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RESUMO 
 
 
O enfoque temático desse trabalho está numa abordagem centrada nas mudanças 
ocorridas no processo de gestão das escolas públicas nos últimos tempos 
provocadas pelo aspecto legislativo e a reforma da educação na virada do século 
XX. Procurou-se explicitar a relevância da comunicação por meio da dialogicidade 
como prática cultural necessária para uma gestão participativa com qualidade de 
ensino, afinal, no espaço educativo público é necessário acontecer a 
democratização dos processos internos pedagógicos escolar. Isso exige de todos os 
segmentos da escola a necessidade de superar os antigos paradigmas e ir ao 
encontro de uma nova práxis de gestão escolar que consolide a participação em 
todos os seus sentidos, para uma ação comunicativa apropriada do diálogo como 
marca cultural. Portanto, garantir um espaço verdadeiramente democrático que 
possibilite a construção coletiva do projeto político-pedagógico (PPP) numa 
perspectiva de escola cidadã a fim de consolidar a autonomia, o referencial de 
identidade, a história e a memória escolar da região amazônica. Daí objetivou-se 
analisar quais as políticas públicas podem acontecer à gestão participativa com 
qualidade de ensino na escola premiada como “Referência Nacional em Gestão 
Escolar em 2008”. Trata-se de uma pesquisa qualitativa com a caracterização de 
estudo de caso de cunho descritivo-analítico. Os dados foram coletados no ambiente 
natural dos sujeitos, portanto, evidencia-se uma pesquisa denominada naturalística. 
As técnicas utilizadas foram: observação direta, entrevista, análise documental e 
questionários. Concluiu-se, que, no período da pesquisa de campo, a única política 
pública no Estado de Rondônia já aplicada na escola pública estadual direcionada 
ao incentivo da gestão participativa com qualidade de ensino é o “Prêmio Nacional 
de Referência em Gestão Escolar”. Mas, verificou-se que existem outras políticas 
públicas em fase de planejamento com vias à execução: a implantação de 
Conselhos Escolares e o processo eletivo para dirigentes das unidades de ensino 
estaduais, por exemplo. Confirmou-se, também, no contexto investigativo, que o 
“Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar” impulsiona e promove uma 
gestão participativa com qualidade de ensino nas escolas públicas que porventura 
ganharam o prêmio. Isso foi comprovado no contexto escolar condecorado com o 
referido prêmio no ano de 2008, pois conferiu nesta pesquisa que há gestão 
participativa, a qual permite e promove a participação de todos os segmentos nos 
processos decisórios e na construção do projeto político-pedagógico, ao mesmo 
tempo em que oferece a qualidade de ensino vinculada à formação para a 
cidadania.  
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ABSTRACT 
 

 
The thematic focus of this work is an approach centered on changes in the process 
of management of public schools in recent times caused by the legislative aspect and 
educational reform at the turn of the century. This research sought to explain the 
relevance of communication through the dialogicity as cultural practice necessary for 
a participatory management with quality of education at all within public education 
needs to happen is the democratization processes of teaching school. This requires 
from all segments of the school need to overcome the old paradigms and to meet a 
new praxis of school management that will enhance the participation in all its senses, 
to an appropriate communicative action as a mark of cultural dialogue. Therefore, 
ensuring a truly democratic space that allows the construction of collective political-
pedagogical project (PPP) from the perspective of the citizen school in order to 
consolidate the autonomy, the reference identity, history and memory school in the 
Amazon region. Hence the objective was to examine how public policies can happen 
participative management with quality of education in the school awarded "National 
Reference Management School in 2008." It is a quantitative and qualitative research 
with the characterization of a case study of a descriptive-analytical. Data were 
collected in the natural environment of the subjects, therefore, shows a search is 
called naturalistic. The techniques used were: direct observation, interview, 
documentary analysis and questionnaires.It was concluded that, during the field 
survey, the only public policy in the State of Rondônia has applied to the state school 
directed to the encouragement of participatory management with quality of education 
is the "National Award of Reference in School Management." But, it was found that 
there are other policies in the planning stage to the implementation process: the 
establishment of School Boards and the process for electing directors of state 
teaching units, for example. It was confirmed also in the investigative context, the 
"National Award for Management Reference School" encourages and promotes a 
participative management with quality education in public schools who might win the 
prize. This has been proven in the school context that awarded the prize in 2008, as 
given in this research that there is participatory management, which allows and 
promotes the participation of all segments in decision-making and building the 
political-pedagogical project at the same time that it offers the quality of education 
linked to the formation of citizenship. 
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INTRODUÇÃO 

 

A mola propulsora desse trabalho de investigação originou-se pelo interesse 

destinado às concepções de gestão educacional que sempre foi uma constante no 

processo de formação acadêmica da pesquisadora, propiciado pelo curso de 

Pedagogia e Especialização em Administração Escolar e Gestão.  

Isso foi intensificado a partir de uma experiência profissional como diretora 

escolar em uma unidade de ensino estadual, onde houve oportunidade de 

materializar por meio de ações algumas reflexões elaboradas durante o processo de 

formação educacional e profissional: a melhoria da aprendizagem  e a busca por 

uma gestão mais democrática e participativa. 

 Nessa função de diretora escolar, foi possível vivenciar e acompanhar 

algumas premiações de escolas como referências em gestão escolar, bem como a 

aplicabilidade da prática pedagógica de gestores escolares e professores em vários 

estabelecimentos de ensino público, cuja característica se pautava na “gestão 

participativa com qualidade de ensino”.  

 Sendo assim, objetivou-se investigar quais as políticas públicas voltadas para 

a gestão democrática com qualidade de ensino no contexto da escola pública eram 

aplicadas nas escolas estaduais de Porto Velho - RO. Em torno dessa temática 

apontada, iniciou-se o estudo na perspectiva de um aprofundamento teórico sobre 

as políticas públicas voltadas à implementação da gestão democrática no contexto 

público e, logo após, a aplicabilidade investigativa oportunizada pelo Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Acadêmico em Educação, dentro da linha 

de pesquisa Política e Gestão Educacional.  

 Para tanto, buscou-se a contribuição de autores que abordam e/ou estudam 

sobre o tema, porém, a real pretensão não se estabelecia apenas em uma 

discussão basilada em teorias já apontadas pelos estudiosos. O foco investigativo 

da pesquisa de campo buscou analisar as vivências pedagógicas da última escola 

premiada como referência em gestão escolar, em Porto Velho-RO, no concurso 

promovido pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED) e 

organizado pela Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), no ano de 2008: 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Bom Jesus; no âmbito da Secretaria de 

Estado da Educação (SEDUC) – RO, no setor responsável pelo “Prêmio Nacional de 

Referência em Gestão Escolar”. 
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  A discussão colocada em pauta se fundamenta em evidenciar uma gestão 

escolar da educação que ultrapassasse as formas estritamente técnicas e 

mecânicas, encontradas anteriormente nos modelos clássicos positivistas e 

atualmente em modelos neoliberais com embasamento empresarial. 

A ideia de modelo de gestão escolar, que se defende neste trabalho, se difere 

da concepção canônica derivada do paradigma racional positivista, que se 

caracteriza por postura de dominação, o que supostamente perpetua um 

organograma piramidal em que a relação é verticalizada e fragmentada.  

O enfoque de gestão da educação, ora defendido, é aquele centrado na 

exigência que evidencia uma nova prática educativa do gestor escolar, dos 

professores, pais, alunos e comunidade do entorno constituída num fazer coletivo e 

radicada na especificidade da seriedade e do ato democrático, onde apresenta na 

sua essência o dialético, o dialógico e o intersubjetivo; e prioriza a construção da 

cidadania e a autonomia dos educandos como indissociáveis para o resgate da 

escola pública e o ensino de qualidade. Ou seja, uma gestão escolar 

compromissada com o desafio de instaurar na sua aplicabilidade política e 

pedagógica a exequibilidade de uma gestão participativa, objetivando a construção 

de uma escola cidadã, que vive a experiência da democracia. 

Nesse sentido, pensar uma escola pública realmente competente, isto é, que 

visa à real produção comum do saber, da liberdade e do diálogo, sem jamais 

esboçar um ambiente autoritário, silenciador da voz dos envolvidos no contexto 

escolar. Daí, uma escola que vivencie ou possibilite o fazer horizontalizado e 

participativo da comunidade. 

Para uma escola potencializar este espaço participativo e democrático 

necessita também de gestores, professores, pais, alunos e comunidade do entorno 

que viabilizem uma experiência de abertura para a dialogicidade no fazer educativo. 

 A investigação delineada neste trabalho de pesquisa caracterizou-se como 

um Estudo de Caso de cunho descritivo-analítico, com uma abordagem qualitativa, 

tendo como fonte basilar um modelo dialético de análise, pois houve uma 

preocupação em identificar as políticas públicas planejadas para implementar a 

gestão participativa com qualidade de ensino na escola que é o objeto de estudo, e 

contrapor os dados obtidos aos parâmetros da sociedade atual e analisá-los à luz 

dos aspectos filosóficos, políticos, sociais, econômicos e pedagógicos. 
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 Os dados foram coletados no ambiente natural dos sujeitos; portanto, 

evidencia-se uma pesquisa denominada naturalística de que se reveste uma 

pesquisa qualitativa. Daí convém enfatizar o que diz Gilberto de Andrade Martins 

(2008, p. xi): 

 

Trata-se de uma investigação empírica que pesquisa fenômenos dentro de 
seu contexto real (pesquisa naturalística), onde o pesquisador não tem 
controle sobre eventos e variáveis, buscando apreender a totalidade de uma 
situação e, criativamente, descrever, compreender e interpretar a 
complexidade de um caso concreto. Mediante um mergulho profundo e 
exaustivo em um objeto delimitado – problema de pesquisa – o Estudo de 
Caso possibilita a penetração na realidade social, não conseguida 
plenamente pela avaliação quantitativa. 

 

 

 Portanto, o Estudo de Caso é um tipo de investigação que permite a 

apresentação adequada da observação e da análise do contexto real de maneira 

natural, complexa e atualizada. É oportuno ressaltar, ainda,  o que defende Dinair 

Leal da Hora (1994, p.24): 

 

[...] a possibilidade fornecida pelo Estudo de Caso em retratar a realidade 
de forma completa e profunda, revelando a multiplicidade de dimensões que 
compõem uma determinada situação ou problema focalizando-o como um 
todo e evidenciando sua complexidade e a inter-relação de seus 
componentes, na medida em que o pesquisador pode se valer de uma larga 
variedade de informações provenientes de fontes diversas, permitindo-lhe o 
cruzamento de dados, confirmação ou rejeição de hipóteses, descoberta de 
novos dados, criação de questões alternativas. 

 

 

 Evidentemente, no desenvolvimento do Estudo de Caso é permitido várias 

combinações de técnicas visando a uma melhor qualidade da pesquisa; por isso, 

quanto mais diversificadas forem as técnicas, mais possibilidades existem dos dados 

obtidos serem completos. Desse modo, desenvolveu-se as seguintes técnicas de 

coletas de informações: 

 Observação Direta como forma essencial de verificar acontecimentos, 

práticas e narrativas vinculados ao fenômeno estudado. 

 Entrevista com o objetivo de conhecer o contexto social em estudo e 

aprofundar pontos levantados por outro instrumental técnico de coleta de 

dados, bem como permitir a opinião sobre determinados fatos no ponto de 

vista do entrevistado. 
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 Análise Documental por meio de consultas aos registros elaborados e 

produzidos no local da pesquisa, assim como documentos institucionais que 

possibilitam a fundamentação das informações necessárias ao estudo 

investigativo. 

 Aplicação de Questionários para potencializar as informações,  permitir uma 

descrição mais precisa do fenômeno estudado e complementar informações 

obtidas por outras técnicas de coleta de dados. 

 A pesquisa foi realizada em três lugares. O primeiro a ser investigado foi o 

setor de Gestão Escolar da Secretaria de Estado de Educação de Rondônia, em que 

os sujeitos da pesquisa foram a Coordenadora da Comissão Permanente de Gestão 

Democrática, a Coordenadora Estadual do Prêmio Nacional de Referência em 

Gestão Escolar e a sua Secretária, tendo uma grupo amostral de 03 (três) 

participantes.  

 No segundo ambiente investigativo, realizou-se um trabalho direto com a 

última escola do município de Porto Velho que, até a realização da pesquisa, 

recebeu a condecoração de Referência Nacional em Gestão Escolar - Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Bom Jesus. Sendo assim, no contexto escolar 

aplicou-se um trabalho direto com: 

 Equipe Gestora, formada por 04 (quatro) profissionais: Diretora, Secretário, 

Supervisora e Orientadora escolar. 

 07 (sete) professores, selecionados por meio dos critérios: maior e menor 

tempo de serviço na escola e participantes das atividades colegiadas da 

escola. 

 05 (cinco) funcionários da escola, escolhidos pela atividade que executam, 

assim como: secretaria da escola pelo trabalho técnico-burocrático; 

responsáveis pela disciplina no pátio; responsáveis pela merenda. 

 05 (cinco) pais ou responsáveis de estudantes, atuantes ou não em órgãos 

deliberativos da escola, para expressar suas considerações sobre a gestão 

da escola.  

 10 (dez) alunos matriculados regularmente na escola. 

 06 (seis) moradores do entorno da escola. 

 No terceiro ambiente investigativo objetivou-se aplicar o mesmo procedimento 

investigativo realizado na Escola Premiada em uma instituição escolar que ainda 

não houvesse sido condecorada com o título de Referência Nacional em Gestão 
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Escolar, pois isso possibilitaria nesse estudo, uma análise comparativa, porém não 

houve, por parte da escola escolhida, abertura para a aplicabilidade da pesquisa 

com a mesma dimensão, somente foram cedidos os dados estatísticos relacionados 

ao aproveitamento da aprendizagem dos alunos e alunas. 

 Sendo assim, de acordo com a população indicada, trabalhou-se na pesquisa 

com um grupo amostral de 40 participantes. 

 No processo geral do trabalho investigativo, o contato inicial foi com os 

membros do setor de Gestão Escolar da Secretaria de Estado de Educação, com o 

intuito de conhecer quais  políticas públicas eram traçadas para a implementação da 

gestão participativa com qualidade de ensino e daí receber indicação de um 

estabelecimento de ensino que atendesse aos objetivos desta investigação. Assim, 

estabeleceu-se as etapas da pesquisa que em vários momentos concretizaram-se 

de maneira concomitante.  

 Sendo assim, para o estudo do fenômeno da pesquisa, comprovações ou 

negações de suas hipóteses, houve a necessidade de explicitar se a gestão 

participativa na escola pública ocorre como prática de qualidade de ensino 

utilizando-se de vários referenciais teóricos para a construção desse trabalho 

investigativo e elaboração dos procedimentos metodológicos. 

 A interferência filosófica da autora Bernadete Angelina Gatti se faz notória e 

relevante neste trabalho investigativo, no que diz respeito à intencionalidade de uma 

pesquisa, pois quem realiza essa atividade científica “procura descrever, 

compreender ou explicar alguma coisa” (GATTI, 2010, p. 10). Daí é correto dizer 

que, o saber adquirido pela pesquisa é um conhecimento totalmente vinculado a 

critérios de escolha e interpretações de dados; isso ocorre na objetividade do objeto 

de estudo desse trabalho investigativo para, assim, obter uma consistência e 

plausibilidade. 

