

o Projeto Político Pedagógico deve ser pensado, discutido e formulado coletivamente como 
forma de construção da autonomia da escola por meio da qual a equipe é envolvida nos 
processos de tomada de decisões sobre aspectos da organização escolar e pedagógica. 
(artigo PPP 9) 
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Para tanto, é importante que a comunidade local e a escolar compreendam 

que a participação coletiva por si só não garante o sucesso da escola. É preciso que 

todos tenham comprometimento com  a  construção, a efetivação e a avaliação das 

propostas do PPP. 

Visualizam-se também discussões que demonstram os limites e dificuldades 

da elaboração desse documento. Vê-se, a partir dele, a possibilidade de utilização 

das políticas educacionais como forma de mudança de discurso e prática na escola, 

porém sua construção não se apresenta como é uma ação simples, pois implica 

organização, reflexão, diálogo, conhecimento e compromisso. Vale a pena, no 

entanto, insistir em um processo em que a escola seja a autora do projeto que visa 

viabilizar uma educação de qualidade para todos. É essa concepção de Projeto 

Político Pedagógico como espaço conquistado que deve constituir o elemento 

diferencial para o aparente consenso sobre as atuais formas de orientação da 

prática pedagógica.  

 Ao se analisarem os artigos que apresentam em seus títulos a relação do 

PPP com a gestão democrática, se visualizam discursos que expressam a 

percepção da contradição existente nas políticas educacionais implantadas e a 

possibilidade de na prática se fazer uso do discurso ideológico do sistema e buscar 

novas alternativas para a educação. Nesse sentido, Meszáros (2004) propõe que 

para garantir a uniformidade exigida pela necessidade do capital de impor o Estado 

de ideologia única são muito perigosos, assim torna-se necessário a visualização 

das contradições e de outras possibilidades para análises e ações no meio 

educacional. 

A gestão democrática exige novas formas de organização e efetivação das 

ações, estabelecendo laços de comprometimento de todos os envolvidos no dia a 

dia escolar, primando por uma convivência harmoniosa. A escola proporciona o bem 

comum e incentiva a construção de um processo ativo, em que se respeitem normas 

de condutas, limites individuais e coletivos. Nesse contexto uma gestão democrática 

promove a cultura da liberdade, deixando prevalecer o bom senso. Estabelece 

normas para a descentralização e distribuição de poder. Orienta estratégias para 

garantir uma educação mais qualitativa, com ênfase na aprendizagem. Tal garantia 

está condicionada a objetivos como a manutenção da escola pelo poder público, ao 
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planejamento e à execução plena do projeto político pedagógico, à autonomia 

administrativa, financeira, jurídica e pedagógica da escola. O projeto político 

pedagógico, elaborado de forma participativa, tem mais chance de ser assumido por 

todos, pois é resultado de debates políticos e aglutinação de opiniões diversas. 

O enfoque desses artigos é de que a participação coletiva é fator 

condicionante para construção e execução do PPP.  Está corroborada na déia de 

que esse instrumento de gestão democrática serve para desvelar  a situação em que 

se encontra a escola e os aspectos  em que deve e precisa mudar. 

Nesse sentido, é preciso que todos adquiram consciência que o segredo do sucesso 
educacional depende do empenho de cada um, da tolerância e do saber conviver com as 
diferenças. (artigo PPP 6) 

Um processo de construção coletiva fundada no princípio da gestão 

democrática reúne diferentes vozes, dando margem para a construção da 

hegemonia da vontade comum. Essa gestão nada tem a ver com a proposta 

burocrática, fragmentada e excludente; ao contrário, a construção coletiva do projeto 

político-pedagógico procura ultrapassar as práticas sociais alicerçadas na exclusão, 

na discriminação, que inviabilizam a construção histórico-social dos sujeitos. Assim, 

discute-se o Projeto Político Pedagógico procurando defini-lo, mostrando sua 

relevância para a gestão escolar e como ele se situa no contexto do planejamento 

educacional. 

Apesar de não se evidenciarem, nos títulos dos artigos, relações dos termos 

conselho escolar e PPP, isso pode ser constatado nos conteúdos. Os artigos que 

trazem em seu titulo o termo PPP expõem o papel de cada membro da comunidade 

escolar. Com fundamentação legal, abordam os princípios orientadores na 

construção, execução e avaliação do Projeto Político-pedagógico. Expõem o passo 

a passo do PPP, baseados nos estudos de Veiga, além de tratarem da participação 

da família e esclarecerem as funções do conselho escolar. Este último item pode ser 

constatado a partir os seguintes trechos:  

 
A criação de instâncias colegiadas é importante para garantir a representatividade, a 
legitimidade e a continuidade das ações educativas propostas no Projeto Político 
Pedagógico. Entre os órgãos de gestão, o Conselho Escolar é concebido como local de 
debate e tomada de decisão, sendo tarefa imprescindível de a escola democrática ouvir a 
palavra da  comunidade,  pois educação  democrática  é  aquela  que  integra  e  partilha  as  
diferenças  e  que responde aos interesses coletivos. O Conselho Escolar deve ser 
construído como meio permanente da prática democrática e  participativa  nas  escolas,  a  
partir  de  projeto  político-pedagógico, por meio do planejamento participativo ( artigo PPP) 



89 

 

 

 

A criação do Conselho Escolar marca o início do ato de democracia nos estabelecimentos 
de ensino e a partir daí a criação de novos mecanismos de participação, como por exemplo, 
a elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico assim sendo uma das efetivas 
conquistas que as forças progressistas garantiram em leis ( artigo PPP 3) 

Diante de um PPP participativo e democrático todos os membros responsáveis pela 
construção e execução, com certeza saberão compreender que todos os esforços se fazem 
necessários para que a escola exerça sua função social, que é construir conhecimentos, 
atitudes e valores que tornem o aluno um cidadão solidário, crítico, ético e participativo. 
(artigo FE) 

 

É necessário interação entre escola e comunidade para que juntas possam 

participar do processo de construção do PPP. E que esse PPP tenha uma 

concepção de acolhimento ao dar abertura àqueles que nunca tiveram vez de 

sugerir, de contribuir para uma escola melhor, porém esse processo exige muito dos 

profissionais que atuam na educação e todos os membros da comunidade escolar, 

pois não adianta estar, apenas, nas leis como bem cita o artigo:  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação cita que: ―Os estabelecimentos de ensino, 
respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: VI – 
articular-se com  as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade 
com a escola‖ (LDB 9394/66, art.12. VI).( artigo FE) 
 

 No que se refere à questão de acompanhamento e avaliação do PPP, artigos 

que trazem em seus títulos PPP e Gestão democrática abordam que  

 
O cenário de mudanças políticas não deve se sobrepor as decisões da escola, em razão de 
que é preciso que o projeto tenha uma continuidade, sendo 
reavaliado/desconstruído/reconstruído a partir do olhar dos próprios envolvidos no processo 
educativo, tendo em vista assegurar a sua razão de ser que é o desenvolvimento do ser 
humano nas suas diferentes dimensões: social, emocional, espiritual e racional. Tal projeto é 
de responsabilidade de todos os atores do processo educativo. ( artigo PPP e GD) 
 
O PPP requer contínuo processo avaliativo para que se possa identificar lacunas, 
reencaminhamentos, verificar se está sendo desenvolvido a partir do que foi 
elaborado/pensado inicialmente e se vem atendendo aos objetivos a que se propôs. 
Pensar, repensar, refletir, agir e repensar caracteriza uma espiral que está sempre em 
movimento. ( artigo PPP e GD)   

  
Deve-se observar, a partir das características mencionadas, que o PPP deve ser revisto 
anualmente ou, em caso de uma avaliação negativa no sentido de detectar a não eficácia do 
já elaborado, fazer-se a revisão até em um período menor, a fim de que se cumpra o 
verdadeiro objetivo do projeto.( artigo PPP4) 
 

 Ao tratar da gestão democrática e a questão da participação, o tipo de 

participação é analisado e questionado, pois de acordo com Bordenave(1994 )  a 

participação é fazer parte, tomar parte ou ter parte. É pela participação que as 
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pessoas sentem-se incluídas, respeitadas e valorizadas sendo partícipes* do 

trabalho a ser realizado, como sujeitos pensantes, de decisões e de escolhas.  É 

preciso, todavia, entender que a atitude de participação se dá a partir da 

necessidade sentida de participar, tendo a pessoa que ser envolvida para tal. Essa 

definição pressupõe a existência de diversos níveis de participação que variam 

desde a participação passiva, característica do cidadão inerte, até aquela ativa, 

típica do cidadão engajado, cujo ápice é uma participação não somente nas 

decisões (tomar parte), mas nos próprios bens, recursos e resultados da 

organização.  

Quando se pensa em construção coletiva do Projeto Político Pedagógico, 

deve-se ter presente que os sujeitos participantes desse processo necessitam ter 

entendimento e compreensão do que se está querendo para a escola, a partir do 

diagnóstico de sua realidade, de suas concepções de educação e de sociedade e 

das ações que devem acontecer para sua construção e efetivação.  

 
O processo participativo possibilita ao sujeito exercitar a democracia, pois a construção 

coletiva requer: a) que todos sejam ouvidos, b) que todos tenham direito a se expressar, c) 
Que haja respeito a/à(sic) fala de cada um, d) Que o olhar de cada um esteja dirigido para o 
objetivo maior e e) que haja respeito às decisões coletivas o que leva à abdicação de sua 
postura particular, em beneficio do bem maior. (artigo GE 3 ) 
 

a concepção, de construção coletiva não significa a soma das idéias de todos, uma vez que 
a complementação das ideias ultrapassa a soma das partes, produzindo ideias novas para 
cada opinião vista de forma isolada, resultando numa visão sistêmica. (artigo PPP 5) 
 

Na concepção de Tavares (2003) a participação é, antes de tudo, uma 

conquista, não podendo ser entendida, portanto, como dádiva, concessão ou 

imposição. Assim  

O Projeto Político Pedagógico torna-se fruto da interação entre os objetivos e prioridades 
estabelecidas pela coletividade, que pela reflexão, organiza as ações necessárias na 
construção de uma nova realidade. É, antes de tudo, um trabalho que exige 
comprometimento de todos os envolvidos no processo educativo: professores, equipe 
técnica, alunos, pais e a comunidade. (artigo PPP). 

 

A construção dele deve estar embasada no diálogo e na interação entre a 

equipe da escola, na harmonia das relações, não entendida aqui como algo em que 

não possa haver ponto de discordância de criticas, mas, sim, de saber acolher o 

ponto de vista do outro, de respeitar a diversidade de pensamento, de saber ―abrir 
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mão‖ de seu pensamento em função de um objetivo maior focado nos propósitos 

que a escola deseja alcançar.  

O Projeto Político Pedagógico vai além da mera construção de planos, que se limita ao 
cumprimento de exigências burocráticas. Pode-se dizer que o Projeto Político Pedagógico 
busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido explicito, com um 
compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é também, 
um projeto político e com interesses reais e coletivos da população majoritária. (artigo PPP) 

Neste sentido, a reformulação do Projeto Político Pedagógico não deve ser vista como um 
instrumento burocrático para preencher uma exigência legal, mas uma forma de criar 
vínculos entre os participantes do processo, um novo sentido sobre a vida escolar, além da 
possibilidade de estruturar propostas que norteiem as práticas educacionais. Daí a 
necessidade de engajar todos os integrantes da instituição escolar para a construção 
daquilo que acreditamos ser o melhor para uma instituição de ensino. (artigo PPP). 

 

            Abordar gestão democrática, no entanto, sugere refletir os problemas 

enfrentados diariamente na escola, entendendo o movimento de organização do 

trabalho pedagógico, o que confirma e/ou impede o desenvolvimento de uma prática 

participativa. Sendo importante no contexto definir o que se pretende alcançar com 

tal forma de planejamento, pontuando o que pode ser discutido e aprovando, tendo 

cuidado de fazer feedback do planejamento das ações. Por isso, o resultado previsto 

na discussão do PPP vem se tornar recomeço para a escola. 

Do mesmo modo, o projeto deve apresentar em sua estrutura as bases de 

concepções. Sabe-se que todo projeto pode representar um ato político e 

pedagógico, por implicar situações específicas do campo educacional, tratar de 

questões referentes à prática docente e ao ensino-aprendizagem, da atuação e da 

participação dos pais no contexto educativo, enfim, de todas as ações que 

expressam compromisso com a melhoria da qualidade do ensino no âmbito da 

escola e da comunidade.  

Isso constitui o princípio básico da gestão democrática, pois para que os 

membros da comunidade escolar possam ser considerados sujeitos ativos desse 

processo é necessária uma reflexão sobre a forma de organização do trabalho na 

escola e das relações de poder desse espaço. 

            Considerando que a revisão do Projeto Político Pedagógico contribui de uma 

forma direta para a consolidação da gestão democrática e participativa, é importante 

que ela seja uma prática constante na escola, abrindo espaço para toda a 

comunidade escolar e atentando ao fato de que 
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 A questão da participação é muito controversa [...] dependendo 
do nível e da qualidade de seus processos, a participação pode 
acarretar, ou não bons resultados. Pode ser instrumento de 
legitimação do poder instituído e cooptação de seus opositores, 
como um instrumento efetivo de democratização (TAVARES, 
2003, p.59-60) 

A questão é bem mais complexa do que parece. É preciso dar condições 

para que essas atividades saiam do papel e respondam a uma realidade concreta. 

Para contemplar uma escola melhor, faz-se necessário apontar possíveis pontos 

para a construção de um PPP coletivo ou, pelo menos, para a discussão desses 

temas, partindo da necessidade de compreender a ―lógica‖ das políticas 

educacionais e suas perspectivas para a escola pública. 

 

Dessa forma o Projeto Político Pedagógico deve se tratar de um documento específico que 
reflita a realidade da escola e da comunidade em que está inserida. Situada em um contexto 
que se constrói e se orienta com intencionalidade explícita buscando rumo, direção, unidade 
e coerência das ações. Estabelece diretrizes básicas de organização e funcionamento da 
escola, integradas às normas comuns do sistema nacional e do sistema municipal. Como 
documento que visa ao desenvolvimento global, ele deve ser elaborado com a participação 
de toda a comunidade escolar de modo a permitir a democratização da responsabilidade de 
educar. (artigo PPP 4). 

 

O Projeto Político Pedagógico mostra a visão macro do que a instituição 

escolar pretende ou idealiza fazer no trajeto de suas ações, seus objetivos, metas e 

estratégias permanentes, tanto no que se refere às suas atividades pedagógicas, 

como às funções administrativas. Compete ao Projeto Político Pedagógico a 

operacionalização do planejamento escolar, em um movimento constante de 

reflexão-ação-reflexão. 

 A importância do Projeto Político Pedagógico está no fato de que ele passa 

a ser uma direção, um rumo para as ações da escola. É uma ação intencional que 

deve ser definida coletivamente, com consequente compromisso coletivo. 

Verificou-se como é importante a participação dos pais para o favorecimento 

da integração no contexto educacional, e a relação entre a gestão e a comunidade 

escolar. Pois dessa forma acredita-se que as compreensões e as cobranças ficam 

melhores e cria um elo. 

 

Neste contexto a gestão da escola deve estar alicerçada no planejamento participativo que 
possibilite a ação coletiva, por meio de um trabalho dinâmico que desenvolva competências 
e a divisão de responsabilidades, de modo que sucessos e fracassos escolares passem a 
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ser compartilhados e atribuídos ao esforço coletivo, num processo de descentralização 
administrativa, pedagógica e financeira. O planejamento, só será de fato efetivado quando 
houver participação de todos os membros da comunidade, e especialmente quando o gestor 
estiver voltado para a concretização de um plano de ação em que, fazendo uso da 
comunicação todos possam compartilhar ideias em busca da superação dos desafios 
existentes. ( artigo PPP 7). 

 

Assim sendo, por meio das observações e análises, esse referencial 

contempla perspectivas de mudanças na escola que auxiliam na construção da 

gestão participativa, na qual, a responsabilidade de fazer a escola funcionar passa a 

ser compromisso de todo o grupo, mediante a concretização do trabalho coletivo. 