No que tange à contextualização histórica, a perspectiva vinculada a essa 

pesquisa está relacionada com o período das décadas de 80 e 90, em que “o perfil 

da pesquisa educacional se enriquece com essas novas perspectivas abrindo 

espaço a abordagens críticas” (GATTI, 2010, p. 18). Sinaliza-se aqui o reflexo desse 

trabalho investigativo, que reflete esse perfil crítico de discussão, pois nesse período 

ocorre uma solidificação de investigações direcionadas a esse objeto de estudo, ou 

seja, a gestão escolar apontada para um trabalho coletivo com a participação de 

todos os envolvidos, permeada pela dialogicidade. 
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 O presente estudo compõe-se de três capítulos. No primeiro, ocorre um 

aprofundamento da discussão teórica sobre o conceito de ensino com qualidade, por 

meio de uma apresentação histórica, filosófica e legal de como se caracterizou a 

gestão democrática da escola pública com um modelo participativo em busca da 

qualidade de ensino no Brasil, à luz de variadas teorias. Além disso, revela a 

relevância de se projetar políticas públicas com princípio democrático para 

impulsionar uma superação da prática individualista, e torna firme a gestão 

participativa no cenário educativo centrada na comunicação e mediada pelo diálogo, 

em que viabiliza a participação plena de profissionais, alunos e pais na construção 

do projeto político-pedagógico como referência de identidade e autonomia escolar. 

 No segundo capítulo, explicita-se a descrição e análise dos dados coletados 

no campo para a realização do estudo investigativo, em que, no primeiro momento, 

inicia-se com a demonstração de dados da pesquisa realizada na Secretaria de 

Estado da Educação (SEDUC), mais especificamente no setor de Gestão Escolar, 

onde se encontra a Coordenação Estadual do Prêmio Gestão Escolar, em Porto 

Velho-RO, que objetivou investigar sobre as políticas públicas de gestão participativa 

aplicadas na escola pública estadual. 

  Por fim, no terceiro capítulo enfatiza-se a prática pensada e realizada de 

gestão escolar pela Escola Estadual de Ensino Fundamental Bom Jesus, localizada 

à rua Raimundo Cantuária, nº 3.862, bairro Nova Porto Velho, em Porto Velho – RO; 

bem como os dados estatísticos sobre o aproveitamento escolar de um outro 

ambiente escolar que não recebeu ainda o “Prêmio Nacional de Referência em 

Gestão Escolar”, com finalidade de uma análise comparativa dos dois contextos 

escolares em evidência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 GESTÃO PARTICIPATIVA COMO PRINCÍPIO DE QUALIDADE DE ENSINO  

 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB), nº 9.394/96, no seu Artigo 3º, inciso VIII, 

apresenta um enfoque superficial sobre os princípios que devem reger o ensino 

público, salientando que um deles é a gestão democrática. Fortalecendo este 

princípio, a lei em voga preconiza, no Artigo 14, as normas necessárias para a 

implementação da gestão democrática na escola pública de educação básica, 

consistindo na observação das peculiaridades de cada sistema de ensino e na 

possibilidade da garantia da elaboração do projeto político-pedagógico da escola por 

todos os profissionais da educação, bem como, das comunidades interna e externa 

em conselhos escolares ou equivalentes. 

Por isso, a discussão colocada fundamenta-se em evidenciar uma gestão da 

educação que segundo trata Paulo Freire (2006, p. 21), “[...] a democratização da 

escola, do ponto de vista de sua vida interna, das relações professoras-alunos, 

direção-professores etc. e de suas relações com a comunidade em que se acha 

[...]”. Salienta-se ainda na perspectiva do autor: “Não se democratiza uma escola 

autoritariamente” (Id., 2006, p. 25).  

Para tanto, necessita, no espaço escolar, de gestores escolares e professores 

que tenham a prática, intrinsecamente, democrática, que permeie todos os âmbitos 

da escola, inclusive e, principalmente, na sala de aula; constitua a participação dos 

profissionais e de toda comunidade escolar; construa a elaboração do projeto 

político-pedagógico da escola, na busca de uma autonomia pedagógica e um 

referencial de identidade. Assim, afirma, categoricamente, Vitor Paro (2002, p.40): 

“Não basta, entretanto, ter presente a necessidade de participação da população na 

escola. É preciso verificar em que condições essa participação pode tornar-se 

realidade”.  

Conforme sinaliza, ainda, Vitor Paro (2002), quando houver uma participação 

dentro do contexto escolar, dos educadores, alunos, funcionários e pais na tomada 

de decisões sobre os objetivos da escola e seu funcionamento haverá uma 

conquista na construção da sua autonomia. 

A teoria considerada como reflexão nessa pesquisa, é aquela que parte da 

premissa de uma gestão da educação incentivadora do processo de construção 

coletiva do projeto político-pedagógico de trabalho, porque já traz na sua raiz uma 
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potencialidade transformadora. Daí, dentro dessa perspectiva é imprescindível 

retratar Naura S. Carapeto Ferreira (2001, p. 112-113), quando expressa que: 

 

Desta forma, por meio do projeto pedagógico em ação, se formarão as 
personalidades dos alunos e se fortalecerá cada um dos membros da 
escola que, conscientes dos objetivos a serem trabalhados, seu significado 
e os valores que os sustentam, reavaliarão, na sua própria prática, as suas 
vidas e as suas prioridades. Reside aí neste processo de gestão da 
educação, o grande valor da construção coletiva e humana do projeto 
pedagógico formador. [...] A direção se constrói e se legitima na 
participação, no exercício da democracia e na competência da 
construção coletiva do projeto pedagógico que reflita o projeto de 
homem e da sociedade que se quer. Um processo de gestão que 
construa coletivamente o projeto pedagógico de trabalho tem já, na sua raiz, 
a potência da transformação (grifo da autora). 

                                     
                                       

Destaca-se, nesse sentido, a exigência de uma gestão escolar com novas 

práticas comprometidas com a formação de sujeitos emancipados de visões 

transformadoras. Uma gestão que situe o homem e a mulher, como seres sociais 

e históricos, como o centro e prioridade, e não apenas atender o mercado de 

trabalho. Assim enfatizam Bordignon e Gracindo (apud FERREIRA ; AGUIAR, 

2001, p.169): 

 

Um processo de gestão que seja democrático e que objetive a construção 
da cidadania brasileira, não é um processo mecânico e sem compromissos. 
Ele só existirá na medida em que forem desenvolvidas a autonomia e a 
participação de todos num clima e numa estrutura organizacionais 
compatíveis com essa prática, visando a emancipação (grifo do autor). 

 

Em suma, compreende-se por meio das considerações demonstradas neste 

trabalho científico a existência da defesa de que todos os segmentos da escola 

(gestores escolares, professores, funcionários e comunidade em geral) tenham uma 

práxis articulada com a viabilidade da construção de uma gestão democrática na 

escola pública, que está além do simples ato de exequibilidade de ações 

compartilhadas, das políticas educacionais, bem como destaca Cury (apud 

FERREIRA; AGUIAR, 2001, p.55):  

 



 

 

22 

A gestão democrática é mais do que a exigência de transparência, de 
impessoalidade e moralidade. Ela expressa tanto a vontade de participação 
que tem se revelado lá onde a sociedade civil conseguiu se organizar 
autonomamente, quanto o empenho por reverter a tradição que confunde os 
espaços públicos com os privados. A gestão democrática é também a 
presença no processo e no produto de políticas de governo. Os cidadãos 
querem mais do que ser executores de políticas, querem ser ouvidos e ter 
presença nos momentos de elaboração. 

 

A educação não é neutra, por isso, no contexto escolar da escola pública, 

almeja-se gestores educacionais e professores que tenham um discurso 

substancialmente democrático; dissolvendo uma prática que mantém viva relações 

de poder verticalizadas, com estruturas lineares, e que no seu espaço não expresse 

um trabalho ético, flexibilizado e coletivo. Bem como sinaliza Paulo Freire (2003, p. 

39) no seu discurso:  

 

Falamos em ética e em postura substantivamente democrática porque, não 
sendo neutra, a prática educativa, a formação humana, implica opções, 
rupturas, decisões, estar com e pôr-se contra, a favor de algum sonho e 
contra outro, a favor de alguém e contra alguém. E é exatamente este 
imperativo que exige a eticidade do educador e sua necessária militância  
democrática a lhe exigir a vigilância permanente no sentido da coerência 
entre o discurso e a prática. Não vale o discurso bem articulado, em que se 
defende o direito de ser diferente e uma prática negadora desse direito 
(grifo do autor).  

 

  

Portanto, necessita-se de uma escola pública que cristalize ações dos 

gestores escolares e professores com práticas político-pedagógicas democráticas, 

onde se instaure o compromisso com a seriedade e com a qualidade do ensino, 

praticando numa perspectiva dialógica e questionadora, cujo cerne seja a 

participação de todos os envolvidos no processo educativo,  o exercício da  prática 

de ensinar a pensar,  que minimiza a distância entre o ideal e o real; o discurso e a 

prática.   

 

1.1 Gestão escolar com participação dinâmica e dialógica 

 

Dentro do contexto histórico do Brasil, a marca do autoritarismo sempre foi 

gritante em alguns espaços sociais. Sendo assim, a figura do autoritarismo sempre 

imperou incisivamente nas estruturas da sociedade, principalmente por meio dos 
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detentores dos mecanismos de poder. A escola nesse contexto institucionalizado se 

configura na sua grande maioria na reprodução das realidades explicitadas pelo 

âmbito social; logo, não poderia deixar de ser contaminada pelas relações 

autoritárias tão arraigadas do país.  

 Foi a partir da década de 80 que se disseminou as ideias para uma possível 

participação da comunidade nos assuntos voltados à educação. Configura-se com 

esse fator, um perfil de democracia, o que fez da escola uma espécie de “laboratório 

de cidadania”. Isso não se elaborou instantaneamente, mas por meio de lutas e 

conquistas. 

Por conta disso, ocorre o desejo de consolidar uma modificação substancial e 

cultural na área da educação: uma gestão democrática da escola pública em busca 

da qualidade de ensino. Daí convém salientar o que afirma Anselmo Alencar Colares 

e Lilian Sousa Colares (2003, p. 93):  

 

 

Sendo a escola uma instituição que, em grande parte, reproduz as relações 
autoritárias que fazem presentes na sociedade, seria preciso modificá-la 
substancialmente. Em lugar da fragmentação e da compartimentalização 
individualizada e autoritária do trabalho pedagógico, seria necessário 
desenvolver práticas de trabalho colegiado, para produzir uma nova cultura. 

 

 

 Diante de um esboço analítico contextualizado, confirma-se que por muito 

tempo, no Brasil, ocorreu uma ausência de interesse sobre a escola pública no 

âmbito de gestão e política educacional. Assim enfatiza Sofia Lerche Vieira (2001, 

p.129): 

 

Por muito tempo a escola não se configurou como um foco do interesse da 
gestão e da política educacional, pelo menos não no sentido estrito. Embora 
constituindo-se no espaço específico que a sociedade reservou para 
veicular o conhecimento que se julga importante transmitir às novas 
gerações, a escola permaneceu como a grande esquecida das políticas 
educacionais. 

 

 

Durante a ditadura militar, os movimentos que aconteciam na sociedade 

estavam voltados também para a reivindicação de uma gestão democrática na 

escola pública, o que mais tarde foi um princípio estabelecido na Constituição 
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Brasileira de 1988 e normatizado pelo projeto de Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) nº 9.394, de 1996. 

Em um período ainda considerado historicamente recente, as grandes 

manifestações populares, na década de 80, sinalizaram marcas profundas na  busca 

de um país democrático e com mais equidade social. 

Foi justamente após esses movimentos, responsáveis pela abertura 

política brasileira, que a gestão escolar demonstrou, no campo legal, sua 

expressividade. Primeiramente, na Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, suporte fundamental no que tange à gestão democrática do ensino público, 

segundo preconiza as bases e princípios do ensino no seu Art. 206, inciso VI “gestão 

democrática do ensino público, na forma da lei”; e VII “garantia de qualidade” 

(BRASIL, 2002, p. 143). Logo após, veio o fortalecimento com a normatização por 

meio da LDB nº 9.394 de 1996, nos seus vários artigos (BRASIL, 2002, p. 27, 28 e 

32): 

 

Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
VIII. gestão democrática do ensino público, na forma da Lei e da legislação 
do sistema de ensino; 
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e a 
do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 
I. elaborar e executar a sua proposta pedagógica; 
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática 
do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 
peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 
I. participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola; 
II. participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. 

 

 

Os princípios legais indicados para a educação pública brasileira são 

incisivos no que diz respeito à observação das especificidades de cada sistema de 

ensino, assim como a garantia da elaboração do projeto político-pedagógico, o qual 

oportunizava a participação de todos os envolvidos no contexto escolar, 

principalmente, nas tomadas de decisões e na sua efetivação. 

Neste enfoque evidencia-se uma gestão escolar pública se contrapondo 

às formas racionais técnicas e mecânicas encontradas nos paradigmas clássicos 

positivistas e, atualmente, em modelos neoliberais com aplicação empresarial, cuja 

caracterização central é a de uma postura de dominação, que perpetua um 

organograma piramidal e a relação se constitui na verticalidade. 
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Porém, a proposta de gestão democrática efetivada pela legislação 

brasileira “pressupõe” a não garantia desses modelos autoritários, porque é na 

escola que isso deve ser concretizado:  

 

Numa perspectiva realmente progressista, democrática e não autoritária, 
não se muda a ‘cara’ da escola por portaria. Não se decreta que, de hoje 
em diante, a escola será competente, séria e alegre. Não se democratiza a 
escola autoritariamente (FREIRE, 2006, p. 25). 
 
 

Edgar Morin (2000) defende a posição de que a democracia não pode ser 

definida de maneira simples, afinal, para a sua existência é necessário o respeito à 

diversidade e ao antagônico. Esses são seus elos vitais, por isso, a democracia é 

um sistema político que apresenta complexidade e dinamicidade, porque é 

constituída pela pluralidade de ideias, concorrências e/ou contrários, fatores comuns 

numa convivência comunitária. Então, para consubstanciar enfaticamente esses 

caracteres de democracia fala: 

 

Desse modo, exigindo ao mesmo tempo consenso, diversidade e 
conflituosidade, a democracia é um sistema complexo de organização e de 
civilização políticas que nutre e se nutre da autonomia de espírito dos 
indivíduos, da sua liberdade de opinião e de expressão, do seu civismo, que 
nutre e se nutre do ideal de Liberdade/Igualdade/Fraternidade, o qual 
comporta uma conflituosidade criadora entre estes três termos inseparáveis 
(MORIN, 2000, p. 108, grifo do autor).  

 
 

Com isso, fica claro que as verdadeiras características da democracia 

externalizam um caráter de dialogicidade que se liga de maneira complementar com 

as formas dicotômicas, bem como do seu verdadeiro exercício que é o de 

participação com ética e cidadania. 

Acredita-se e defende-se a gestão escolar democrática pautada nesses 

princípios enfatizados, o que, portanto, tem um sentido processual que se realiza no 

âmbito interno e externo da escola, a fim de que possa responder às necessidades 

sociais peculiares da comunidade. 