É no Projeto Político Pedagógico que é possível construir e reconstruir esse fazer 
pedagógico para que na prática cotidiana por meio de ações coletivamente assumidas por 
gestores, professores, funcionários, estudantes, pais e outros representantes da 
comunidade a aprendizagem seja crítica e significativa. (artigo PPP 5)   

 

 Projeto Político Pedagógico é considerado um acordo entre os atores do 

processo educativo e a comunidade. No PPP fica estabelecida a direção a ser 

seguida pela escola, no geral, com seus princípios e fins educativos. Nele são feitas 

propostas para promoção de mudanças que garantam fazer a escola funcionar 

mediante o trabalho conjunto. Torna-se, portanto, elemento fundamental na 

efetivação da gestão democrática, por favorecer o espírito de equipe por meio do 

envolvimento da comunidade na elaboração e na execução de projetos, também por 

oportunizar iniciativa de diversos segmentos nos momentos de decisões e 

posicionamentos críticos diante do desenvolvimento, do acompanhamento e da 

avaliação das atividades da escola, efetivando assim a autonomia. O Projeto Político 

Pedagógico é o pilar para o desenvolvimento de um trabalho compartilhado, quando, 

no ato de sua elaboração, considera os anseios da comunidade escolar e inclui 

discussões sobre a realidade local para a definição de prioridades e objetivos de 

cada escola, visando à superação dos problemas existentes por intermédio de 

práticas pedagógicas coletivas e da co-responsabilidade de todos em prol de uma 

educação democrática, não só instituída 

...o processo de construção dos preceitos legais que orientam as 
políticas públicas na área da educação não se resume a 
formalismos ou técnicas jurídicas, mas se constitui em que 
enquanto resultado de uma prática histórica eivada por interesses 
muitas vezes contraditórios e conflitantes. (TAVARES, 2003, p. 9) 
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Considerando que a escola é palco de conflitos e contradições sociais, o 

Projeto Político Pedagógico é um mecanismo para enfrentar o processo de 

alienação, pelo desenvolvimento de ações intencionais, conscientes, de acordo com 

as necessidades reais do ambiente escolar, de modo a priorizar ações voltadas a 

contribuir para o enfrentamento e a superação dos problemas existentes em cada 

estabelecimento de ensino.  

A gestão democrática da educação no Brasil enfrenta ainda muitos desafios, 

pois é compreendida como processo de luta política e com bastante resistência, 

porém tem uma grande perspectiva que é a organização dos movimentos em defesa 

do direito à educação. Os processos que estão ocorrendo no Brasil como estratégias 

para a democratização do ensino, mostram a gestão democrática em discussão, 

abordando a participação e a autonomia das escolas brasileiras. 

 
Considera-se que para construir uma escola de qualidade e democrática, ela precisa está 
caracterizada pela liderança contínua do gestor na promoção de melhorias continuas e 
maior efetividade do trabalho educacional, participação efetiva dos pais na gestão escolar e 
norteando as ações diárias para realizar os objetivos propostos no projeto pedagógico, 
monitorando e avaliando continuamente. (artigo PPP). 
 
a construção do Projeto Político Pedagógico é um longo processo de organização 
institucional no qual as lutas  devem acontecer de forma constante, uma discussão 
pertinente na perspectiva de autonomia tornando as unidades escolares independentes nas 
tomadas de decisão, possibilitando assim um ensino de qualidade.( artigo PPP 10) 
 

O grande desafio das unidades escolares é envolver os diversos segmentos 

na elaboração e no acompanhamento do Projeto Político Pedagógico que contribui 

para a construção da gestão democrática. O Projeto Político Pedagógico é o eixo 

central do que se vai ensinar e o que se vai aprender. Sua construção deve 

acontecer a partir de uma reflexão coletiva e participativa entre escola e sociedade. 

 
Discutir o projeto político pedagógico da escola é ter de percorrer um caminho por pontos 
diferentes, mas que se entrelaçam. Entre estes pontos têm-se: a concepção de escola e de 
educação do período histórico, as teorias e princípios de gestão educacional em voga, além 
dos objetivos estabelecidos que, por sua vez, estão relacionados aos interesses da classe 
dominante. Nesse contexto, não se pode negar a relação indissociável entre educação e 
sociedade. (artigo PPP 11) 
 

Nesse sentido,  

A sociedade é produto da história e do produto concreto dos 
homens, que são aquilo que produzem ou a forma como 
produzem. O mundo é derivado da base material e das relações 
sociais de produção. As relações entre individuo e sociedade são 
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mediadas pelas relações de classe, que definem o conteúdo da 
vida social e a direção das mudanças e possibilidades de 
transformação do mundo e da realidade. (CORREA; PIMENTA, 
2011, p.33) 

 

 Tendo em vista a participação coletiva, a abordagem do Projeto Político 

Pedagógico deve estar embasada nos princípios que norteiam a escola democrática, 

pública e gratuita: igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade  

 

3.2.2 Gestão democrática: Caracterização da gestão democrática descrita nos 

artigos 

Neste item analisaram-se os temas que mais foram evidenciados nos artigos 

resultado dos PI (Família e Escola, Gestão democrática, Conselho Escolar e PPP), 

sua relação com o tema Gestão Democrática e como os PI descrevem a Gestão 

Democrática, por intermédio do conteúdo neles expresso. 

 

QUADRO 4 -  Temas recorrentes e relação gestão democrática  

Temas recorrentes nos PI analisados 

Categoria de Análise/No de temas 
relacionados 

GD 

Família e Escola 2 

Conselho Escolar 11 

PPP 18 

Gestão Democrática 7 

 
Total de temas relacionados à 
categoria de análise. 

 

 
38 
 

 

O quadro acima demonstra que dos 111 artigos considerados PI apenas dois 

apresentam temas com os termos família escola e gestão democrática. 

Os textos produzidos pelos alunos concluintes do curso de gestão escolar da 

UFOPA abordam a gestão democrática a partir da década de 80, a fundamentação 

legal, os conceitos de gestão, o papel do gestor, diferenças entre gestão e direção 

baseados nos estudos de Veiga (2004), Libâneo( 2001, 2007), Hora( 2010) 

Paro(2002 ), Luck( 2002, 2008 e 2011 ). 
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 Como mencionado na sessão 2,  a gestão democrática é fruto das lutas 

sociais dos profissionais da educação e tem fundamentação nas leis. Essa questão 

é demonstrada nos textos produzidos pelos concluintes do curso de gestão escolar. 

       
No Brasil, com a lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n.º 9394/ 96, 
cujo inciso VIII do Artigo 3. º, no titulo II, trata a questão da ―gestão democrática do ensino 
publico―, enfatiza o principio de participação e fortalece o espaço para gestão colegiada e 
avaliação do desempenho. Os artigos 14 e 15 incentivam a descentralização administrativa, 
a autonomia da escola, e a participação da equipe escolar e da comunidade na tomada de 
decisões, como forma de revitalizar a eficiência das escolas públicas e torná-las mais 
eficazes. (artigo PPP 6) 
 

 Pensando-se a escola como espaço de integração de sujeitos e construção 

de sujeitos históricos, logo se depara com a necessidade de envolvê-los no 

processo de gestão da própria escola. Aqui surge a priorização da gestão escolar na 

perspectiva de participação e democracia: a gestão democrática. Essa forma de 

gestão possibilita o exercício de procedimentos de transparência na administração 

escolar. A gestão democrática traz três princípios importantes: a participação, a 

descentralização e a transparência. Esses princípios, já relacionados como 

essenciais pela Constituição Federal de 1988, vêm sendo incorporados na prática 

diária das escolas com as deliberações da LDB nº 9.394/1996 e com o Plano 

Nacional de Educação. Reforçando a importância da democracia na condução e na 

promoção da educação. 

A gestão escolar deve pautar-se no exercício democrático. Assim,  

 

Como um dos principais eixos das políticas públicas da década de 90, a gestão escolar 
democrática tem como base a eleição direta para diretores, a formação dos conselhos 
escolares e a construção do Projeto Político Pedagógico.( artigo GD ) 
 

No trecho acima verifica-se a citação do PPP como um dos mecanismos 

para execução da gestão democrática, fruto do contexto sócio-econômico-cultural 

evidenciado e que vem sendo aplicado na escola com o discurso ideológico de 

necessidade para atender as premissas exigidas pelos movimentos sociais, porém é 

permeado dos objetivos do mercado porque, como mecanismo de controle, o Estado 

estabelece normas e regulamentos para atingir os resultados, pois há situações que 

geram sentimentos contraditórios na figura do diretor, o qual, ao mesmo tempo, 

representa a comunidade pela qual foi eleito e tem que satisfazer ao poder central.  

O Projeto Político-Pedagógico fundamentado na necessidade da comunidade escolar é 
passo importante para essa gestão compartilhada, democrática e autônoma. ( artigo GD) 
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Há presente uma visão critica considerando que  

 

O que se observa frequentemente ,  nos espaços escolares, é que parece haver um temor 
das pessoas em ―dividir o poder ...( artigo GD 2) 
 

Para a integral efetivação do Projeto Político Pedagógico, exige-se uma 

gestão democrática dentro da escola, tendo esta, a capacidade de traçar a própria 

identidade, com a possibilidade de resgatar a escola como espaço público, lugar de 

diálogos e discussões, embasados na reflexão coletiva. O PPP deve ser construído 

por meio de um processo participativo, desde o momento do diagnóstico, passando 

pelo estabelecimento de diretrizes, objetivos e metas, execução e avaliação.  

No que se refere ao conselho escolar e sua relação com gestão 

democrática, trabalham o conselho escolar, PPP e gestão democrática. Tratam os 

mecanismos de democratização da escola pública exercidos pelo Conselho Escolar 

afirmando que a articulação das três instâncias amplia a possibilidade de avançar o 

processo de democratização da escola pública, pois explicitam que ―o Conselho 

Escolar junto à Gestão define caminhos para a gestão democrática, autônoma e 

transparente‖. (artigo CE e GD)     

 
Nesse sentido, a democratização da gestão escolar implica a superação de processos 
centralizados de decisão e o aprimoramento da vivência da gestão colegiada, de modo que 
as decisões nasçam das discussões coletivas, envolvendo todos os segmentos num 
processo pedagógico vivo e dinâmico. As atitudes, os conhecimentos o desenvolvimento de 
habilidades na formação do gestor são elementos cruciais para o funcionamento do 
Conselho Escolar e da Gestão Democrática. (artigo CE e GD) 
 

Os textos sobre gestão democrática veem  que 

Os Conselhos Escolares são órgãos colegiados compostos por representantes das 
comunidades escolar e local, que têm como atribuição deliberar sobre questões político-
pedagógicas, administrativas, financeiras, no âmbito da escola. Cabe aosConselhos, 
também, analisar as ações a empreender e os meios a utilizar para o cumprimento das 
finalidades da escola.(artigo GD e CE) 

...é uma das ferramentas principais para o exercício da decisão coletiva sobre os fins da 
educação. Para o exercício dessa função, exige-se a qualificação dos seus membros ao 
ponto de compreenderem o processo, compreenderem a sua realidade e a necessidade da 
escola e deliberarem – na melhor forma (artigo GD) 
 

Há a presença de visões que consideramos como concepções restritas sem 

ampliação de análises dos diversos aspectos que envolvem a educação quando verificamos 
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falas do tipo ―um dos mecanismos de maior legitimidade da gestão democrática das 

escolas é o Projeto Político Pedagógico. (artigo PPP  e GD ) 

Só o conselho escolar e/ou o PPP implementado como exigência legal não 

são, entretanto, garantia de efetivação da gestão democrática no sentido pleno, pois 

a gestão democrática da escola significa, portanto, a conjunção entre instrumentos 

formais, eleição de direção, conselho escolar, descentralização financeira e práticas 

efetivas de participação. Para a efetivação da democracia é importante a criação de 

mecanismos que incentivam a participação da comunidade nos processos decisórios 

da instituição que garantam a representatividade, a continuidade e a legitimidade da 

participação popular, pois  

 

a participação é condição para gestão democrática, uma não sendo possível sem a 
existência da outra, e aceitando que a gestão democrática deve implicar necessariamente a 
participação da família nos processos decisórios da escola( artigo FE 5) 

 

 Lima( 2010, p. 34-35) nos alerta que  

Temos, portanto duas posições distintas, uma que indica a 
necessidade de participação de todos e articuladamente em torno 
do projeto da escola, mas que esbarra no individualismo de cada 
sujeito e outra posição que aponta a operacionalidade desta 
união: a manutenção da escola[...] A participação tem esbarrado 
em vários entraves, dentre eles o processo centralizador das 
tomadas de decisões, seja na perspectiva do diretor centralizador 
seja na perspectiva do diretor condutos da participação.  

  

a participação requer o sentido da construção de algo que pertence a todos e que tem 
diretamente a ver com a qualidade de vida de cada um, seja no sentido da realização 
pessoal, seja pelos benefícios sociais que dela advêm. O compromisso que gera a 
participação requer a participação coletiva do sucesso, não apenas da responsabilidade.  
(artigo FE 5) 
 

 Para que a participação realmente se efetive no contexto da escola e o 

sentimento de autoria de contribuição ao processo realmente ocorra é necessário 

que a tomada de decisão seja efetivamente coletiva, fazendo-se ouvir os pais 

presentes, fazendo que exerçam sua influência e contribuam para a dinâmica do 

processo educacional como bem descreve. Dessa forma a gestão democrática se 

caracteriza como ação de forma descentralizada, participativa e transparente, 

visando sempre à integração de todos  
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A gestão democrática como princípio da educação nacional, 
presença obrigatória em instituições escolares, é a forma não 
violenta que faz com que a comunidade educacional se capacite 
para levar a termo um projeto pedagógico de qualidade e possa 
também gerar ―cidadãos ativos‖ que participem da sociedade 
como profissionais compromissados e não se ausentem de ações 
organizadas que questionam a invisibilidade do poder (OLIVEIRA, 
2011, 17) 

 

Por gestão democrática entende-se o processo pelo qual se exercita a 

democracia coletiva, vivenciando as atividades do que se vem praticando na escola 

e interagindo com a comunidade, onde os sujeitos são peças fundamentais para 

executarem as atividades e participarem das decisões de forma integrada na 

unidade de ensino, para alcançar a qualidade e equidade no processo de ensino da 

educação pública, com intuito de formar cidadãos críticos e atuantes para uma 

sociedade igualitária. A gestão democrática visa desenvolver um trabalho integrado 

em que todos os segmentos que compõem o processo educativo possam participar 

da definição e da efetivação prática dos rumos da escola no contexto social. O que 

nos possibilita perceber que  

 
é importante olharmos a gestão democrática através de ações pensadas e decididas no 
coletivo, dando ênfase à flexibilidade em uma ação descentralizada, transparente e 
solidária, buscando a participação da comunidade é um dos fatores determinantes neste 
processo de gerenciamento educacional democrático. (artigo GD 10) 
 

Dependendo da maneira que for executado o Projeto Político Pedagógico 

pode constituir-se como uma parcela para efetivação do processo democrático de 

decisões ao ser instaurado como forma de organização do trabalho pedagógico, que 

supere os conflitos, buscando eliminar as relações competitivas, corporativas e 

autoritárias rompendo a rotina do mando e da imposição.  

Nesse contexto, a relação entre família e escola deve ser fundamentada no 

diálogo e na troca de experiências e conhecimentos, pois a participação democrática 

não é fácil de ser praticada. Muitas contradições surgem nesse processo devido á 

grande variedade de pensamentos e de formação, o que configura em âmbito geral, 

situações na educação na presença de ―escola burocratizada, hierarquizada, em que 

os trabalhos são feitos isoladamente‖. (artigo FE e GD 6). 

 Por vezes, a gestão democrática tem o seu exercício cerceado pelas práticas 

centralizadas de gestão, resultantes das estruturas hierarquizadas ainda presentes 
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na sociedade.  Dessa forma, ―avançar na direção de um projeto participativo implica 

considerar que esse será um processo em permanente construção, dinâmico, 

marcado pela diversidade e pelos distintos modos de compreender a escola‖ (artigo 

GD 2).   

Não é fácil, conviver com pessoas que pensam e agem de modos diferentes, 

respeitar suas opiniões e crenças. Ao falar em participação da família na escola 

deve-se atentar ao fato que participação da família e comunidade não pode se 

limitar apenas aos momentos de festas ou reuniões de entrega de notas dos alunos 

ou aos momentos de escolha dos seus representantes para o Conselho Escolar. 

Essa participação também precisa ocorrer em todos os momentos em que decisões 

e práticas importantes sobre funcionamento da escola serão tomadas.  