As discussões e análises sobre a democratização da escola pública 

perpassam por três aspectos: primeiro, corresponde à ampliação do acesso e da 

permanência dos educandos na instituição educacional; segundo, a democratização 

dos processos pedagógicos no interior da escola; e finalmente, a mudança nos 

processos administrativos, vislumbrada através da eleição para os cargos diretivos. 
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 Assim, nessa reflexão discursiva haverá a prioridade no aprofundamento da 

questão explicitada no segundo aspecto, pois não se pode almejar uma sociedade 

mais democrática se não houver colaboração em instaurar relações horizontalizadas 

no interior da escola pública como aspecto cultural, ou seja, educar para a 

democracia e para o viver melhor. Assim, pode-se por meio da educação pública 

possibilitar aos cidadãos a participação ativa e democrática na sociedade. Bem 

como afirma Vitor Paro (2007, p. 25): 

 

Se a verdadeira democracia caracteriza-se, dentre outras coisas, pela 
participação ativa dos cidadãos na vida pública, considerados não apenas 
como ‘titulares de direito’, mas também como ‘criadores de novos direitos’, é 
preciso que a educação se preocupe com ditá-los das capacidades culturais 
exigidas para exercer essas atribuições, justificando-se, portanto, a 
necessidade de a escola pública cuidar, de modo planejado e não apenas 
difuso, de uma autêntica formação do democrata. 

 

 

A gestão democrática da escola pública não pode centralizar reflexões 

reducionistas, como os processos de escolha eletiva de diretores, o acesso e 

permanência dos estudantes na escola; ela vai além, perpassa por uma mudança 

das relações de poder no seu interior e na democratização dos seus processos 

pedagógicos. 

Pode-se dizer, então, que o enfoque característico da gestão 

democrática, nesse caso, é balizado na participação coletiva dos envolvidos nos 

processos de decisões, cujo objetivo é a promoção e a redistribuição das 

responsabilidades e a intensificação da legitimidade da vivência do cotidiano 

escolar, como enfoca Ana Angélica Rodrigues Oliveira (1996, p. 104): 

 
 
A participação do cidadão na unidade escolar e consequentemente no 
sistema de ensino, representa o espaço político onde se constrói a 
democracia, semelhante à polis grega (ateniense), na qual ela se baseava 
neste critério de cidadania: a participação política. 

 

Por isso, nessa perspectiva, a gestão democrática é aquela que propõe a 

participação dinâmica dos sujeitos em todos os âmbitos educacionais. Para que 

esse ato se concretize é preciso partir da vontade coletiva, numa perspectiva 

imbricada no desejo da educação de qualidade, que atenda verdadeiramente as 

necessidades sociais da comunidade, transparecendo a postura ética includente. 

Veja o que retrata Marília Pontes Spósito (2001, p. 54): 
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Mas a gestão democrática poderá constituir um caminho real de melhoria da 
qualidade de ensino se ela for concebida, em profundidade, como 
mecanismo capaz de alterar práticas pedagógicas. Não há canal 
institucional que venha a ser criado no sistema público de ensino que, por si 
só, transforme a qualidade da educação pública, se não estiver pressuposta 
a possibilidade de redefinição e se não existir uma vontade coletiva que 
queria transformar a existência pedagógica concreta. 

 

A proposição defendida de gestão, aqui apresentada, é no sentido de se 

instaurar no cerne escolar público a democratização alicerçada por meio da 

participação coletiva da construção e/ou elaboração do projeto político-pedagógico, 

apresentado por meio de discussões em uma organização, e um funcionamento da 

escola calcada no diálogo que objetiva a verdadeira comunicação, pois o ser 

humano é um sujeito constituído por meio das suas relações com outros sujeitos.  

Além da convivência e das relações, é preciso, também, a 

contextualização de vida no seu processo de desenvolvimento. Para que tal fim seja 

alcançado, deve-se estabelecer em vários momentos o que decide o ato humano, o 

que segundo Paulo Freire é o processo da comunicação dialógica. 

A comunicação dialógica é aquela que cria, recria sentidos, significados e 

símbolos, dinamiza o mundo e, por isso, faz e cria cultura. Isso pode ser confirmado 

por Paulo Freire (2001, p. 43): 

 

A partir das relações que estabelece com seu mundo, o homem, criando, 
recriando, decidindo, dinamiza este mundo. Contribui com algo do qual ele é 
autor... Por este fato cria cultura.  
A cultura, para Paulo Freire, tem, com efeito, um sentimento muito diferente 
e muitíssimo mais rico do que tem no uso ordinário. A cultura – por oposição 
à natureza, que não é criação do homem – é a contribuição que o homem 
faz ao dado, à natureza. Cultura é todo o resultado da atividade humana, do 
esforço criador e recriador do homem, de seu trabalho por transformar e 
estabelecer relações de diálogo com outros homens. 
A cultura é também aquisição sistemática da experiência humana, mas uma 
aquisição crítica e criadora, e não uma justaposição de informações 
armazenadas na inteligência ou na memória e não incorporadas no ser 
total e na vida plena do homem (grifo do autor). 

 

 

Desse modo, é correto afirmar que o ser humano, no ato de conceber 

suas relações, cria cultura quando emite nuances de julgamento crítico, responde a 

situações problematizadoras e participa ativamente na transformação do seu meio. 

Sendo assim, seu papel não pode ser resumido à passividade, porque ele é sujeito 

por vocação, logo, constrói sua história e sua cultura. 
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Nesse sentido é que se apresenta a relevância da comunicação dialógica 

como práxis cultural necessária para a consolidação de uma gestão participativa na 

escola pública que garanta um ensino de qualidade, onde as relações humanas 

existentes nesse contexto não se apresentem como poder de dominação, mas sim, 

cristalize uma relação horizontalizada, em que a comunicação por meio do diálogo 

seja uma necessidade existencial para designar mudanças e humanizar o espaço 

educativo. 

Portanto, uma perspectiva de gestão participativa tem que ser pautada 

numa autonomia construída a partir do diálogo, como bem sinaliza Paulo Freire 

(2001, p. 96): 

 

O diálogo é o encontro entre os homens, mediatizados pelo mundo, para 
designá-lo. 
Se ao dizer suas palavras ao mundo, os homens o transformam, o diálogo 
impõe-se como o caminho pelo qual os homens encontram seu significado 
enquanto homens; o diálogo é, pois, uma necessidade existencial. 
E já que o diálogo é o encontro no qual a reflexão e a ação, inseparáveis 
daqueles que dialogam, orientam-se para o mundo que é preciso 
transformar e humanizar, este diálogo não pode reduzir-se a depositar 
ideias em outros. 

 

 

A autonomia da escola em um modelo de gestão participativa deve 

expressar a alteridade, a participação coletiva das decisões que definem a 

organização do funcionamento da escola e a liberdade de expressão intercambiada 

pela comunicação, por meio do diálogo. Não se pode dentro dessa proposição de 

gestão determinar como cultura o silêncio, ou melhor, instaurar uma postura de 

dominação autoritária para negar a palavra do dominado. Isso significa escamotear 

a sua condição humana.  

A gestão participativa exige uma práxis cultural centrada no pressuposto 

educativo-progressista, distante de uma postura autoritária verticalizada. Uma 

prática que valorize a comunicação intermediada pelo diálogo, uma participação que 

valorize a voz de todos nos diversos espaços do âmbito da escola pública, isso se 

confirma na fala de Paulo Freire (2003, p. 73): 

 

A primeira observação a ser feita é que a participação enquanto exercício 
de voz, de ter voz, de ingerir, de decidir em certos níveis de poder, 
enquanto direito de cidadania se acha em relação direta, necessária com a 
prática educativo-progressista, se os educadores e educadoras que a 
realizam são coerentes com seu discurso. O que quero dizer é o seguinte: 
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constitui contradição gritante, incoerência clamorosa uma prática educativa 
que se pretende progressista, mas que se realiza dentro de modelos de tal 
maneira rígidos, verticais, em que não há lugar para a mais mínima posição 
de dúvida, de curiosidade, de crítica, de sugestão, de presença viva, com 
voz, de professores e professoras que devem estar submissos aos pacotes; 
dos educandos, cujo direito se resume ao dever de estudar sem indagar, 
sem duvidar, submisso aos professores; dos zeladores, das cozinheiras, 
dos vigias que, trabalhando na escola, são também educadores e precisam 
ter voz; dos pais, das mães, que são convidados a vir à escola ou para 
festinhas de fim de ano ou para receber queixas de seus filhos ou para 
engajar em mutirões para o reparo do prédio ou até para ‘participar’ de 
quotas a fim de comprar material escolar... Nos exemplos que dei, temos, 
de um lado, a proibição ou a inibição total da participação; de outro, a falsa 
participação. 

 

 

Não existe uma gestão democrática, muito menos participativa, onde só o (a) 

administrador (a) escolar é quem tem voz. Isso pressupõe o fortalecimento 

apregoado pelo neoliberalismo: o individualismo, o solipsismo, a segregação. Por 

isso, em contestação a esse discurso, Paulo Freire (1992, p. 120), registra: 

“Enquanto relação democrática, o diálogo é a possibilidade de que disponho de, 

abrindo-me ao pensar dos outros, não fenecer no isolamento”. 

O princípio democrático incentiva a superação do individualismo, por isso 

para a gestão participativa é fundamental viabilizar no contexto escolar a 

comunicação mediada pela dialogicidade. Aqui, a garantia da participação plena de 

profissionais, alunos e pais na construção do projeto político-pedagógico (PPP), vai 

definindo o fortalecimento da autonomia da escola; é a condição necessária à oferta 

de uma qualidade de ensino, exigindo um novo modelo de gestão para concretizar a 

caracterização de uma escola cidadã. Assim abordam Genuíno Bordignon e Regina 

Vinhaes Gracindo (2001, p. 163): 

 
 
A gestão da ‘escola cidadã’ requer a reconstrução do paradigma da gestão, 
para além da cidadania positivista, radicado na especificidade do ato 
pedagógico, essencialmente dialético, dialógico, intersubjetivo, o que 
implica em agir na especificidade das organizações educacionais, 
colocando a construção da cidadania e a questão da autonomia, ambos 
como processos indissociáveis e pré-requisitos para o resgate da escola 
pública de qualidade. Requer, assim, a construção de novas práticas, de 
processos democráticos de gestão, novas concepções, novo paradigma. 

 

 

Para Aparecida Zuin (2009), a educação, nesse contexto, compreende uma 

política social planejada pelo poder público. O modelo de educação pretendido a 
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partir da gestão democrática é sintetizado pelo termo “educação com qualidade 

social”, meta que só é possível a partir do momento em que a educação passa a ser 

concebida em função dos “reais” interesses da comunidade local. Essa perspectiva 

deve fomentar o valor ético discursivo, cujo objetivo é o debate junto às 

comunidades onde as escolas se inserem, a fim de combater o tráfico de influências 

da gestão escolar nas tomadas de decisões e nos gerenciamentos das ações 

educativas e educacionais da escola.  

Desse modo, (ZUIN, 2009), destaca a concepção de educação como aquela 

que satisfaz as necessidades básicas do indivíduo: aprendizagem das técnicas 

informacionais, transmissão e preservação da cultura local, comportamento e 

produção de ambiente propício para as práticas de esporte e lazer, trabalho em 

conjunto; condições essas, segundo Paulo Freire, para se alcançar a “educação 

dialógica” com a comunidade – a escola cidadã. Em face dessas relações, os 

discursos provenientes da prática educativa libertadora se direcionam àquela 

eficácia e à estruturação do círculo de cultura; unidade de ensino que substitui a 

escola autoritária por estrutura e tradição.  A inteligência, nesse caso, espera por um 

discurso livre que, não sendo neutro, faz com que os sujeitos se posicionem perante 

o mundo.  

Daí que Paulo Freire defende a proposta de escolas plenamente educativas, 

porque a educação vista como possibilidade, pode ser a realizadora e a propulsora 

dos diferentes discursos existentes no espaço da escola que se entrelaçam gerando 

saberes. Saberes do corpo, dos gostos, dos semelhantes, dos gêneros, da política 

etc. Segundo Moacir Gadotti (2004), é a escola como espaço de cultura, educando a 

escola e todos os seus espaços e a escola, como espetáculo da vida educando a 

comunidade numa troca de saberes e competências. Do mesmo modo, “Freire 

entende a educação relacionada às diferenças interculturais existentes em seu 

ambiente e, como alongamento destas, de nações” (ZUIN, 2009, p. 32). 

Portanto, o sujeito reage de modo consciente a fim de não ser “domesticado”, 

o que significa uma realização educativa que o possibilita, na medida em que se 

coloca no mundo, a adquirir a competência para fazer a leitura crítica deste mesmo 

mundo. Para isto significa (re)conhecer a natureza política de projetos educacionais, 

descartado o cunho assistencialista, mas direcionado, principalmente, à prática 

democrática. 

Para Paulo Freire (2009, p. 65): 
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O grande perigo do assistencialismo está na violência do seu antidiálogo 
que, impondo ao homem mutismo e passividade, não lhe oferece condições 
especiais para o desenvolvimento ou a ‘abertura’ de sua consciência que, 
nas democracias autênticas, há de ser cada vez mais crítica. 
 
 

Complementa Zuin (2009, p.34):  

 

Em busca pela educação comprometida e dialógica no contexto de vida do 
ser humano Freire (1997) aponta três desdobramentos temáticos de suma 
importância: 1) Educação para a Qualidade; 2) Qualidade da Educação; e 3) 
Educação e Qualidade de Vida.  

 

Sendo assim, “Não há ‘qualidades’ que possam ser consideradas como 

absolutamente isentas, na medida mesma em que, valores são vistos de ângulos 

diferentes, em função de interesses de classes ou de grupos” (Id., 2009, p.34). Trata 

neste sentido de dar à escola outra realidade, por sua vez, portadora de certa 

“qualidade da educação” – a democrática, popular, dialógica, social. A fim de 

atender de modo satisfatório a população é preciso atentar ao discurso pedagógico 

e político diferenciado das escolas autoritárias, assim, o tema “Qualidade da 

Educação” passa a ser tratado como ato de poder público e das demais entidades 

sociais que constituem verdadeiramente a “Educação com Qualidade Social”.  

Portanto, nos dizeres de Gadotti (2004, p. 4), a “educação com qualidade 

social” tem uma concepção plena, manifesta-se na mobilização da sociedade para a 

conquista de novos direitos e na participação direta da população na gestão da vida 

pública, superando os estreitos limites da democracia puramente representativa. 

Nesse contexto, a educação se volta a toda comunidade reconduzindo e integrando-

a ao espaço, à estrutura didático-pedagógica e à gestão da cidade. 

Então, Adela Cortina (apud GADOTTI, 2004, p. 4), afirma que existem 

dimensões complementares, como exigências de uma “educação com qualidade 

social” voltada à constituição da cidadania plena: 

 

Cidadania política: direito de participação numa comunidade política; 
cidadania social: que compreende a justiça como exigência ética da 
sociedade de bem-viver; cidadania econômica: participação na gestão, 
transformação produtiva com equidade; cidadania civil: afirmação de valores 
cívicos como liberdade, igualdade, respeito ativo, solidariedade, diálogo; 
cidadania intercultural: afirmação na interculturalidade como projeto ético e 
político frente ao etnocentrismo.  
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Esse processo de deslocamento supõe os procedimentos e/ou princípios 

da teoria freireana: a escola como o lugar da produção de conhecimentos, 

facilitadora do diálogo, da busca da autonomia, da democracia e dos compromissos 

éticos e estéticos voltados à sociedade mais justa e sustentável. 

Quer dizer, o uso deste ambiente educacional pressupõe dar à comunidade a 

premissa de repartir o peso das suas decisões com o poder público, estabeler os 

vínculos de uma parceria interativa; logo, a lógica desse modelo de educação, ao 

anunciar a participação da comunidade, propõe um discurso orientado ao 

estabelecimento de interações que visam a aproximar mais intimamente os sujeitos. 