Para tanto, como o curso discute a questão da gestão escolar, o papel do 

gestor ganha destaque para os aspectos discutidos no âmbito da efetivação da 

gestão democrática, pois o gestor precisa saber trabalhar os conflitos e  

desencontros;  deve  ter  competência  para  buscar  alternativas  que atendam os 

interesses da comunidade escolar, compreendendo que a qualidade da  escola  

depende  da  participação  ativa  de  todos  os  membros,  respeitando a 

individualidade de cada um e buscando, nos conhecimentos individuais, fontes de 

enriquecer o trabalho coletivo, tendo conhecimento de  que ―na perspectiva 

neoliberal, a autonomia da escola não contempla  uma efetiva distribuição do poder , 

mas implica delegação de tarefas e atribuições‖ (Rosário & Araújo, 2011, p.60), pois  

 

a pratica da administração escolar dilacera-se em duas direções 
opostas e contraditórias: por um lado a necessidade de 
mobilização da subjetividade dos diferentes atores sociais... que 
traduz na proposição e na prática de projeto político pedagógico 
que envolvam a comunidade escolar como um todo... Por outro 
lado, tais estratégias se situam no marco da racionalidade 
instrumental que permeia a sociedade capitalista... escola.. 
encontra-se submetida aos critérios de eficácia e efetividade  nos 
termos desta lógica e não de uma lógica humanista( OLIVEIRA, 
2011, p.37) 

Há artigos que chegam de certa forma a colocá-lo como total responsável 

pela qualidade e pela efetivação do processo quando enfatizam que   

 estabelecer um processo democrático dentro da escola não é só compromisso de todos 
que fazem parte da comunidade escolar, mas principalmente do diretor e especialmente se 
traduz em um desafio já que precisa estabelecer o consenso entre os ordenamentos do 
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estado e das demandas e necessidades da escola requerida pelos seus segmentos 
representados.( artigo GD) 

Embora pareça difícil, o sonho de ver espaços escolares mais participativos, mais 
equilibrados e, consequentemente, mais humanos, não é algo impossível de se concretizar 
(artigo GD) 

Dessa forma, fica evidente que, apesar de se considerarem os limites e os 

entraves para real efetivação do processo democrático na escola e a 

responsabilidade do gestor nesse contexto, apresentam visão otimista do processo. 

A atuação do gestor é essencialmente contraditória e difícil. 

 

3.3 Intervenções/ ações dos gestores: o que dizem os PI 

Neste item analisaram-se como os artigos resultado dos PI descrevem/ 

relatam e avaliam as modificações propiciadas no PPP e relatos da realidade, dos 

procedimentos e ações realizados pelos gestores nas escolas objeto dos PI.  

 
3.3.1 A Realidade evidenciada nas escolas objetos dos PI 
 

 Para realização dos Projetos de intervenção, foi analisada a realidade 

evidenciada pelas escolas foco do estudo e lócus de atuação do gestor cursista e tal 

situação  demonstra que: O conselho escolar tem duas faces, uma que é o ideal e a 

outra o real. Dentro dos educandários, há evidência do desconhecimento da 

comunidade escolar sobre a atuação do Conselho Escolar, apesar de ele estar 

instituído na escola por exigência da legislação, além de que em muitos conselhos 

escolares existe o conhecimento do funcionamento do conselho escolar, no entanto 

pais e funcionários não se mostram preparados, aparentando desconhecer a  

importância  de  sua  participação para a melhoria da Instituição Escolar ou até 

chegam a confessar ―que as tarefas do dia a dia acomodam-nos deixando e 

confiando nas decisões que a gestora tomar na escola na parte administrativa e 

pedagógica‖.( CE e GD 6). A centralização das tarefas pelo gestor também é 

mostrada como uma das principais dificuldades apontadas para o bom 

funcionamento do conselho escolar, ―O que detectamos através da pesquisa na 

referida escola, é que até mesmo os funcionários, inclusive  os  professores,  tinham  

pouco entendimento  acerca  das  atribuições  do  conselho  escolar ―  ( artigo GD 5)  
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Nesse sentido a escola ainda apresenta algumas dificuldades em desenvolver alguns 
projetos devido o Conselho Escolar da Escola não atuar de acordo com a legislação que 
ampara o fortalecimento dos Conselhos Escolares, o atual presidente um dos funcionários 
antigos que demonstra certa resistência em aderir ao novo modelo de gestão democrática... 
( artigo GD e CE) 

No que concerne à relação família escola evidenciou-se que  

os pais eram sujeitos passivos dentro do processo de ensino aprendizagem, já que se 
sentiam sem função dentro da escola, quer dizer, desconheciam o seu papel enquanto parte 
integrante do processo de participação e democratização escolar.( Artigo FE 2) 

Já no que se refere ao PPP se  

tem feito o que está explícito na legislação educacional vigente atendendo as 
recomendações no que se refere à elaboração do projeto pedagógico, porém falta algum 
entendimento por parte dos usuários da escola (pais e alunos) e os representantes do corpo 
de apoio sobre a parte técnica do PPP. ( artigo CE) 

nos últimos dois anos, a gestão atual tem investido no PPP da escola, onde vem 
atualizando, avaliando e buscando o envolvimento da comunidade escolar e local, por meio 
dele está sendo possível resgatar parte da identidade da Escola com a execução de 
projetos sociais, culturais e pedagógicos.  

... constatamos  um  Plano  de  Ações dissociado da real situação pedagógica da escola, ou 
seja, não havia um diagnóstico da  realidade  escolar. ( artigo PPP 2)  

constatou-se que os pais ainda têm pouca participação no processo de construção do 
Projeto Político Pedagógico. ( artigo PPP e FE). 

A gestão passou a ser centralizada no gestor, decisões eram tomadas de forma isolada e 
impostas aos membros da comunidade escolar gerando conflitos e a avaliação acontecia de 
forma descontextualizada, autoritária e punitiva, sem considerar o cognitivo do educando, 
com enfoque em aprovar ou reprovar, a garantia do ensino de qualidade foi comprometida. 
(artigo PPP) 

 A realidade no interior das escolas revela ainda um cotidiano marcado por 

posições hierárquicas veladas, disfarçadas por pseudodemocracias, mascarando 

uma relação que tem por base a dicotomia, ―sob o signo da ―descentralização‖ e da 

desburocratização’, as medidas tomadas fogem da dicotomia tradicional( 

centralizado/ descentralizado) e configuram soluções mistas e diversificadas, muitas 

vezes de sentido político oposto( BARROSO, 2011, p.19- 20) 

 Isso se torna mais claro de acordo com o trecho 

Nos depoimentos dos participantes do evento, ficou evidente que a equipe gestora até 
―pensa‖ ações que, segundo sua ótica, teriam caráter democrático, mas tem dificuldade em 
mobilizar a comunidade... Uma coisa é falar que se é democrático, outra coisa é agir como 
democrático, respeitando o espaço de cada um. Percebeu-se nas falas que as decisões 
administrativas ainda se concentram, na maior parte das vezes, nas mãos da equipe gestora 
com participação do Conselho Escolar, mas que faltam informações e esclarecimentos 
devidos à  comunidade escolar.O que se observa é que pouco se tem feito de concreto para 
melhorar a relação entre escola e família. A escola deve estar aberta à sociedade, assim, os 
pais precisam se  sentir estimulados nesta parceria ( artigo FE) 
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A realidade existente de certa forma dificultou o atendimento pleno das 

propostas de intervenção dos cursistas no sentido que  

a comunidade educativa da escola estava descrente com a organização de grupos de 
estudos para uma nova discussão do Projeto Político Pedagógico, já que algumas questões 
destacadas na primeira reformulação permaneceram no papel, restringindo o acesso às 
informações e à não socialização de alguns pontos do PPP à comunidade escolar. 

constatou-se que apesar de Projeto Político Pedagógico ter sido elaborado com a 
participação de representantes de vários segmentos, sua implementação ainda não 
acontece de forma integral, o que implica a necessidade de rever o instituído e replanejar 
ações. ( artigo PPP 7) 

o Projeto Político Pedagógico que foi elaborado no ano de 1998, com a participação de 
representantes dos diversos segmentos da escola,mas que, não tem sido efetivado em sua 
plenitude, visto que, nem todos os membros da comunidade escolar são conhecedores da 
existência dele, principalmente pais e alunos. (artigo PPP 8). 
 

 No desenvolvimento das atividades, a comunidade escolar que delas 

participava teve a oportunidade de propor situações que pudessem mudar o quadro 

apresentado como: maior autonomia da escola, levando em consideração que 

―autonomia da escola resulta, sempre, da confluência de várias lógicas e interesses( 

políticos, gestionários, profissionais e pedagógicos) que é preciso saber gerir, 

integrar e negociar‖(FERREIRA, 2011, p.24); melhor uso dos recursos 

descentralizados; melhoria da qualidade do ensino e da estrutura da escola; 

estímulo à participação da comunidade; maior transparência e economia no uso dos 

recursos; adequação das despesas às necessidades das escolas; maior agilidade 

para a resolução de problemas mais simples; 

 

3.3.2 Procedimentos e ações realizadas pelos gestores nas escolas objeto 

dos PI. 