Portanto, uma ação modalizadora do poder-fazer dos habitantes do entorno face às 

relações com a escola, na constituição de todo o arcabouço cultural, gestacional, 

político e educador. 

Para Aparecida Zuin (2009, p. 35), nesse alcance, a gestão democrática 

participativa ‘aquela que se promove em conjunto’, tem em seu bojo o campo da 

esfera comunicativa, haja vista o fato de ser esse campo inteiramente voltado à 

abrangência das mediações da comunidade.  

Prossegue a autora: o campo da gestão democrática participativa passa com 

esse processo a contemplar o cotidiano das pessoas e dos grupos sociais, assim 

como o uso das ferramentas da informação nos processos educativos na escola, na 

comunidade ou na cidade.  

Aqui, aquela condição de educação libertadora, crítica e pautada na 

consciência, presente na tese freireana deixa claro a idéia da auto-realização do 

sujeito do conhecimento, cuja investigação encontra-se em Jürgen Habermas (2003, 

p. 53), o mesmo propósito:  

 

A consciência pode ser identificada e determinada apenas em relação ao 
jogo de linguagem existente, ou seja, em relação à comunidade de 
comunicação real. Somente no âmbito desse jogo da linguagem pode-se 
explicar significativamente o cogito, e a tentativa de tornar essa explicação 
válida aponta para a comunidade de comunicação ideal que é, por isso 
mesmo, implicitamente antecipada. 

 

Deve-se, por isso reconhecer a dicotomia existente entre as experiências 

estéticas e o cognitivo, objeto que sempre caracterizou os problemas referentes à 

educação moderna. Em Freire, esta questão se apresenta marcada pela ideia de 

que a escola não é o único espaço da veiculação do conhecimento; desse modo, 
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considera outros espaços sociais como propícios à interação de práticas 

pedagógicas diferenciadas de maneira a possibilitar as experiências do cotidiano 

dos sujeitos no seu aprendizado. Não resta dúvida de que, a noção de “politicidade” 

da educação que Freire menciona se volta ao oferecimento de uma política 

educacional crítica, superando os obstáculos de um sujeito disperso e/ou 

desvinculado do seu mundo vivido. Importante neste contexto destacar que o mundo 

vivido, tal qual concebido por Jürgen Habermas (apud ZUIN, 2009), permite a ação 

comunicativa, onde deve dominar a ação do ambiente natural dos sujeitos. 

Sob esta perspectiva, o espaço social de educação tenderia a ser o espaço 

onde os sujeitos pudessem construir a comunidade de comunicação, onde se 

praticassem os ensinamentos necessários, consubstanciados a um processo 

político-pedagógico substantivamente comunicativo-dialógico.  

 

Ao invés da relação sujeito-objeto, tem-se agora a relação sujeito/co-sujeito. 
O que está claramente pressuposto em qualquer argumento que faça 
sentido é a ideia da comunidade de comunicação, ao passo que o que está 
indiretamente pressuposto é a ideia da comunidade de comunicação ideal. 
É ela que nos permite afirmar o que declaramos como verdadeiro 
relativamente ao mundo objetivo, como correto em relação ao mundo social, 
como sincero em relação ao mundo subjetivo e como compreensível. Em 
outras palavras, relativamente ao significado, pressupõe-se a comunidade 
de comunicação real, enquanto que a relação à validade, pressupõe a ideal. 
Ademais, a comunidade de comunicação real mostra o presente, e a ideal 
somente aponta para o futuro (MÍLOVIC, 2002, p. 206-207).  

 

O discurso destinado a essa escola preza o diálogo entre as partes, primeiro 

com a sociedade e seu ambiente; depois com o poder público; para, em seguida, 

consolidar o fenômeno do prazer pela escola. 

A democratização das relações organizativas, no cerne da escola pública, 

necessita estar intimamente articulada ao compromisso sociopolítico dos gestores 

educacionais. A escola dá uma contribuição absolutamente essencial e 

insubstituível, embora com limitação, de possibilitar aos homens e às mulheres a 

amplitude de compreensão de mundo, de si, dos outros e das suas relações na 

sociedade; tendo como propósito essencial a  construção histórica, responsável e 

consciente para o exercício concreto e pleno da cidadania. Assim acentua Paulo 

Freire (2003, p. 45): 

 
  
Por outro lado, se faz necessário, neste exercício, relembrar que cidadão 
significa indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado e que 
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cidadania tem que ver com a condição de cidadão, quer dizer, com o uso 
dos direitos e o direito de ter deveres de cidadão. 
 

 

 A educação deve ser compreendida como aquela que possibilita a atualização 

histórica do ser humano e por meio da condição indispensável de apropriação da 

cultura ele possa realizar a construção da sua própria condição histórico-social. 

Pontua-se cultura dentro da visão de Vitor Paro (2007, p. 16): 

 

O conceito de cultura é tomado aqui de modo bastante amplo, referindo-se 
toda a produção histórica do homem: valores, conhecimentos, objetos, 
crenças, tecnologia, costumes, arte, ciência, filosofia; tudo enfim que se 
contrapõe ao naturalmente dado que é possível de ser apropriado por meio 
da educação (grifo do autor). 

 

 Portanto, é correto afirmar que o ser humano por meio das relações 

estabelecidas no seu meio e quando responde aos desafios apresentados pela 

natureza cria cultura e faz história. Por isso, a educação tem uma tarefa fundamental 

nesse processo, pois deve possibilitar a apropriação dos múltiplos saberes culturais 

com finalidade também da formação de um sujeito ativo, aquele que participa, cria e 

decide. Aquele capaz de transformar e melhorar a sua realidade. Isso está retratado 

na discussão de Paulo Freire (2001, p. 45): 

 

É preciso que a educação esteja – em seu conteúdo, em seus programas e 
em seus métodos – adaptada ao fim que persegue: permitir ao homem 
chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o mundo, 
estabelecer com os outros homens relações de reciprocidade, fazer a 
cultura e a história... 
Se pretendemos, sinceramente, que se insira no processo histórico e que 
descruzando os braços renuncie à expectativa e exija a intervenção; se 
queremos noutras palavras, que faça a história em vez de ser arrastado por 
ela, e, em particular, que participe de maneira ativa e criadora nos períodos 
de transição [...]; 
[...] é importante preparar o homem para isso por meio de uma educação 
autêntica: uma educação que liberte, que não adapte, domestique ou 
subjugue. Isto obriga a uma revisão total e profunda dos sistemas 
tradicionais de educação, dos programas e dos métodos (grifo do autor). 

 

 

 Sendo assim, defende-se que a escola pública no seu interior deva oferecer 

um espaço permeado de democracia, que objetive a qualidade de ensino e a 

realização do seu trabalho em dupla dimensão: individual e social. Em que a 

primeira dimensão corresponda a oportunizar verdadeiramente a qualidade do saber 
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necessário, ou seja, o usufruto dos bens culturais (conhecimento epistemológico); a 

segunda esteja relacionada à formação do cidadão, haja vista a sua contribuição 

para a sociedade. 

 Almeja-se uma qualidade do ensino na escola pública esvaziada da 

percepção “bancária” de educação, de que o mais relevante é a apropriação dos 

conteúdos a serem analisados por meio de provas e exames, que são fáceis de 

serem mensuráveis. Daí ocorre a desvalorização da formação integral do indivíduo 

enquanto sujeito, e salienta-se uma educação estritamente depositária, ou melhor, 

bancária.  Assim enfatiza com propriedade Paulo Freire (2005, p. 66): 

 

A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à 
memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os 
transforma em ‘vasilhas’, em recipientes a serem ‘enchidos’ pelo educador. 
Quanto mais vá ‘enchendo’ os recipientes com seus ‘depósitos’, tanto 
melhor educador será. Quanto mais se deixem docilmente ‘encher’, tanto 
melhores educandos serão. 
Desta maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que os 
educandos são os depositários e o educador o depositante. 

 

 

 O conceito de qualidade do saber associado ao acúmulo de informações 

absorvidas pelo aluno é fundamentado e defendido dentro de um contexto 

tradicional e conservador de educação, e reforça um discurso neoliberal que associa 

o papel da escola apenas para atender a necessidade do mercado de trabalho, 

desvalorizando a educação como uma atualização histórico-cultural que se difere da 

simples transmissão de informação. Dentro desse discurso cita-se Vitor Paro (2007, 

p. 20 -21), que argumenta com veemência:  

 

Na falta de um conceito mais fundamentado de qualidade do ensino, o que 
acaba prevalecendo é aquele que reforça uma concepção tradicional e 
conservadora da educação, cuja qualidade é considerada passível de ser 
medida pela quantidade de informações exibida pelos sujeitos 
presumivelmente educados. [...] Para essa visão, parece pacífico a função 
da escola é apenas levar os educandos a se apropriar dos conhecimentos 
incluídos nas tradicionais disciplinas curriculares: Matemática, Geografia, 
História, Língua Portuguesa, Biologia etc. Assim, a qualidade da educação 
seria tanto mais efetiva quanto maior fosse a quantidade desses ‘conteúdos’ 
apropriados pelos alunos, e a escola tanto mais produtiva quanto maior o 
número de alunos aprovados (e quanto maiores os escores obtidos) em 
provas e exames que medem a posse de tais informações.  
Todavia a educação não é só informação. [...] Se a educação é atualização 
histórico-cultural, supõe-se que os componentes de formação que ela 
propicia ao ser humano são algo muito mais rico e mais complexo que 
simples transmissão de informações. Como mediação para a apropriação 



 

 

36 

histórica da herança cultural a que supostamente têm direito os cidadãos, o 
fim último da educação é favorecer uma vida com maior satisfação 
individual e melhor convivência social.   

 

 

 Isso implica em um fazer educativo que valorize a interação entre os sujeitos 

livres, ou melhor, uma educação para a democracia que tenha como elemento 

essencial a qualidade de ensino, objetive a formação dos cidadãos que expresse 

uma cidadania ativa. Para tanto, é preciso dotá-los das capacidades culturais 

exigidas para o exercício da condição de serem cidadãos que exerçam a 

participação ativa, ou seja, a autêntica formação de cidadãos livres e desalienados 

para recepcionar uma formação intelectual direcionada à prática democrática. 

 Não se reporta a uma qualidade de ensino que esteja pautada apenas em 

quantidade de informações apropriadas pelos alunos, explicitadas pelos índices 

estatísticos apresentados por órgãos governamentais a fim de serem propagados na 

mídia, pois se defende que a função da escola tem uma dimensão bem maior do 

que a de transmitir informações e obter excelentes resultados em exames, provas, 

avaliações, testes, etc.  

 Por isso, a qualidade de ensino, aqui proclamada e desejada, é aquela que 

explicita uma educação séria, estimuladora, prazerosa; forma cidadãos críticos e 

ativos; liberta e não oprime; possibilita a participação do sujeito no processo ensino 

e aprendizagem. Assim ratifica-se que: 

 

[...] uma certa qualidade da educação – a democrática, popular, rigorosa, 
séria, respeitadora e estimuladora da presença popular nos destinos da 
escola que se vá tornando cada vez mais uma escola uma escola alegre 
(FREIRE, 2003, p. 43, grifo do autor).  

 

 Não se pode colocar um ser humano dentro de um “laboratório” para se 

comprovar se foi ou não bem formado, mas é possível um planejamento que almeje 

os resultados desejados garantindo um padrão de qualidade na perspectiva 

democrática, isso é um desafio para a escola, bem como sinaliza Ilma Veiga (2001, 

p. 55 - 56): 

 

O grande desafio da escola está em garantir um padrão de qualidade 
técnica e política para todos e que não apenas respeite a diversidade local, 
social e cultural, mas entenda que o aluno é o sujeito concreto, real, 
histórico, social e ético do processo educativo (grifo da autora). 
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Para a construção do projeto político-pedagógico, devemos ter claro o que 
se quer fazer e por que vamos fazê-lo. Assim, o projeto não se constitui na 
simples produção de um documento, mas na consolidação de um processo 
de ação-reflexão-ação que exige o esforço conjunto de vontade política do 
coletivo escolar. 
  

 

 Por isso, um planejamento dentro do contexto escolar, que visa, em especial 

ao projeto político-pedagógico, tem como essencialidade a busca da autonomia, da 

identidade, da formação para a cidadania ativa e a concretização da tomada de 

decisões coletiva dos segmentos da escola. 

 

1.2 Projeto político-pedagógico: construção coletiva e identidade escolar 

 

Parafraseando as ideias de Paulo Roberto Padilha (2002), o autor afirma que 

somente o ser humano pode realizar a complexa atividade do planejamento; 

portanto, é uma ação essencial, exclusivamente humana e muito importante dentro 

do espaço escolar, e atualmente configurado como o projeto político-pedagógico 

(PPP). 

 Tal planejamento escolar (PPP), que se defende, não está atrelado a um 

instrumento de políticas públicas inserido no contexto do modelo capitalista, onde se 

alicerça uma proposta de planejamento estratégico-empresarial voltado à 

centralização do serviço a um cliente e permeado de mecanismos operacionais. 

Assim, aduz Ilma Passos Alencastro Veiga (2001, p. 47):  

 

Assim, o projeto é concebido como um instrumento de controle, por estar 
atrelado a uma multiplicidade de mecanismos operacionais, de técnicas, de 
manobras e estratégias que emanam vários centros de decisões e de 
diferentes atores. 

 

 Ainda nessa concepção empresarial capitalista, Ilma Veiga (2001, p. 48) 

ratifica: 

 

Nessa proposta, as palavras de ordem passam a ser eficiência e custo, 
deslocando-se o eixo da discussão dos fins para os meios, propiciando a 
desqualificação do magistério, o atrelamento da escola aos interesses 
empresariais e do capital e o desvinculamento dos seus determinantes 
sociopolíticos. Trata-se, portanto, de um projeto político-pedagógico inserido 
no contexto de reestruturação do capitalismo (grifo da autora). 
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 Nessa perspectiva, o planejamento educacional não expressa uma 

constituição política e participativa em que há um contínuo propósito coletivo para a 

construção da identidade, ou seja, um planejamento educacional que visa à 

elaboração do projeto político-pedagógico com decisões coletivas e almeje no cerne 

da sua proposta educacional a formação da cidadania ativa; com isso pode 

incorporar o exercício à sociedade tornando-a mais democrática, ou melhor, um 

planejamento cuja perspectiva é a escola cidadã, autônoma e com referencial de 

qualidade de ensino.  Isso se caracteriza na fala de Paulo Freire (apud PADILHA, 

2002, p. 61): 

 

O que caracteriza a escola cidadã é uma formação para a cidadania. A 
escola cidadã é a escola que viabiliza a cidadania de quem está nela e de 
quem vem a ela. É uma escola que, brigando para ser ela mesma, viabiliza 
ou luta para que os educandos e educadores também sejam eles mesmos 
e, como ninguém pode ser só, a escola cidadã é uma escola de 
comunidade, de companheirismo.   

 

 

 Moacir Gadotti (2010, p. 51-52), fala sobre essa escola cidadã, e acrescenta: 

 

Ela seria uma escola pública autônoma, sinônimo de escola pública popular, 
integrante de um sistema único (público) e descentralizado (popular). 
Trata-se, portanto, de construir uma escola pública universal – igual para 
todos, unificada -, mas que respeite as diferenças locais, regionais, enfim, a 
multiculturalidade [...]. O grande desafio da escola pública está em 
garantir um padrão de qualidade (para todos) e, ao mesmo tempo, respeitar  
a diversidade local (grifo do autor).    
 
 

 Portanto, 

 
a maior ambição da Escola Cidadã é contribuir na criação das condições 
para o surgimento de uma nova cidadania, como espaço de organização 
da sociedade para a defesa de direitos e a conquista de novos. Trata-se de 
formar para e pela cidadania para a gestação de um novo espaço público 
[...] (GADOTTI, 2010, p. 75, grifo do autor). 

 

 Essa visão postula um planejamento que explicite a concepção de educação 

centrada não só na integração do educando no contexto social, mas também o 

compromisso com a sua formação integral como cidadão e sujeito capaz de 

transformar o seu meio, desenvolvendo sua criatividade e capacidade crítica, 

impulsionando-o a uma participação ativa no processo sociopolítico-cultural-

educacional. Então, pode-se dizer que: 
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Pensar em planejar a educação a partir da referida cidadania ativa é parte 
essencial da reflexão sobre como realizar e organizar todas as atividades no 
âmbito escolar e educacional, o que significa encarar os problemas dessa 
instituição e do sistema educacional como um todo. Para a escola cidadã, 
há que se compreender as relações institucionais, interpessoais e 
profissionais nela presentes, avaliando e ampliando a participação de 
diferentes atores em sua administração, em sua gestão, assumindo-a 
enquanto instância social de contradições propícias ao debate construtivo e, 
sobretudo, enquanto entidade que tem por principal missão propiciar a 
aprendizagem a crianças, jovens e adultos (PADILHA, 2002, p. 62). 

 

 Por isso, em se tratando de planejamento na perspectiva da escola cidadã, 

associa-se automaticamente à questão sobre a gestão democrática do ensino 

público, porque, planejar nessa realidade tem um sentido amplo, demonstrado em 

um processo que objetiva responder às necessidades da comunidade, sempre levar 

em consideração os contextos e pressupostos filosófico, cultural, econômico e 

político dos envolvidos. Ademais, oportunizar a participação popular de todos que 

fazem parte do segmento escolar nos processos decisórios, para a definição do 

projeto da própria escola. Isso evidencia, portanto, a diluição de uma visão 

conservadora, centralizadora e burocrática, como afirma Ilma Veiga (2001, p. 55): 

 
 
Superar a visão conservadora e extrapolar o centralismo burocrático 
pressupõe o envolvimento de diferentes instâncias que atuam no campo da 
educação, além do coletivo da escola, na construção de seu projeto político-
pedagógico, exprimindo sua intencionalidade pedagógica, cultural, 
profissional e construindo um modelo de gestão que podemos entender 
como democrático. 

 

Portanto, pretende-se superar essa filosofia neoliberal instituída pelo 

capitalismo referente ao modelo de projeto político-pedagógico empresarial, pois o 

PPP deve exprimir a intencionalidade pedagógica, cultural e educacional. Ademais, 

expressar uma constituição política e participativa em que há um contínuo propósito 

coletivo para a construção da identidade, ou seja, a construção de um aporte 

histórico e a manifestação expressiva de uma memória. 

Desse modo, pode-se relacionar essa discussão com a grande necessidade e 

resistência que a região amazônica apresenta no cenário educacional, em vencer os 

desafios explicitados pela fronteira geo-política e social. Cabe ressaltar o que diz  

Carmem Velanga, Elza Santos e Tânia Brasileiro (2009, p. 28): 

 

Em relação às nossas práticas na região amazônica brasileira, junto a 
educadores e educandos situados na fronteira geo-política e social, temos a 
afirmar que o multiculturalismo crítico ainda é uma bandeira de luta e 
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resistência para vencer os desafios da fronteira: Em Rondônia, na 
convivência com populações tradicionais da Amazônia, com grande 
afluência dos migrantes de todas as regiões brasileiras e de vários países 
do mundo, estudamos currículos pouco compatíveis com os desafios que 
tais realidades apontam [...]. Percebemos a cultura silenciada dos povos 
ribeirinhos, dos indígenas brasileiros, do estrangeiro, especialmente do 
boliviano fronteiriço, dos migrantes [...]. 

 
 

 Portanto, quando se pensa na construção do projeto político-pedagógico, fica 

explícito que há necessidade de esclarecimento do pretendido pela comunidade 

escolar. Por isso, o projeto não se resume a simples elaboração ou produção de um 

documento, porém, na constituição e consolidação de um processo permeado de 

ação-reflexão-ação, ou seja, uma prática da vontade política e consciente 

envolvendo reflexão, intencionalidade, temporalidade e transcendência, segundo 

afirma Paulo Freire (2007, p. 78).  

Ainda Paulo Freire (2001, p. 30) ratifica: 

 
A conscientização não pode existir fora da práxis, ou melhor, sem o ato 
ação-reflexão. Esta unidade dialética constitui, de maneira permanente, o 
modo de ser ou de transformar o mundo que caracteriza os homens.  
Por isso mesmo, a conscientização é um compromisso histórico. É também 
consciência histórica: é inserção crítica na história, implica que os homens 
assumam o papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo (grifo do autor). 

 
 

Então, urge na Amazônia um modelo educação que expresse a sua 

identidade, pois essa está imbricada com a constituição de historicidade. O contexto 

educativo aqui explicita uma referência das diversas experiências sociais e 

educacionais, porém, necessita de um resgate da memória que objetiva a 

constituição de aportes para a conservação da cultura das raízes indígenas, 

africanas e européias; logo, adentrar no tempo histórico, é exigência a fim de 

continuar vivo no cenário contemporâneo apesar da lógica do paradigma neoliberal, 

cujo saber histórico que possibilita ao indivíduo uma consciência reflexiva é 

substituído pelo ideário do uso e consumo. 

 Para a elaboração de um projeto político-pedagógico sério e que objetive 

retratar a perspectiva da escola cidadã há que existir, nesse processo, 

conscientização e práxis dos envolvidos. Ademais, teoricamente, podemos 

configurar os pressupostos de Ilma Veiga (2001, p. 56):  

 

Em termos teóricos, configuramos quatro pressupostos: unicidade da teoria 
e da prática; ação consciente e organizada da escola; participação efetiva 
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da comunidade escolar e reflexão coletiva; articulação da escola, da família 
e da comunidade. 
 

 Nesse sentido, conceber o projeto político-pedagógico como práxis é não ter 

uma visão da prática esvaziada dos pressupostos teóricos, mas sim geradora de 

novos saberes. Desse modo, teoria e prática, apesar de serem elementos diferentes, 

são inseparáveis na construção do projeto da escola que o concebe como 

consistente e possível para a configuração da identidade e autonomia da escola 

pública, com qualidade de ensino. 

 Se os envolvidos manifestarem o desejo de implantar a gestão democrática 

de natureza participativa devem tomar como fonte basilar o exercício do diálogo, 

superando a existência, no interior da escola, da cultura autoritária, verticalizada e 

competitiva que impedem a vivência democrática. O diálogo é uma ação humana, 

bem como o planejamento, pois para Paulo Freire (2005, p. 90): “Não é no silêncio 

que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação- reflexão”. Ainda diz 

mais (Id. p. 94): 

 

[...] o diálogo se faz uma relação horizontal, em que a confiança de um pólo 
no outro é consequência óbvia.  
Falar, por exemplo, em democracia e silenciar o povo é uma farsa. Falar em 
humanismo e negar os homens é uma mentira (grifo do autor). 
 

 
 

 O projeto da escola tem que ser projetado e/ ou arquitetado por todos os 

envolvidos com o processo educativo para apresentar uma ação consciente, 

reflexiva e organizada, e assim convergir para uma práxis libertadora, criativa. E, 

principalmente, explicitar em seus pressupostos o compromisso com a gestão 

democrática, aquela que converge ao padrão de qualidade de ensino e à verdadeira 

formação de cidadania atrelada à formação intelectiva. 

  Daí a urgência do compromisso para a construção real de um projeto 

político-pedagógico no cerne das escolas públicas que caracterize a história, a 

identidade da comunidade, bem como a de atender à subjetividade e à coletividade; 

ou melhor, que obtenha uma concepção crítica do currículo para a contemplação da 

real educação inclusiva a partir de educadores comprometidos com a educação de 

qualidade para as camadas populares. Nisso, o PPP se constitui como uma 

referência importante no contexto amazônico e, em particular, em Rondônia, Porto 
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Velho, onde adiante será apresentado e analisado. Isso se configura na concepção 

de José Vieira de Sousa (2001, p. 227), quando afirma que: 

 

Sob esse ângulo, o projeto político-pedagógico constitui-se em uma 
referência importante para a reflexão ética do trabalho escolar, podendo 
redimensionar as ações do coletivo que o concebe, elabora e avalia. 
Refletindo acerca de suas concepções de homem, sociedade, educação, 
ensino, aprendizagem, currículo, avaliação etc., os sujeitos da escola 
podem imprimir um caráter mais crítico ao componente ético de suas ações, 
distanciando-se de práticas individualistas rumo a outras que tomem o 
coletivo como foco. 

  
  

 É essencial a elaboração de uma discussão reflexiva sobre a relevância de 

concretizar, no espaço da escola pública, a gestão democrática, em que o projeto 

político-pedagógico (PPP) seja construído com a fonte basilar da coletividade à luz 

de uma perspectiva de escola cidadã, constituindo, verdadeiramente, o referencial 

de identidade, história e memória escolar da  região amazônica. Daí, poder atender 

às subjetividades e à coletividade para instrumentalizar todos os envolvidos (pais, 

alunos, professores, gestores e comunidade do entorno) contra as novas maneiras 

de colonização e dominação que emergem nessa sociedade contemporânea 

globalizada.  

Assim sendo, um trabalho que objetiva essa perspectiva de PPP explicita uma 

complexidade, bem como sinaliza José Vieira de Sousa (2001, p. 235): 

 

[...] Obviamente, isso pressupõe uma percepção desse projeto como um 
instrumento de organização dos sujeitos sociais no interior da instituição 
escolar e não como um documento meramente burocrático, encomendado a 
terceiros. Essa tarefa é complexa porque, ao mesmo tempo em que a 
escola deve buscar a convergência e a consciência dos interesses dos 
sujeitos envolvidos na organização de todo o trabalho pedagógico, precisa 
estimular a participação dos grupos em seu interior, respeitando suas 
especificidades.  

 
 
 

Essa visão postula um PPP que explicite uma concepção de educação 

centrada não só na integração do educando no contexto social, mas também o 

compromisso com a sua formação integral como cidadão e sujeito histórico, capaz 

de transformar o seu meio desenvolvendo sua criatividade e capacidade crítica, 

impulsionando-o a uma participação ativa no processo sociopolítico-cultural-

educacional. Então, pode-se dizer: 
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Pensar em planejar a educação a partir da referida cidadania ativa é parte 
essencial da reflexão sobre como realizar e organizar todas as atividades no 
âmbito escolar e educacional, o que significa encarar os problemas dessa 
instituição e do sistema educacional como um todo. Para a escola cidadã, 
há que se compreender as relações institucionais, interpessoais e 
profissionais nela presentes, avaliando e ampliando a participação de 
diferentes atores em sua administração, em sua gestão, assumindo-a 
enquanto instância social de contradições propícias ao debate construtivo e, 
sobretudo, enquanto entidade que tem por principal missão propiciar a 
aprendizagem a crianças, jovens e adultos (PADILHA, 2002, p. 62). 

 

 Isso é oportunizar a participação popular de todos que fazem parte do 

segmento escolar nos processos decisórios, como dito anteriormente, para a 

definição do projeto da própria escola.  

 Por fim, o projeto político-pedagógico da escola que objetiva a 

intencionalidade de identidade histórica deve apresentar como indissociáveis o 

político e o pedagógico porque explicita as suas verdadeiras e reais necessidades. 

Por isso, o seu processo de construção tem que apresentar em seus pressupostos 

um compromisso com a gestão democrática, com a escola cidadã e a qualidade no 

ensino, que corresponde à real formação de cidadania sincronizada à formação 

intelectiva.  

 
1.3 Políticas, gestão e qualidade 

 

De acordo com Nora Krawczyk (2000), a virada do século XXI apresenta 

características de mudanças profundas nas esferas da economia, das instituições 

sociais, culturais e políticas. Tais mudanças não podem ser consideradas como 

novas, pois se inscrevem como acontecimentos já existentes no contexto do sistema 

econômico capitalista, assim como: crescente mundialização da economia, 

reestruturação da divisão internacional do trabalho, perda da autonomia dos Estados 

nacionais, desregulação do mercado, modificação dos parâmetros de representação 

política, dinâmica de polarização e exclusão social que se dá em escala planetária e 

que atinge de maneira diferenciada as regiões e países.  

 Ocorre que, no final do século XX, manifestou um período de crise, 

acumulado desde a década de l960, do padrão de acumulação capitalista o qual 

envolveu as esferas econômica, social e do Estado. Na esfera econômica, 

certificava-se a ruína do modelo keynesiano que defendia a ativa intervenção estatal 

na economia, o emprego e estratégias de investimentos para o desenvolvimento. 
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Porém, com a materialização da crise dada por meio da recessão, da taxa baixa do 

crescimento, inflação alta e gastos sociais excessivos, o neoliberalismo interpretou 

como fator preponderante para esse acontecimento a organização do movimento 

operário.  

 No entanto, o que caracteriza a crise na dimensão social é o Estado de Bem-

Estar Social – Welfare state – que corresponde à elaboração de políticas públicas a 

fim de suprir as necessidades básicas da população, como por exemplo: saúde, 

moradia, educação e previdência. Os teóricos do neoliberalismo apontam que essa 

crise do Estado de Bem-Estar Social apresenta a situação da plena 

ingovernabilidade, exigindo, portanto, a necessidade urgente de reformas. Para 

melhor ilustrar, configura-se a fala de Antônio Cabral Neto (2009, p. 170): 

 

Tal cenário de crise, segundo o campo neoconservador, decorria 
notadamente porque esse padrão de organização estatal havia criado uma 
gama expressiva de expectativas e ampliado, de forma extensiva, os 
direitos sociais que haviam onerado, de forma expressiva, as contas 
públicas.  

  

  

 Diante desse cenário, desencadeou a crise na esfera da organização do 

Estado, configurada na situação em que os sistemas ficavam cada vez mais sem 

governabilidade, tendo como resultado quase a total dissolução do poder da 

organização do Estado.  

Para a superação da referida crise, os neoliberais mencionam algumas 

estratégias: o campo administrativo corresponde ao aumento da arrecadação fiscal; 

e o âmbito político, a busca pelo melhoramento do desempenho da direção estatal 

com parcerias entre governo, sindicatos e associações trabalhistas. Essas propostas 

têm como propósito para a solução da crise fiscal do Estado, a intensificação do 

processo de mundialização e os avanços tecnológicos. 

 Nesse contexto onde ocorre o processo de mundialização da economia, o 

conhecimento é, frequentemente, apresentado como o responsável na explicação 

das novas formas de organização social, econômica e muitas vezes o gerador de 

desigualdades e diferenças. Daí a explicação para a centralidade que se tem 

outorgado à educação, e à política educacional cada vez mais subordinada à política 

econômica com caráter instrumental. Assim aduz Nora Krawczyk (2000, p. 2): 
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Cada vez mais, a política educacional passa a ser considerada, no marco 
das políticas sociais, como uma política de caráter instrumental e 
subordinada à lógica econômica, uma política que sequer tem a capacidade 
inclusiva do capitalismo industrial. 

  

 Nesse estudo, pretende-se refletir sobre a recente reforma da educação e 

suas implicações nas políticas públicas educacionais, gestão e qualidade de ensino, 

inserida em um cenário que explicita o processo de globalização/mundialização, a 

evolução técnico-científica e o projeto de publicidade que é comum em uma 

perspectiva neoliberal.  