 

Os procedimentos e ações adotados pelos gestores atenderam as perspectivas 

da pesquisa ação sendo que esta para Toledo (2013) 

exerce também uma função política, oferecendo subsídios 
para... a transformação de representações e para mobilizar os 
sujeitos para ações praticas[...] para sua  verdadeira efetivação 
a participação não pode limitar-se a uma simples divulgação de 
informações, ou ainda uma consulta popular, mas implica uma 
postura proativa no processo de tomada de decisões... ( p. 158 
- 159)  
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Para atender os aspectos acima mencionados foram realizadas sondagens da 

realidade e das problemáticas evidenciadas nas escolas, a partir das quais se 

elaborou um plano de ação que geralmente se apresentava da seguinte maneira:  

 

O Projeto de Intervenção ficou estruturado  em  três  etapas.  Na primeira, trabalhamos  a  
formação  dos  conselheiros;  na  segunda,  nos  empenhamos  junto  à comunidade  
escolar  a  reelaboração  e  reflexão  acerca  do  PPP;  na  última  etapa,oferecemos aos 
professores oficinas e palestras sobre metodologias diversificadas.( artigo GD) 

Os artigos evidenciam que para subsidiar os Projetos de Intervenções, 

buscou-se a fundamentação nas leis constitucionais, desenvolveu-se pesquisa de 

campo por meio de coleta de dados alusivos ao tema proposto, buscou-se 

conhecer e apresentar concepções, estratégias e metodologias com a finalidade de 

conhecer a situação atual do PPP da escola e viabilizar a execução dele. Para isso 

realizaram-se ações como: reuniões, conversas informais com a equipe gestora e 

comunidade escolar, aplicação de questionários assim como oficinas e palestras 

envolvendo todos os segmentos escolares. 

As palestras abordavam as seguintes temáticas: ―O processo de construção 

do PPP: dificuldades e benefícios‖; ―A construção do Projeto Político Pedagógico e 

a perspectiva da educação infantil; A família na escola; ―O PPP que queremos‖; 

―Gestão Democrática‖ e a função de cada segmento dentro desse processo; 

Elaboração e/ou reelaboração do PPP da unidade escolar, discussão da função 

Social da Escola, e às atribuições do Conselho Escolar.  

Geralmente eram realizados vários encontros com a participação de um 

público alvo diferente para a apresentação de novas propostas e concepções  

 
No  decorrer  da  palestra  houve  muitas  discussões  acerca  da  dificuldade  na criação  de  
uma  proposta  pedagógica ( artigo PPP 2)  
 

As discussões e eventos realizados eram trabalhados na perspectiva de que  

na reestruturação do projeto político pedagógico foi asssegurado às comunidades escolar e 
local, um maior envolvimento e co-responsabilidade com a ação educativa a partir de um 
processo dialético que esclareceu  a importância do engajamento de cada indivíduo para 
superação dos problemas existentes e a concretização da educação emancipadora.( PPP 6) 
em conjunto com todos foram rediscutidas as prioridades, os objetivos da escola e 
analisados problemas que precisam ser superados, acontecendo assim, a avaliação de 
conjunto do Projeto, considerando as ações concretas, as atividades permanentes, as linhas 
de ação e as determinações . 

.(PPP 9) 
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Houve, a partir dos relatos, resultado e contribuição positiva do Projeto de 

intervenção para a comunidade escolar pois  

O Projeto de Intervenção foi bem aceito por toda a comunidade escolar e fundamental 
no andamento de ações que visam à gestão democrática na escola. (FE e GD) 

 
Relatam ainda, terem durante a nossa intervenção oferecido subsídios teóricos e 
metodológicos que serviram de apoio aos representantes dos segmentos da comunidade e 
da escola para que tivessem condições técnicas de assumir a construção do Projeto 
Político-pedagógico de sua escola, além disso, procuramos sensibilizá-los quanto ao futuro  
das  crianças  da  escola  e  da  responsabilidade  que  eles  têm  diante  da legislação 
vigente.( artigo PPP 2) 

 
Trabalhou-se assim na perspectiva de que é necessário promover maior 

articulação entre a teoria e a prática na produção de conhecimento e solução de 

problemas.  

 
 

3.3.3 Resultados e modificações  

 

 Os artigos analisados evidenciam os resultados e modificações realizados na 

comunidade escolar geralmente numa concepção otimista conforme explícitos nos 

trechos abaixo 

 

Com o projeto de intervenção foi possível avaliá-lo como instrumento essencial para 

construir uma sociedade mais participativa e democrática. Foi o primeiro momento de 

construção coletiva, democrática e participativa, com a presença de todos os segmentos da 

comunidade. Este tratou de definir as ações educativas futuras, não sendo um modismo e 

nem um documento para ficar engavetado em um arquivo na sala do diretor da escola... 

permitiu construir, com a participação efetiva( artigo PPP). 

 

As mudanças e alterações citadas nos textos abrangem aspectos que vão 

além do projeto político pedagógico como documento e seu processo de elaboração, 

mais que este é o foco em quase todos os discursos de resultados, e isso pode ser 

constatado nos artigos que abordam os diversos temas recorrentes. 

a avaliação, passara a ser vista de forma diferente, assumindo o caráter pedagógico, 
separando-se do processo classificatório e discriminatório, permitindo a retomada de 
conteúdos, novas metodologias e redimensionamento de trajetórias, conforme as 
necessidades educacionais.( artigo PPP) 

Os conteúdos abordados com base teórica serviram para ampliar o conhecimento, tanto na 
área pedagógica,  quanto  nas  áreas  administrativa  e financeira,  que servirão  no decorrer 
do processo de construção do Projeto Político pedagógico.  Além disso, os momentos 
vividos durante o decorrer dos trabalhos serviram para estreitar as relações entre a escola e 
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a comunidade, que expressaram em suas falas mudanças de comportamentos, de postura, 
surgindo novas atitudes. (artigo CE ) 

 

A revisão do Projeto Político Pedagógico foi de fundamental importância para a escola, pois 
possibilitou um redirecionamento rumo ao um ensino de qualidade, além de nortear todas as 
ações da Escola ... fortalecendo cada vez mais a democracia no âmbito da escola. ( artigo 
PPP e GD 2) 

Nessa perspectiva, observamos que a mobilização com os pais proporcionou contribuições 
significativas para o processo de elaboração do Projeto Político Pedagógico, pois os eles 
demonstraram interesse pelos problemas sociais e financeiros da escola e, principalmente 
pela constituição do Conselho Escolar.( artigo PPP e FE) 

O Projeto-intervenção foi fundamental para que o plano da ação da escola objeto de estudo 
fosse sistematizado, pois instigou a realização de um diagnóstico participativo para o 
levantamento da realidade escolar, uma vez que é necessário analisarmos algo ou ações 
que não estão indo bem para fazer a intervenção. Quando todos participam, o envolvimento 
e o comprometimento de todos se amplia. (artigo GD 2) 

 Podem-se, entretanto, evidenciar relatos que demonstram as fragilidades do 

processo, ou pelo menos este sendo visto como realmente se processa, sem 

máscaras e discursos ilusórios e mistificadores 

 É claro que nem tudo foi perfeito, pois existiram as divergências de opiniões e, as 
pessoas que apresentavam suas propostas, as defendiam até a última instância, mas no fim 
de tudo organizaram-se as propostas atendendo as diversas opiniões. (artigo PPP e GD) 

No desenvolvimento das ações, a maior dificuldade encontrada foi para conseguir 
realizar as reuniões, por falta de disponibilidade por parte de alguns profissionais e 
comunitários, bem como o fato de se haver certa resistência, principalmente por parte de 
alguns professores, não só no momento de elaborar um documento tão amplo, mas em 
executá-lo.  (artigo PPP 5) 

Muitos professores ainda entendem o PPP como uma simples exigência 

burocrática da administração da instituição e da Secretaria de Educação e o fazem 

por fazer ou por se sentirem obrigados. Isso acaba por diminuir a qualidade e 

eficácia do projeto tornando-o mais um simples documento armazenado na 

secretaria da escola, de forma que no decorrer do ano a grande maioria nem 

recorda das ações propostas no documento. O fato é que não se pode negar a 

importância do Projeto político Pedagógico para a escola, não de forma burocrática, 

mas por ter a escola um documento que contempla de forma completa todos os 

seus aspectos e onde se podem buscar orientações sobre as mais diversas 

informações da instituição. 