 Por isso, que se propôs analisar de maneira crítica a importância de se ter na 

escola pública uma gestão democrática voltada para a qualidade de ensino, com a 

construção da identidade e autonomia por meio da elaboração do seu projeto 

político-pedagógico de forma coletiva, numa perspectiva da escola cidadã. 

 Ademais, não conceber como gestão escolar democrática a proposta 

apresentada pelo modelo neoliberal de gestão participativa, onde o enfoque 

empresarial é característico do gerenciamento da qualidade total e logo não atende 

aos interesses da classe popular. 

 O movimento internacional pela reforma da educação iniciou-se há cerca de 

duas décadas. O objetivo da reforma é, principalmente, dar condições aos sistemas 

educacionais de enfrentar os desafios da “nova” ordem econômica mundial. No caso 

dos países latino-americanos indicava-se também a necessidade de conciliação dos 

desafios da modernidade sem o aumento da exclusão.  

 A expressão mais importante relacionada a esse tipo de postura foi a do 

organismo CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e Caribe), que nas 

suas proposições reivindicava a vinculação da democratização da educação 

(expansão, equidade e integração) aos princípios de competitividade, desempenho e 

descentralização. Por isso, este foco temático apresenta-se presente no debate 

educacional nos contextos nacional e internacional; segundo assinala Nora 

Krawczyk (2000, p.02):  

 

Este tema está presente, durante as últimas décadas, na corrente 
hegemônica do debate educacional nacional e internacional, no marco das 
mudanças estruturais do Estado. Em particular no que diz respeito a 
políticas de compensação social e regulação, à redefinição do papel da 
sociedade civil e dos parâmetros de representação política. 

 



 

 

46 

 O compromisso das reformas nos diferentes países foi assumido por seus 

governos na Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em 1990, ocorrida 

em Jomtien, Tailândia. A educação passou a fazer parte das agendas nacionais e 

internacionais como tema das reformas políticas e econômicas. A partir daí, as 

políticas educacionais brasileiras, bem como dos outros países da América Latina, 

foram fortemente direcionadas pelos organismos internacionais financiadores, tanto 

nas prioridades como nas estratégias, principalmente, pelo Banco Mundial obrigando 

os Estados nacionais a adaptarem-se ao ritmo da reforma para não serem punidos. 

 Após duas décadas de reforma, as avaliações são extremamente negativas. 

Entre os indicativos, são usualmente citados: o baixo nível de aprendizagem; a 

desvalorização dos profissionais docentes; descaso com a educação infantil, de 

jovens e adultos; a passagem de uma visão ampliada da educação básica para uma 

mais estreita. 

 Diante desse quadro de negatividade, convém ressaltar que a reforma 

educacional apenas se preocupou em aumentar o índice de matrículas nas escolas 

sem oportunizar as mínimas condições de atendimento. Isso se comprova através 

dos meios de comunicação de massa: rádio, jornais, televisão, internet, etc. Mas a 

referida reforma instaurou sem dúvidas um novo modelo de organização e gestão da 

educação pública, tanto no sistema governamental (público) como nas instituições 

privadas. Talvez seja esta uma grande conquista. Contudo, no limiar do século XXI, 

o cenário educacional passa pelo fetiche da modernização e vivifica os fundamentos 

neoliberais que estão experimentando nessas sociedades, e a comunicação nesse 

caso contribui para a propagação das ideias. 

 Dentro das reformas educacionais salientam-se o caráter homogêneo, tanto 

na leitura das realidades quanto nas propostas, o que impõe uma padronização de 

ação; com isso anula-se as possibilidades políticas com sua realidade específica.  

Por isso, a necessidade de desentranhar os novos modelos de organização 

socioeconômicos, cujos espaços contraditórios que permeiam a construção social 

dão oportunidade de discutir um projeto educacional mais democrático, dentro do 

viés da política verdadeira de educação inclusiva, aquela que cria e/ou dá condições 

reais de acesso ao conhecimento atualizado e significativo; e aos valores que 

permitam construir a identidade coletiva do espaço escolar, numa vertente 

democrática. 
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Assim, é preciso identificar o que causa a dicotomia e/ou oposições para a 

instauração da uma gestão escolar democrática, pois é ela a essência da 

dialogicidade, da real efetividade política alicerçada na participação coletiva da 

comunidade escolar, pois enfatiza Heloisa da Silva Borges (2009, p. 50): 

 

Não podemos confundi-la com a proposta colocada pelo modelo neoliberal 
de gestão, que vende o conceito de Gestão Escolar incorporando elementos 
característicos do gerenciamento da Qualidade Total, o que, para alguns 
autores (ingênua ou propositalmente), também pode ser chamada de 
Gestão Participativa, no sentido de atender aos seus interesses e não aos 
interesses da sociedade civil. 

 
  

O espaço escolar é constituído pela convivência de relações sociais e 

conflitos. Nele ocorre reprodução do vivido, mas há também o aparecimento da 

resistência, ou seja, da luta. A escola não é hegemônica, pois explicita um ambiente 

dinâmico, onde os atores sociais se confrontam em múltiplas situações. Por isso, 

ressalta ainda Heloisa da Silva Borges (2009, p. 52): 

 

Nesse sentido, é possível compreender a existência de luta ideológica no 
interior das organizações escolares. Assim, por mais que a estrutura de 
poder das classes dominantes funcione, é importante ressaltar que sugere 
intelectuais comprometidos com as classes populares da sociedade. 
Estamos no meio de uma luta decisiva pela demarcação do que significa 
uma nova sociedade do significado da própria identidade social que 
queremos ver construída. O projeto hegemônico, nesse momento, é um 
projeto social centrado na primazia do mercado, nos valores puramente 
econômicos, nos interesses dos grandes grupos industriais e financeiros, 
precisamos avaliar se é realmente isso que queremos. 

 

 A gestão escolar ocupa um dos espaços centrais da política educacional do 

projeto de reforma que obedece a uma perspectiva do modelo neoliberal, porém, se 

houver um compromisso com a classe popular pode se tornar a construção de 

projetos alternativos e críticos, ou seja, busca-se os espaços contraditórios para as 

ações vinculadas às verdadeiras políticas educacionais que promovam a qualidade 

de ensino, inclusão social e o acesso equitativo aos bens culturais para todos os 

cidadãos da classe popular. Assim, ratifica Márcia M. G. Ribeiro (2009, p. 135): 

 

Na dimensão pedagógica e escolar, a compreensão das ações educativas, 
marcadamente dinâmicas e complexas, é essencial para a gestão e 
organização dos currículos e a prática do ensino nos diferentes níveis e 
modalidade institucionais. Envolve repensar as ações relacionadas às 
políticas educacionais que se comprometem com o desenvolvimento 
humano, com a inclusão social e com a garantia de acesso aos bens 
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culturais por todos os cidadãos. Pressupõe, ainda, superar o paradoxo entre 
a educação como mercadoria, destinada a uma elite intelectual e 
econômica, e a educação voltada para a maioria excluída socialmente da 
população, ampliando o direito ao acesso aos bens culturais e ao 
desenvolvimento humano sustentável em uma sociedade digna e igualitária. 

 

 Nesse sentido, convém assinalar que diante dessa postura política: 

 

[...] travam-se lutas decisivas por hegemonia, por predomínio, por definição 
e por domínio do processo de acepção. Essas lutas são travadas através 
das políticas públicas. Sendo assim, a gestão expressa as visões e os 
significados do projeto dominante quando ajuda a reforçá-las, a dar-lhes 
legitimidade e autoridade. Por outro lado, é possível, através do cotidiano 
escolar, fazer o trabalho da contramão, não esquecendo que, no campo da 
gestão escolar, disputa-se um jogo decisivo. A questão que se coloca é a de 
saber qual é a nossa proposta e qual é o nosso lado nesse jogo (BORGES, 
2009, p. 52-53). 

 

 Dentro dessa perspectiva, não se concebe na prática educativa um 

desprovimento ideológico de posição de classe (neutralidade), pois se deve definir a 

serviço de quem estamos, o ato pedagógico está imbricado de um ato político, como 

expressa Paulo Freire (2003), quando diz que não existe uma educação neutra, pois 

o educador na sua prática define de que lado ele se encontra: se a serviço do 

dominado (classe popular), ou do dominante (burguesia). 

 Atualmente, há uma considerável discussão nos debates acerca dos diversos 

acontecimentos educacionais; tal qual o que diz respeito à gestão democrática. 

Reiteramos, nesse processo que, é reafirmado as identidades plurais, em prol da 

justiça social, de uma sociedade mais democrática e um ambiente escolar dentro de 

uma perspectiva de escola cidadã. Então,  

 

fica entendido que o gerenciamento de uma gestão democrática exige 
profissionais competentes com consciência crítica do trabalho a ser 
desenvolvido na escola, que realize um planejamento e uma ação 
participativa e coletiva [...] (BARBA, et al, 2009, p. 143). 
 
 

 Nessa lógica, a democratização do ensino na escola pública não fica restrita 

apenas na garantia do acesso, porque ao mesmo tempo em que possibilita a oferta 

com qualidade para a sociedade, deve-se otimizar a tão almejada permanência dos 

educandos; e, consequentemente, concretiza a melhoria dos processos formativos e 

da participação cidadã, porque cria mecanismos para possibilitar a formação do 

cidadão que se posiciona como sujeito histórico e capaz de participar ativamente da 

vida no contexto social. 
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 Portanto, diluem-se os conceitos de qualidade e gestão explicitados hoje no 

âmbito das políticas neoliberais, que se postulam em um paradigma gerencial, 

pautado em uma matriz dos referenciais da empresa privada: eficiência, eficácia e 

produtividade. Daí,  

 

[...] a qualidade da educação pode ser entendida de uma outra 
maneira;dessa feita, tomando como pressupostos a vertente democrática de 
qualidade construída por educadores comprometidos com a escola pública. 
Essa noção está estritamente articulada ao combate das desigualdades, 
das dominações e das injustiças sociais. Nesse sentido, qualidade é um 
conceito político e não técnico; sociológico e não gerencial; crítico e não 
pragmático (SILVA apud CASTRO, 2009, p. 23, grifo do autor). 
 
 

Assim, “ao se adotar uma perspectiva gerencial para as políticas 

educacionais, a sociedade e a educação são transferidas da esfera pública para a 

esfera privada” (CASTRO, 2009, p. 22).  Tal modelo restringe-se apenas a 

exequibilidade de procedimentos corretos e apropriados para o alcance de 

determinados fins, pois elimina a ação de decidir de forma democrática a respeito 

dos objetivos e finalidades da educação. Ademais, parafraseando o que diz Alda 

Castro (2009), a concepção de qualidade na ótica gerencial caracteriza-se em uma 

visão bastante restrita de educação com qualidade. 

 Enfim, aduz Kátia Siqueira de Freitas (2009, p. 69): 

 

Discutir gestão escolar e qualidade de ensino é trabalhar com as intenções 
e realizar ações concretas. É ir além do palanque e da fala fácil e arregaçar 
as mangas com o trabalho árduo de construção de uma nova identidade 
para a escola pública ou, melhor dizendo, de uma nova cidadania para a 
escola pública, ou seja, para a gestão escolar e a qualidade da 
operacionalização do processo de planejamento, ensino e aprendizagem, 
avaliação, retroalimentação e reformulação, fechando assim o ciclo da 
política educacional. 
 
 

 Então, conforme os enunciados de Jorge Adelino Costa (2009), política, 

gestão e qualidade não poderão ser equacionados verdadeiramente sem a sua 

imbricação recíproca, pois a política com a ausência da dimensão operatória que lhe 

confere a gestão representa simples retórica. A gestão, por sua vez, sem projeção 

política norteadora, poderá transformar-se numa ação meramente instrumental e 

tecnocrática. Daí, a política e a gestão para gerar a qualificação intrínseca que, 

naturalmente, lhes exige, precisam de se traduzir em qualidade de ensino. Porque 
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esse é o objeto central de todo ato educativo, principalmente, se no conceito de 

ensino estiver implícito a vertente da aprendizagem. 

De acordo com a tendência delineada internacionalmente, os países latino-

americanos, em especial, o Brasil, inserem no seu âmbito da reforma educacional 

com políticas norteadoras da e para a educação; para isso, demarca-se a 

necessidade da modernização da gestão como um dos principais mecanismos para 

a “promoção do sucesso escolar”. 

Portanto, conforme Nora Krawczyk (2000), afirma:  “as conquistas” da reforma 

educacional ficaram reduzidas ao ato de colocar as crianças na escola mesmo sem 

as mínimas condições, sequer materiais, para o seu atendimento.  

Daí, a retórica da descentralização e da redistribuição de poder constitui uma 

nova organização, em que o localismo e o comunitarismo convertem-se na 

contraface da centralização da privatização. Busca excluir dos princípios da 

organização da educação formal a sua base territorial e seu sentido político de 

associação com o Estado. Instaura-se de contrapartida os princípios de 

comunicabilidade, solidariedade e o fluxo de informação. 

Diante disso, urge a necessidade da busca dos espaços dicotômicos que 

permeiam a construção social; da luta por uma política educacional democrática, 

inclusiva e de qualidade. 

Partindo desse princípio, Magna França (2009, p. 259) argumenta:  

 

[...] a gestão democrática deve ser implementada com a participação de 
todos. Assim, a qualidade deve permear ações voltadas para uma gestão 
escolar eficiente, repercutindo na igualdade de acesso, na permanência, no 
rendimento e, principalmente, na qualidade da aprendizagem. A concretude 
de ações sobre a qualidade da educação permanece como um dos maiores 
desafios a serem enfrentados pela educação brasileira, especificamente na 
escola pública que representa a única possibilidade real de educação para 
as classes populares. Assim, vemos que no ensino público, as prioridades 
sempre recaem sobre o acesso, a permanência e a qualidade. 

 

 Com isso, há de se ter claro o real conceito de democracia, que não se reduz 

a sua proclamação política ou preconização constitucional. Como ilustra Benno 

Sander (2009, p. 94):  

 

A democracia não se reduz à eleição de nossos dirigentes políticos e 
gestores educacionais. Requer também a participação coletiva da cidadania 
no controle social do exercício da gestão pública e da governança da 
educação. A democracia não se reduz à concessão de oportunidades 
sociais e educacionais para os que herdaram condições privilegiadas de 
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acesso. Requer transparentes oportunidades de acesso equitativo de toda a 
população aos bens materiais e simbólicos construídos coletivamente. 

 

 

 Nessa complexidade, a escola deve se voltar para a formação de alunos com 

elevado nível de conhecimento; vinculado à formação cidadã crítica que lhe conceda 

entender, opinar e interagir socialmente; prevista no projeto político-pedagógico. 

  

[...] um projeto político-pedagógico e curricular comprometido com o 
desvelamento do preconceito, da discriminação, da exclusão por raça, sexo, 
gênero, religião, opção política ou ideológica, gerando uma rede complexa 
de interações, de intersubjetividade e de constituição de identidade. 
(RIBEIRO, 2009, p. 136). 
 
 

 Ratifica-se que, o conceito de qualidade do ensino, que se propõe no 

neoliberalismo, está vinculado ao acúmulo de informações retidas pelo aluno, e é 

fundamentado e defendido dentro de um cenário tradicional e conservador de 

educação. Reforça o discurso, no que diz respeito à concepção do papel da escola 

apenas para atender a necessidade do mercado de trabalho, desprezando a 

educação como um fator de atualização histórico-cultural que se difere da simples 

transmissão de informação. 

 Não se pretende defender neste sistema a qualidade de ensino pautada na 

quantidade de informações absorvidas pelo estudante; presa apenas em índices 

estatísticos, pressupostamente manipulados pelos órgãos governamentais, 

publicados na mídia; pois se entende que a função da escola tem uma dimensão 

bem maior do que apenas a transmissão das informações para possíveis obtenções 

de “excelentes” resultados em exames, provas, avaliações, testes, etc. 

O conceito de qualidade de ensino público ora defendido, está fundamentado 

na explicitação de uma educação séria, estimuladora, prazerosa, com participação 

dos sujeitos nas decisões da escola.  

 É oportuno dizer que o cenário educacional brasileiro almeja práticas 

pedagógicas de profissionais comprometidos, verdadeiramente, com as classes 

populares a fim de travar lutas decisórias ao combate às políticas públicas no 

enfoque neoliberal. Daí, 

 

[...] a importância da construção de um projeto nacional de educação capaz 
de encaminhar soluções político-pedagógicas compreensivas e eticamente 
sustentáveis em face das nossas desigualdades econômicas, sociais e 
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culturais, das nossas disparidades locais e regionais e da multiplicidade de 
discriminações em matéria de etnia, de gênero e orientação sexual, 
necessidades especiais, idade, credo e outras manifestações exclusivistas 
que ofendem a própria dignidade da pessoa humana (SANDER, 2009, p. 
87).  

 

 Por fim, uma política que concretize a gestão essencialmente democrática, 

dialógica e participativa, para configurar a real e tão desejada, por alguns 

educadores, qualidade de ensino na escola pública. 

 

 

 

 

 

 

 



2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS   

 

2.1 Políticas públicas para gestão participativa na escola estadual de Rondônia 

 

Para a investigação sobre políticas públicas de gestão participativa na escola 

estadual, realizou-se uma pesquisa de campo na Secretaria de Estado de Educação 

(SEDUC), especificamente no setor de Gestão Escolar onde se encontra a 

Comissão Permanente de Gestão Democrática e Coordenação Estadual do Prêmio 

Gestão Escolar, em Porto Velho-RO. 

Na busca de fortalecer e aprofundar as reflexões e análises sobre o objeto de 

estudo, visitou-se o setor de Gestão Escolar/SEDUC múltiplas vezes, e para os 

dados serem coletados, privilegiou-se várias técnicas de pesquisa, assim como: 

observação, análise de documentos (Manual de Orientação do Prêmio Nacional de 

Referência em Gestão Escolar Anos-Base 2009-Anexo 1, p. 144; Relatório da 

Divulgação das Experiências nos Estados Unidos- Anexo 2, p. 173; e Relatório 

Bianual das Ações do Ano de 2009 do Prêmio Gestão Escolar-Anexo 3, p. 185), 

entrevistas e aplicação de um questionário (ver no Apêndice A, p. 132; Apêndice B, 

p. 133; e Apêndice C, p. 134). Esses procedimentos técnico-metodológicos de coleta 

de dados foram aplicados à técnica responsável pela Comissão Permanente de 

Gestão Democrática, à Coordenadora Estadual do Prêmio Gestão Escolar e sua 

Secretária. 

Descobriu-se, nesse trabalho investigativo, por meio da entrevista (ver no 

Apêndice A, p. 132) realizada com a Coordenadora da Comissão Permanente de 

Gestão Democrática, que a única política pública, atualmente, direcionada e já 

aplicada na escola, que constitui um enfoque para uma suposta gestão participativa 

com qualidade de ensino está representada pelo “Prêmio Nacional de Referência em 

Gestão Escolar”. Confirmou-se, também, nessa entrevista, que, segundo informação 

cedida pela Coordenadora, nesse novo governo que assumiu em janeiro de 2011, 

há uma política pública voltada para a implementação de Conselhos Escolares e 

eleição para diretores nas escolas estaduais, inclusive a mesma veio de outro 

município exclusivamente para coordenar esse trabalho.  

Para tanto, constituiu-se uma equipe técnica principalmente para tratar 

desses assuntos, porém, ainda encontra-se em processo de estudo e análise e, em 

um segundo momento, deverão ser aplicadas no âmbito escolar. Nesse período da 
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pesquisa, observou-se que a equipe reunia-se todos os dias para estudos, 

discussões e elaboração de instrumentais de regulamentação dos critérios que 

serão adotados para a implementação dos Conselhos Escolares e a realização da 

escolha de diretores por meio das eleições.  

Segundo a Coordenadora da Comissão Permanente de Gestão 

Democrática/SEDUC, apesar da preocupação por parte do atual governo em 

promover um espaço mais democrático no âmbito escolar público, isso não ocorre 

ainda no cenário público escolar estadual, ou seja, a escolha dos diretores ainda 

continua sendo indicação política, e a gestão participativa ainda não é potencializada 

pela representação de órgãos colegiados. 

Então, no período da pesquisa dentro do setor Gestão Escolar/SEDUC, 

descobre-se que, por enquanto, a única política pública estadual aplicada para as 

escolas referente à gestão participativa corresponde ao “Prêmio Nacional de 

Referência em Gestão Escolar”, mas que é uma pretensão política do atual governo 

fortalecer e garantir a participação da comunidade na gestão da escola, ou seja, 

incentivar a gestão democrática. Para tanto, criou uma Comissão Permanente de 

Gestão Democrática, e no dia vinte e nove de abril do corrente ano publicou em 

Diário Oficial Estadual Nº 1.725 de 03/05/2011 (ver no Anexo 5, p. 209), o Decreto 

Nº 15.866 de 29/04/2011 que trata da instituição dos Conselhos Escolares na Rede 

Pública Estadual de Ensino do Estado de Rondônia, porque de acordo com o 

documento, reconhece “a necessidade de prover a democratização e a consolidação 

da autonomia das escolas da rede pública estadual de ensino nos aspectos 

administrativo, pedagógico e financeiro.”  

A SEDUC, por sua vez, na figura da Secretária Adjunta de Estado da 

Educação, no uso de suas atribuições pautada legalmente no Decreto acima citado, 

no que preconiza a Constituição Federal Brasileira no artigo 206 inciso VI e na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 no artigo 3º, inciso VIII e 

artigo 14 resolve estabelecer, por meio da Portaria Nº 1.345/11/GAB/SEDUC (ver no  

Anexo 6), diretrizes operacionais para a implantação de Conselho Escolar nos 

Estabelecimentos de Ensino da rede pública estadual que atende a Educação 

Básica. 

Verificou-se, também durante o período investigativo (2010-2011), que a 

Comissão Permanente de Gestão Democrática estava organizando o evento: I 

Seminário Estadual de Gestão Democrática: Conselhos Escolares, tendo como 
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público alvo todos os diretores escolares de Porto Velho, (ver no Anexo 7, p. 213 e 

Anexo 8, p. 214), com o objetivo de orientar o processo de implantação dos 

Conselhos Escolares e levantar contribuições sobre o processo eletivo dos diretores 

e vice-diretores. Tal evento deveria ocorrer no dia 15 de junho de 2011 no auditório 

do Rondon Palace Hotel. 

Nesse sentido, vê-se, portanto, a necessidade de a escola criar mecanismos 

de mobilização para a implantação da verdadeira gestão participativa colegiada, haja 

vista que já é uma questão legal preconizada na nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional e, agora, no Estado de Rondônia, onde essa representação se 

torna necessária em grupos sociais grandes e pode se efetivar pela instituição de 

organizações formais em que o perfil representativo é garantido pelo voto, assim 

aduz Heloísa Lück (2010, p. 41): 

 

Nas escolas, essas organizações são os conselhos escolares, associações 
de pais e mestres, grêmios estudantis ou similares, constituídos por 
representantes escolhidos mediante o voto. Essa situação constitui-se em 
um princípio de gestão democrática definido no artigo 14, da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96). 

 
  
  Vitor Paro (2002, p. 12), também salienta a respeito, e afirma que a 

participação de todos os educadores, alunos, funcionários e pais nas decisões 

relacionadas aos objetivos e funcionamento da escola, oportunizará melhores 

condições de exigências dos escalões superiores em dotar a escola de autonomia, e 

reconhece que o conselho escolar é uma potencialidade neste sentido. 

 Mas, convém explicitar que nem sempre a representação de órgãos 

colegiados garantirá a gestão democrática, pois pode ser expressa como uma falsa 

democracia, ou seja, apenas uma maquiagem para esconder legitimação da 

delegação de poderes, e assim se transformar em uma pseudodemocracia, pois 

para Paulo Freire (2006), não se modifica um perfil escolar autoritário com portaria 

ou decreto, porque a democratização da escola deve acontecer nas suas relações 

internas de todos os funcionários da escola com a comunidade.  

 Por isso, é relevante citar a fala novamente de Vitor Paro (2002), onde 

apregoa que a participação da comunidade na escola deve ser imprescindível na 

tomada de decisões, pois, provavelmente, são os diretamente mais interessados na 

qualidade de ensino, por isso a  real atuação da gestão do conselho escolar tem que 
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estar articulada com os interesses populares da escola. Então, é oportuno também 

citar o que diz Martins e Silva (2010, p. 422): 

 

Entretanto, a implementação do conjunto legal e normativo que regulamenta 
a gestão e a organização escolar pode se transformar num ritual de 
cumprimento de normas burocráticas resultando numa tensão que dificulta à 
escola reconstruir sua dinâmica de funcionamento configurada por uma 
cultura singular. 

 

Assume-se, com essa pesquisa, uma perspectiva de que a gestão 

participativa vai além de implementar órgãos colegiados para uma legitimação de 

poderes a um pequeno grupo representativo. Entende-se que se trata de uma 

gestão intensificadora de um processo político coletivo, que procura envolver os 

reais princípios de democracia, de direitos humanos e, estabelece com prioridade, o 

conceito de participação (CÓSSIO, et al, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 PRÊMIO NACIONAL DE REFERÊNCIA EM GESTÃO ESCOLAR 

 

3.1 Apresentação e objetivos 

 

 Para a coleta de informações sobre o “Prêmio Nacional de Referência em 

Gestão Escolar”, as técnicas de pesquisa utilizadas foram observações, entrevistas, 

aplicação de questionários, análise dos relatórios da Coordenadora Estadual e o 

manual de regulamento do ano de 2009 (ver nos Anexos 1, 2 e 3). 

O referido Prêmio corresponde a uma política pública criada em 1998, e 

chega atualmente à sua décima segunda edição. Confirma-se que, desde sua 

criação, houve um índice de 21.130 escolas inscritas em nível nacional e foram 

distribuídos 636 diplomas de Escola Referência Nacional em Gestão Escolar 

(MANUAL..., 2009, p. 5). E o seu principal destaque é ser um dos instrumentos mais 

importantes de mobilização e de auto-avaliação das escolas públicas do Brasil, e 

explicita como objetivo central a melhoria da gestão e da qualidade de ensino. 

 O “Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar” trata da iniciativa 

conjunta do Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), da Organização das 

Nações Unidas Para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e da Fundação 

Roberto Marinho (FRM), em condecorar anualmente uma instituição de ensino 

pública como modelo de gestão escolar.  

Segundo dados constantes no manual (MANUAL..., 2009, p.5) e entrevista 

realizada com a coordenadora do programa, o referido Prêmio tem como finalidade a 

melhoria da gestão e da qualidade do ensino nas escolas públicas brasileiras, 

visando aprimorar os seus processos de gestão, mobilizando e articulando a 

organização de um fazer coletivo no contexto escolar, para a garantia da qualidade 

do ensino.  

De acordo com a Coordenadora Estadual de Rondônia do “Prêmio Nacional 

de Referência em Gestão Escolar”, o enfoque explicitado sobre uma definição do 

referido Prêmio é que o mesmo apresenta um perfil estimulador da melhoria do 

desempenho da instituição de ensino e do êxito da aprendizagem dos alunos por se 

tratar de reconhecer meritocraticamente, como referência nacional, os 

estabelecimentos escolares que se destacam com práticas eficazes de gestão. 
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No processo da sua elaboração, o Prêmio foi instituído para o alcance dos 

seguintes objetivos, conforme retrata (MANUAL..., 2009, p. 7):  

 

a) estimular o desenvolvimento da gestão democrática na escola, tendo 
como foco o compromisso com uma aprendizagem de qualidade; 
b) valorizar a escola da rede pública de educação básica que se destaquem 
pela competência de sua gestão e por iniciativas e experiências inovadoras 
e bem-sucedidas na melhoria da aprendizagem dos alunos;  
c) apoiar o desenvolvimento de uma cultura de auto-avaliação da gestão 
escolar; e 
d) incentivar o processo de melhoria contínua na escola, pela elaboração de 
planos de ação, tendo como base a sua auto-avaliação. 

 

 

Hoje, as políticas públicas direcionadas à gestão se associam a um perfil de 

mudanças, rompimento de paradigmas conservadores e, principalmente, a 

qualidade da educação ou do ensino como objetivo prioritário.  

Porém, a estratégia utilizada pressupõe uma “maquiagem” que exibe 

aparências de novas políticas comprometidas com a melhoria da educação, mas 

verifica-se na essência do discurso intencionar uma proposta de gestão pautada no 

modelo empresarial de gerenciamento de qualidade total atendendo, portanto, os 

interesses da classe hegemônica; sendo assim, é questionável o seu caráter 

público, inovador e democratizante. 

Isso pode estar relacionado diretamente com o “Prêmio Nacional de 

Referência em Gestão Escolar” no que tange aos seus objetivos propostos e na sua 

definição como uma política que impulsiona a melhoria do desempenho e do 

sucesso da aprendizagem dos alunos, pois atribui um mérito de reconhecimento 

nacional às escolas que apresentam uma eficácia de gestão. Com isso, pode 

simplificar a gestão escolar e a qualidade de ensino em estratégias de 

competitividade, marketing e condecoração.  

O uso do marketing é um mecanismo muito utilizado nas empresas como 

forma de escamoteamento do real e poder de convencimento, como menciona 

Walter E. Garcia (2001, p. 115): 

 

 A utilização intensiva da propaganda e do marketing provoca o 
deslocamento do eixo da política educativa para ações e programas que 
possam trazer visibilidade imediata, ocasionando várias consequências, 
difíceis de avaliar num primeiro momento. O curto prazo, a preocupação em 
criar fatos que dêem exposição na mídia, o cultivo do ‘projetismo’ para dar a 
sensação de que muito se faz, de que todos os problemas estão resolvidos, 
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desloca o foco das ações para o poder central, como se este fosse o grande 
executor da política educacional. 

 

Sobre esse contexto, Zuin (2009, p. 70) aborda o pensamento de Paulo Freire 

no sentido de dizer que o homem moderno se mostra dominado pela força dos mitos 

e também da publicidade organizada; sendo assim, renuncia a sua capacidade de 

decisão.  E aí,  

 

uma das grandes, se não a maior, tragédia do homem moderno, está em 
que é hoje dominado pela força dos mitos e comandado pela publicidade 
organizada, ideológica ou não, e por isso vem renunciando cada vez, sem o 
saber, à sua capacidade de decidir. Vem sendo expulso da órbita das 
decisões. As tarefas de seu tempo não são captadas pelo homem simples, 
mas a ele apresentadas por uma ‘elite’ que as interpreta e lhas entrega em 
forma de receita, de prescrição a ser seguida. E, quando julga que se salva 
seguindo as prescrições, afoga-se no anonimato nivelador da massificação, 
sem esperança e sem fé, domesticado e acomodado: já não é mais sujeito. 
Rebaixa-se a puro objeto. Coisifica-se (FREIRE, 2009, p. 51, grifo do 
autor). 