A questão do conselho escolar é muito enfatizada e aponta para a 

necessidade de formação continuada dos conselheiros, para a fim de que possam 

de fato exercer seu papel na gestão em todas as dimensões, pois ainda é 
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evidenciada a participação na dimensão financeira. Sendo reforçada a importância 

do Planejamento Político Pedagógico da escola como documento norteador de tudo 

o que ela pretende alcançar durante todo o ano letivo  

Na reestruturação do PPP, aconteceram momentos significativos de aprendizagem, que 
conduziram a uma nova forma de pensar, no que diz respeito ao grau de significância do 
Projeto Político Pedagógico como pilar para concretização da gestão democrática. (artigo 
PPP8)  

Embora essa participação ainda aconteça de forma tímida, já pode ser 

considerado um avanço, haja vista, que se está tentando superar a cultura de que as 

questões de caráter escolar são específicas para os especialistas. 

conclui-se que para que a escola, realmente, alcance os seus objetivos, é de fundamental 
importância que a construção e o acompanhamento do projeto político-pedagógico estejam 
alicerçados em uma administração participativa, coletiva, em que as decisões sejam 
democratizadas e que o seu processo de avaliação e revisão seja uma prática coletiva 
constante, como oportunidade de reflexão para mudanças de direção e caminhos.( PPP 5)  

 
podemos constatar que é possível desenvolver uma gestão democrática por meio de ações 
que possibilitem a descentralização de poder e a participação efetiva de todos que fazem 
parte da escola, em especial os pais que não podem eximir-se de sua responsabilidade que 
além de natural lhes é imputada por lei. ( FE 2) 
 

Embora houvesse esforço por parte dos profissionais da escola, faltavam ainda, 
instrumentos que possibilitassem uma maior aproximação das famílias no ambiente escolar. 
(FE e GD). 

A partir da observação e da análise dos dados de forma integral pode-se 

observar a importância do ato de se planejar bem como a importância de se ter um 

documento que aborde em todos os âmbitos a instituição escolar e seja capaz de 

fornecer, de maneira clara, informações e até possíveis soluções para dados 

problemas. 

Diante das atribuições do Conselho escolar, destacadas, pode-se dizer que, 

desenvolver uma Gestão democrática e participativa no ambiente escolar, não é fácil, 

mesmo com o amparo legal das legislações vigentes, ainda são muito presentes nas 

escolas as interferências políticas, dificultando assim o processo de democratização, pois 

―a realidade é considerada dinâmica e contraditória‖ (GAMBOA, 2007, p. 39). Assim, 

os mecanismos de participação da escola, ainda atuam de forma passiva, o Conselho 

escolar é mais atuante na parte financeira.  
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3.3.4 Dificuldades e propostas 

 Desenvolver um trabalho coletivo na escola não é fácil, uma vez que, 

embora com os mesmos objetivos, existem pessoas com visão diferente sobre a 

prática escolar. Elas não acreditam na efetivação das propostas do Projeto Político 

Pedagógico, que durante anos era elaborado e revisado exclusivamente pela equipe 

gestora, assim descrendo na possibilidade de que a proposta pedagógica possa 

resolver as dificuldades cotidianas. A divergência de opiniões é uma das dificuldades 

referendadas, mas também é vista como um fator relevante que influencia para um 

resultado positivo. 

 

..barreira encontrada para a efetivação de um processo democrático: a dificuldade que as 
pessoas têm de se sentirem sujeitos, de expressar sua opinião e suas vontades, e mais 
ainda, de lutar para que seus anseios sejam respeitados ( artigo GD 2) 
 
o entrave maior foi a falta de conhecimentos técnicos. Outra dificuldade diz respeito à 
atuação  do conselho escolar que precisava  compreender seu papel e partir de então, ter 
atitudes no sentido de agir como mobilizador a fim de   garantir a participação coletiva  da 
comunidade,  durante o processo de elaboração do Projeto Político-pedagógico  ( artigo 
PPP 2) 

 

Diante das dificuldades evidenciadas, algumas propostas podem ser 

vislumbradas no decorrer dos artigos  

 

...a  escola  precisa  rever  algumas  práticas,  ou  até  mesmo construir novas, pois é 
necessário criar espaços acolhedores para receberem as famílias, mudar os tipos de 
reuniões,  ...A  escola  deveria  promover  reuniões  pedagógicas  que  envolvessem  e 
trouxessem a família para dentro da escola ( artigo FE) 
 
  É sugestão dos conselheiros  que devemos  avaliar juntos  o  exercício  de  suas  funções 
e  a forma  de  atuação  do  colegiado,  destacando  a  necessidade  de  organizar 
periodicamente  assembléias  por  segmentos,  quanto  se  tratarem  questões 
administrativas, pedagógicas e financeiras.( artigo CE ) 

 

Assim, em âmbito geral, as sugestões e as estratégias citadas como 

possíveis de contribuir para mudança da realidade educacional e contribuição para 

efetivação do que no discurso de propõe são: promover encontros de formação 

pedagógica para os pais, realizar reuniões em horários compatíveis com a 

disponibilidade dos pais; dialogar com os pais nas reuniões, constituir o conselho 

Escolar, desenvolver todos os segmentos que fazem parte da comunidade escolar 

fazendo com que se sintam úteis e valorizados. Para que se consiga enfrentar  
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um dos grandes desafios da educação que é reverter o quadro tradicional do ensino em 

gestão democrática, é um processo que necessita ganhar proporções, partindo do princípio 

que a educação é a mola mestra da sociedade;( PPP e GD) 

E está diretamente relacionada à sociedade que a cerca e ―tende ao continuo 

movimento e à evolução constante... transformação e inovação e à mudança radical 

das situações vigentes‖ (GAMBOA, 2007, p. 77). Além da necessidade de 

desenvolvimento crítico dos gestores escolares e a comunidade escolar tendo a 

percepção da dinâmica e a contradição que o mundo apresenta através de análise 

dialética da realidade da escola e das políticas implementadas.   

Assim, percebe-se pelos discursos dos cursistas nos artigos a visualização 

nas análises das contradições das políticas implementadas no meio educacional, 

com ênfase aqui as que fundamentam o PPP e a gestão democrática,  e a realidade 

da efetivação dessa política, bem como a roupagem assumida pelo sistema para 

―proporcionar‖ ações com cunho de atendimento as exigências sociais que na 

realidade se fundamentam de um discurso falseado e uma prática distorcida da real 

exigência. Passando as atribuições do sucesso e/ou insucesso do sistema 

educacional ao nível micro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS        

O programa de formação de gestores escolares desenvolvido pela UFOPA é 

o reflexo do contexto sócio econômico vivido pela sociedade, o sistema capitalista e 

é direcionado a reforçar o discurso predominante nesse sistema de 

descentralização, autonomia e democracia tão exigido pelos movimentos sociais, em 

prol da educação, que tiveram suas bases na década de 80. 

 Não se pode, entretanto, ingenuamente acreditar que com a formação dos 

gestores dentro da perspectiva, da proposta e dos objetivos do programa se venham 

resolver e sanar os problemas da escola, a partir da intervenção dos gestores na 

realização do PPP, ou que esse documento por si só seja sinônimo de gestão 

democrática. 

Existem muitas situações que precisam ser consideradas, tanto no sentido 

macro, no que se refere à política, como no micro, a escola.  

Uma política de formação nesse sentido não pode ser vista apenas como 

totalmente positiva ou até mesmo ser criticada sem fundamentação, para que assim  

 

a investigação revele e denuncie as ideologias subjacentes ou ocultas, 
decifre os pressupostos implícitos em discursos, textos e leis, 
comunicações, ou expresse as contradições, os conflitos os interesses 
antagônicos etc.(GAMBOA, 2007, p. 87). 

 

É necessário conhecer as contradições que permeiam todos os âmbitos em 

que a escola se desenvolve, para que, a partir dela, seja possível vislumbrar 

possibilidades de inversão do discurso ideológico do sistema em prol da melhoria da 

realidade educacional.  

Dessa forma, o trabalho realizado pelo curso de especialização em gestão 

escolar UFOPA possibilitou, apesar de em alguns casos de maneira tímida, a 

possibilidade de os cursistas conhecerem e discutirem o PPP, associando o 

conhecimento teórico adquirido no curso, a análise das políticas educacionais e a 

fundamentação teórica para perceber na prática das escolas como se configura o 

PPP, qual a função que exerce na realidade escolar, ou seja, a que perspectiva ele 
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atende para, a partir de então, vislumbrar-se a mudança de comportamento e busca 

de alternativas para os problemas evidenciados na escola. 

 Nas análises não se encontrou nenhum artigo, cujo título fizesse referência 

ao termo conselho escolar e PPP, o termo conselho escolar estava sempre 

relacionado à gestão democrática.  

Pode-se perceber, também, que apesar de não serem referenciadas nos 

títulos dos artigos, essas temáticas são explicitadas no decorrer dos textos 

produzidos pelos cursistas, pois há artigos que perpassam a discussão por vários 

mecanismos da gestão democrática e o PPP. 

No que se refere a concepção de gestão democráticas nos artigos 

resultados dos PI, é vista como fruto das lutas sociais dos profissionais da educação 

e tem fundamentação nas leis, necessária ao contexto escolar que exige 

participação e transparência nas ações . Sendo que um dos mecanismos para 

execução da gestão nessa perspectiva é o PPP, fruto do contexto sócio-econômico-

cultural evidenciado e que vem sendo aplicado na escola com o discurso ideológico 

de necessidade para atender as premissas exigidas pelos movimentos sociais.   

Mas ressalta-se limites na implementação da gestão democrática na 

realidade escolar pela dificuldade que as pessoas que exercem a função de 

liderança possuem em ― dividir o poder‖, bem como a necessidade de criação de 

mecanismos que incentivem a participação da comunidade nos processos de 

decisão e efetivação das ações da instituição, que garantam a representatividade, a 

continuidade e a legitimidade da participação de maneira efetiva, pois a participação é 

condição para gestão democrática.  

 Os discursos, expressos nos artigos, evidenciam que se tem uma concepção 

de PPP como um guia, único recurso para os problemas da escola, mas se percebe 

a contradição desse documento para efetivação da gestão democrática quando 

expressam ou são expressos os limites, os desafios e as questões legais como 

imposição à escola e a falta de compromisso de certos profissionais com a atividade 

que desenvolvem, eximindo-se de participar de maneira efetiva. 

numa democracia a liberdade concedida aos cidadãos não deve 
tornar impossível a unidade do poder, e a unidade do poder não 
pode ser tanta que torne impossível a expansão da liberdade[....] 
no plano do dever ser a democracia é a forma mais perfeita de 
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governo, e de sua avaliação de que no plano dos fatos é também 
a mais difícil ( BUSSI, 2009, p.16)  

 

 A participação é um grande desafio na realidade das escolas de Santarém e 

as propostas pedagógicas são geralmente elaboradas para atender as exigências 

legais, não trazendo muitas inovações e soluções para escolas. Isso pode ser 

evidenciado no discurso. 

Observou-se no campo de trabalho que a comunidade precisa de um trabalho fortíssimo de 
sensibilização para a participação coletiva... (artigo PPP e GD) 

A elaboração e a aplicação dos Projetos de intervenção, bem como a 

elaboração do artigo de conclusão de curso possibilita aos gestores escolares o 

confronto da teoria e a prática e permite a análise dessa prática com viabilidade de 

percepção das contradições existentes no contexto escolar e na elaboração do PPP 

como meio legal e como forma de mudanças de práticas educacionais, pois  

 o conhecimento da realidade, do mundo, das dinâmicas sociais e 
a ação transformadora dos homens se orientam para a obtenção 
de maiores níveis de liberdade, adquiridos através de 
permanentes lutas e da superação das contradições sociais( 
GAMBOA, 2007, p. 177) 

.  

Pode-se concluir que na realidade educacional analisada é preciso ampliar a 

participação dos diversos atores (funcionários, professores, alunos, pais) nas 

instâncias de produção do Projeto Político Pedagógico. Os envolvidos atribuem 

importância à construção desse projeto, apesar da falta de entendimento de alguns 

quanto aos princípios que devem norteá-lo. É evidente também a compreensão da 

relação entre a elaboração do PPP e a forma de gestão escolar, principalmente, no 

que se refere à tomada de decisões quanto ao funcionamento da escola, havendo 

relação direta desse documento com a gestão democrática. 

Sendo assim, constado que o PPP evidência a gestão escolar democrática 

pela necessidade de envolver todos os segmentos que compõem a comunidade 

escolar delegando responsabilidades aos sistemas de ensino em definir suas 

próprias normas. Amparadas pela legislação, as escolas possuem autonomia 

pedagógica, administrativa e financeira que viabilizam o princípio da gestão 
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democrática na educação básica, porém ele, por si só, não é sinônimo de 

democracia, pois  

A democracia e a gestão democrática é a construção da classe 
trabalhadora ... Como processo e como construção coletiva. A sua 
efetividade então está pautada nas mobilizações...Ela não pode 
ser reduzida a canais legítimos de participação: o conselho de 
escola ( CE) as eleições  de diretores(ED), as Associações de 
Pais e Mestres (APMs) e o Projeto Politico Pedagógico(PPP)[...] a 
gestão democrática não pode ser reduzida a uma dimensão 
instituída, ela é, sempre instituinte e instituída.( LIMA, 2010, p. 30). 

 

Assim a importância da construção do projeto é apontada como fundamental 

para a melhoria da qualidade da escola, por ser considerado que deve ser fruto de 

uma gestão democrática compromissada. Nesse sentido, deve contar com a 

participação de todos aqueles que fazem parte da escola: professores, direção, 

coordenação, funcionários, alunos, membros do conselho escolar e demais 

representantes da comunidade, pois a construção do PPP tem o objetivo de 

organizar o próprio trabalho pedagógico da escola, por intermédio de reflexões, 

concepções, ideais, interesses, necessidades, além planejar e projetar a vida da 

escola, para pequeno, médio e longo prazo. 

Após o confronto entre a teoria estudada e a prática vivenciada na comunidade objeto desta 
análise, chega-se à conclusão de que o sonho de ver as escolas inseridas em um ambiente 
gestor , com princípios e ações democráticas, é cada vez mais exequível. O único obstáculo 
que se impõe ainda é a barreira humana de ver o outro como seu semelhante e, portanto 
capaz de opinar, de sugerir e de agir como quem o julga (artigo GD 2). 
 

Evidencia-se mudanças na elaboração do PPP, pelo relato da possibilidade 

de realização de um diagnóstico participativo para o levantamento da realidade 

escolar, maior embasamento teórico para conhecimento dos referenciais 

necessários para fundamentar o PPP, mudança de concepção e análise das 

questões educacionais, possibilidade de redirecionamento e norteamento das ações 

da escola, mobilização com os pais que proporcionou contribuições significativas 

para o processo de elaboração desse documento, haja vista demonstraram 

interesse pelos problemas sociais e financeiros da escola, fortalecendo cada vez 

mais a democracia no âmbito da escola. Pois, dependendo da maneira que for 

executado o Projeto Político Pedagógico pode constituir-se como uma parcela para 

consolidação da gestão democrática, buscando eliminar as relações competitivas, 

corporativas e autoritárias. 
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 Por mais que a mudança não tenha se efetivado como propõe o curso, e a 

autora desta dissertação considera que seria certa ilusão, no entanto viabilizou a 

possibilidade de mudança de concepção e até mesmo engajamento para atividades 

futuras de cunho democrático, tendo a ciência de que o PPP por si só não é 

sinônimo de Gestão democrática, que muitos desafios perpassam essa ação, mas é 

preciso visualizá-lo como uma política pública que é implementada para atender as 

exigências do mercado. A partir da realidade da implantação dessas políticas há, 

porém, possibilidade de tomar posse do discurso ideológico do sistema e vislumbrar 

probabilidade de mudanças para atender da maneira proposta por Dourado (2011, p. 

10) ―que as políticas educacionais são expressão dos embates travados no âmbito 

do Estado e nos desdobramentos assumidos por ele – no atual contexto das 

mudanças tecnológicas e no reordenamento das relações sociais‖ 

 Assim, o curso de formação de gestores, atende as premissas do sistema 

vigente e, para tanto, seus objetivos visam atender os ideais do sistema, propondo 

uma visão até certo ponto ilusória, como se os projetos se processassem como num 

passe de mágicas e a gestão democrática se efetivasse pelo simples fato de a 

escola ter o PPP. 

  Apesar de tal situação não se pode descartar que, pelos discursos 

expressos pelos cursistas nos artigos produzidos eles demonstram perceber as 

contradições presentes na realidade escolar e não necessariamente na perspectiva 

proposta pelo governo, mas se pode vislumbrar possibilidade de mudança e 

avaliação da realidade como ela realmente se apresenta sem máscaras, a partir da 

análise, da elaboração e da alteração do PPP que se apresenta nas escolas de 

Santarém como mero atendimento às exigências burocráticas.  
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