 

 

Dessa forma, as políticas educacionais pautadas nessa perspectiva 

publicitária vêm protegidas por um pseudo “manto de qualidade de ensino” e 

assume um caráter gerencial de qualidade total desdobrando-se em uma série de 

projetos e programas sobre gestão educacional, que são lançados na escola, em 

que apresenta uma matriz referencial de eficiência, eficácia e produtividade da 

empresa privada.  

Diante dessa concepção afirma Maria Teresa L. de Melo (2001, p. 244): 

 

 
A tese trazida para o interior da escola – a da qualidade total da educação 
– propõe como fórmula a ser aplicada a da gestão empresarial, na qual a 
busca por resultados, o pragmatismo pedagógico, a eficiência e a eficácia 
dos modelos deixam, patente a competitividade como método e a busca 
pelo sucesso individual como regra (grifo da autora). 
 
 

 Sendo assim, no contexto atual, as políticas públicas pensadas para a 

educação apresentam a clareza das relações econômicas vinculadas aos interesses 

que se fragmentam a partir de grupos econômicos ou individuais, assim como: 

partidos políticos, grupo de empresários, organizações sociais, igrejas etc. Logo, é 

conveniente utilizar o conceito de elites econômicas no lugar de classe hegemônica. 

Portanto, como afirma Lindomar Wessler Boneti (2001, p. 232): “Nesse caso, 
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consideramos as elites como agentes que participam fortemente na definição das 

políticas públicas, atendendo aos interesses do capitalismo global.” 

 

3.2 Premiação e coordenação 

 

De acordo com o Manual de Orientações, (2009, p. 8-10) e a Coordenadora 

Estadual do “Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar” e sua secretária, 

são vários os diplomas concedidos para as escolas em âmbito nacional, tais como: 

a) Escola Referência Nacional em Gestão por Estado/Distrito Federal, são 

concedidos até cinco diplomas, levando em consideração o número de escolas 

inscritas, obedecendo à seguinte proporção: de 15 a 25 escolas inscritas, um 

diploma; de 26 a 50 escolas inscritas, dois diplomas; de 51 a 100 escolas inscritas, 

três diplomas; de 101 a 200 escolas, quatro diplomas; e acima de 201 escolas, cinco 

diplomas. Se o Estado e/ou Distrito Federal apresentar um número inferior a 15 

(quinze) escolas inscritas não poderá participar do processo avaliativo em nível 

nacional. 

b) Liderança em Gestão Escolar é concedido um diploma ao (a) diretor (a) do 

estabelecimento de ensino que for indicada pelo comitê de avaliação de cada 

Estado/Distrito Federal. 

c) Escola Referência Nacional em Gestão – Destaque Brasil, corresponde a 

um diploma concedido à escola selecionada dentre as finalistas indicadas pelo 

Comitê Nacional de Avaliação. 

d) Liderança em Gestão Escolar – Destaque Brasil, um diploma  é ofertado ao 

(a) diretora (a) da instituição de ensino condecorada como Escola Referência 

Nacional em Gestão – Destaque Brasil. 

e) Menção Honrosa em Gestão Escolar confere o diploma a Escola 

Referência Nacional em Gestão, selecionada no ano base e já premiada nos últimos 

quatro anos. 

f) Menção Honrosa em Liderança Escolar, o diploma é conferido ao (a) diretor 

(a) da Escola Referência Nacional em Gestão selecionada no ano base e também já 

premiada nos últimos quatro anos. 

Convém informar conforme Manual de Orientações (2009, p. 8), que: 
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A concessão do diploma Menção Honrosa em Gestão Escolar e Menção 
Honrosa em Liderança Escolar não impede a indicação, pelos Comitês 
Estaduais, ao Comitê Nacional, de outra escola que melhor atenda aos 
critérios estabelecidos no Manual de Orientações deste prêmio. (grifo do 
manual). 

 

O “Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar” oferece várias 

premiações que são concedidas pela Fundação Roberto Marinho, conforme destaca 

o Manual de Orientações (2009, p. 9), assim sendo: 

 Para a escola Destaque Brasil R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 As seis escolas finalistas recebem R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais). 

 A escola indicada como a melhor classificada da cada Estado/Distrito 

Federal recebe R$ 2.000,00 (dois mil reais) e uma coletânea de vídeos 

educativos. 

 Também é ofertada uma viagem para o (a) diretor (a) com o objetivo de 

intercâmbio de experiências no Brasil e/ ou no exterior da escola melhor classificada 

em cada um dos estados/ Distrito Federal que forem contemplados com o diploma 

Liderança em Gestão Escolar. Os patrocinadores dessa viagem são agências de 

cooperação e respectivas secretarias de educação dos estados/Distrito Federal e 

dos municípios. 

 A coordenação do Prêmio em nível nacional fica responsável pela ação 

coletiva dos parceiros e tem como base a Secretaria Executiva do CONSED. Em 

âmbito estadual quem coordena são as Secretarias de Educação dos 

Estados/Distrito Federal, tendo articulação com as seccionais da UNDIME, nos 

Estados. Se por um acaso a Secretaria Estadual de Educação não participar do 

Prêmio, a coordenação pode ser assumida pela respectiva seccional da UNDIME. 

Porém, do contrário, a Secretaria Estadual da Educação indica o (a) Coordenador 

(a) estadual (MANUAL..., p. 9). 

 Conforme o Manual de Orientações (2009, p. 9), e entrevista com a 

Coordenadora do “Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar”, são várias 

as competências atribuídas ao (a) Coordenador (a), sendo elas: 

 

 Difundir amplamente o Prêmio Nacional de Referência em Gestão 
Escolar, em articulação com a área de comunicação da Secretaria de 
Educação. 
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 Coordenar e promover seminário e reuniões técnicas sobre o Prêmio 
junto aos órgãos regionais e escolas, em articulação com os setores 
pedagógicos e de gestão escolar da Secretaria de Educação. 

 Propor ao (a) Secretário (a) de Educação a constituição do Comitê 
Estadual de Avaliação, em consonância com o disposto neste 
regulamento. 

 Coordenar e apoiar as atividades de avaliação a cargo do Comitê 
Estadual, em articulação com os comitês regionais, quando houver.  

 Encaminhar ao Comitê Nacional o relatório do processo de avaliação 
estadual, devidamente assinado pelos membros do comitê, 
acompanhado da relação das escolas selecionadas, da indicação do 
número total das escolas inscritas e a documentação da escola 
melhor classificada no Estado/Distrito Federal para concorrer ao Prêmio 
Destaque Brasil. 

 Coordenar o intercâmbio e a disseminação das experiências das 
escolas Referência Nacional em Gestão Escolar. 

 Providenciar o envio de feedback às escola participantes. (grifos do 
manual). 

 

 A Coordenadora do Prêmio Estadual de Rondônia, afirmou na entrevista que 

todas as suas ações direcionadas, têm como finalidade a realização de um trabalho 

intenso de marketing que objetiva exclusivamente a participação das escolas na 

concorrência ao “Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar”. 

 A referida Coordenadoria inclusive disponibilizou um relatório de divulgação 

das experiências acontecidas nos Estados Unidos de uma diretora premiada no ano 

de 2006 (ver no Anexo 2). Tal documento retrata que a SEDUC por meio da 

Coordenação Estadual de Gestão Escolar possibilitou que a diretora premiada 

divulgasse aos gestores do Estado de Rondônia suas experiências vividas nas 

unidades escolares dos Estados Unidos, bem como revelar as principais atividades 

educacionais desempenhadas naquele País e o que isso proporcionou na sua 

prática como educadora. Para tanto, promoveu encontros com os gestores nos 

municípios do Estado de Rondônia nos seguintes pólos: Ariquemes, Jaru, Ouro 

Preto, Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Rolim de Moura, São Miguel, Cacoal e Espigão 

D’oeste.  

 Mas, de acordo com o documento, (RELATÓRIO..., 2008, p. 7) o principal 

objetivo desse evento é incentivar todas as escolas a se inscreverem no “Prêmio 

Nacional de Referência em Gestão Escolar”, ou seja,  

 

esse evento certamente ajudará a elevar o percentual de escolas a se 
inscreverem no Prêmio Gestão Escolar e, consequentemente, a fazerem 
suas auto-avaliações. Nossa meta é atingir 100% das escolas do estado de 
Rondônia. 
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 Foi informado também no texto do mesmo documento citado (RELATÓRIO..., 

2008), que todas as escolas que tiveram a participação com o Dossiê no “Prêmio 

Nacional de Referência em Gestão Escolar” obtiveram um nível de elevação no 

Índice de Desenvolvimento na Educação Básica (IDEB), que é um critério 

importantíssimo para a unidade escolar ser condecorada como Referência Nacional 

como princípio da qualidade de ensino. 

 Na realidade, com essa afirmativa no documento da diretora premiada, 

espera-se que o “Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar” não 

fundamente o seu conceito de qualidade do ensino na concepção tradicional que 

contesta Vitor Paro (2007), cuja qualidade é considerada como a quantidade de 

informações assimiladas pelo sujeito educado, sendo assim: 

 

Essa concepção não apenas predomina nas estatísticas apresentadas 
pelos organismos governamentais, que se propagam por toda a mídia e 
acabam pautando os assuntos educacionais da imprensa-quase sempre 
acrítica a esse respeito-, mas se faz presente também em muitos estudos 
acadêmicos sobre políticas públicas em educação. Para essa visão, parece 
pacífico que a função da escola é apenas levar os educandos a se apropriar 
dos conhecimentos incluídos nas tradicionais disciplinas curriculares [...] 
Assim, a qualidade da educação seria tanto mais efetiva quanto maior fosse 
a quantidade desses ‘conteúdos’ apropriados pelos alunos, e a escola mais 
produtiva quanto maior o número de alunos aprovados [...] em provas e 
exames que medem a posse de tais informações (PARO, 2007, p. 20-21). 
 
 
 

3.3 Participação das escolas e as dimensões de avaliação 

 

 Todas as escolas do ensino regular das redes públicas estaduais, municipais 

e/ou conveniadas, com matrícula acima de cem alunos na educação básica, podem 

participar do Prêmio, e devem respeitar as orientações do regulamento. 

 De acordo com o Manual de Orientações (2009, p. 10) exigência para que a 

escola possa se candidatar ao “Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar” 

corresponde à apresentação de um dossiê, que não deve exceder 100 páginas, 

constituído dos seguintes elementos: folha de rosto, sumário, justificativa da 

candidatura ao Prêmio, fichas de avaliação das dimensões de gestão contidas no 

Instrumento de Auto-avaliação anexadas no Manual de Orientações (ver no Anexo 

1, p. 144), descrição documentada e análise interpretativa das principais ações 

práticas e processos indicados nas fichas de avaliação das dimensões de gestão 

contidas no Instrumento de Auto-avaliação, plano de melhoria da escola e ajuda 
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memória do processo de auto-avaliação realizado na escola, descrevendo o 

processo de avaliação e a forma de participação do colegiado.  

 Encontra-se, ainda, no Manual de Orientações (2009, p. 11), os critérios de 

auto-avaliação escolar do referido Prêmio, em que está explicitada as seguintes 

dimensões:  

a) gestão de resultados educacionais: corresponde às práticas de gestão 

voltadas para assegurar a melhoria dos resultados de desempenho escolar: 

rendimento, frequência e proficiência dos alunos; os destaques enfocados como 

indicadores são: avaliação e melhoria contínua do projeto pedagógico, análise, 

divulgação e utilização dos resultados alcançados, identificação dos níveis de 

satisfação da comunidade escolar e transparência de resultados; 

b) gestão participativa: abrange processos e ações que respondam ao 

princípio de gestão democrática da escola pública, que tem como destaque os 

indicadores de qualidade: planejamento e avaliação do projeto político-pedagógico e 

dos planos de ação da escola, de maneira participativa; a atuação de órgãos 

colegiados (conselhos escolares, Associação de Pais e Mestres, grêmios estudantis 

e outros); articulações, parcerias e canais de comunicação com a comunidade 

escolar; 

c) gestão pedagógica: consiste na realização dos trabalhos de gestão 

pedagógica orientados para assegurar a aprendizagem dos alunos, em sincronia 

com o projeto político-pedagógico da instituição de ensino, destacando-se os 

seguintes indicadores: atualização da proposta curricular, aprendizagem dos alunos, 

inovação pedagógica, políticas de inclusão com equidade, planejamento pedagógico 

e organização de espaço e tempo escolares; 

d) gestão de pessoas: compreende os processos e práticas que visam o 

envolvimento e compromisso de professores e demais segmentos escolares, 

ressaltando os referidos indicadores: integração dos profissionais da escola e os 

pais e alunos, desenvolvimento profissional contínuo, clima organizacional e outros; 

e) gestão de serviços e recursos: abrange práticas dos serviços de apoio, 

recursos físicos e financeiros, destacando-se os indicadores: organização dos 

registros escolares, utilização dos registros e equipamentos, preservação do 

patrimônio escolar; interação escola/comunidade, captação e aplicação dos recursos 

didáticos e financeiros. 
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Diante da exposição das concepções exigidas no dossiê de comprovações 

das dimensões de auto-avaliação valorizadas para que a escola ganhe o Prêmio 

Nacional de Referência em Gestão Escolar, pode-se perceber que tais concepções 

ainda não são concretizadas na sua totalidade no âmbito da escola,  em relação aos 

indicadores de qualidade da dimensão gestão participativa, no que tange a atuação 

de órgãos colegiados – conselhos escolares - pois foi confirmado, em entrevista, 

pela Coordenadora do setor de Gestão Escolar/SEDUC, que as unidades de ensino 

estaduais são representadas por Associações de Pais e Professores (APP), e que 

estas serão substituídas pela instituição dos Conselhos Escolares, como já foi 

sinalizado nesse trabalho. Daí pressupõe transparecer uma controvérsia do “Prêmio 

Nacional de Referência em Gestão Escolar”, que se define como um estimulador da 

gestão democrática de caráter participativo e compromissado com a qualidade de 

ensino. 

 Convém, então, reafirmar o alerta já evidenciado nesse trabalho investigativo 

para as políticas públicas fundamentadas nas prerrogativas publicitárias e/ou de 

marketing que fazem alusão à gestão participativa com qualidade de ensino 

utilizando-se das mais diversas estratégias mercadológicas, cujo objetivo pode ser 

intencionar e/ou consolidar o cultivo do “projetismo”; ou seja, criar a sensação de 

que muito se faz, e de que todos os problemas estão solucionados. Com isso pode-

se deslocar o foco, escamotear a realidade e transportar o cidadão e a cidadã para 

um mundo mágico. Diante disso é propício aduzir o que fala Vitor Paro (2002, p. 20): 

 

[...] há certa concepção ingênua que toma a escola como uma grande 
família, onde todos se amam e, bastando um pouco de boa vontade e 
sacrifício, conseguem viver harmoniosamente, sem conflitos. Mas parece 
que os conflitos não se superam por fazer-se de conta que eles não 
existem, já que eles são reais e precisam ser resolvidos para serem 
superados, e para resolvê-los é necessário conhecê-los de forma realista 
(grifo do autor). 

 

Paulo Freire (2010) trata esse assunto como consciência mágica, ou melhor, 

aquela consciência humana que está de tal maneira imersa nos acontecimentos do 

cotidiano, que não percebe as reais causas dos mesmos, e tem como consequência 

a resposta de desafios com ações mágicas, porque a compreensão é mágica. 

Então, 

revela uma certa simplicidade, tendente a um simplismo, na interpretação 
dos problemas, isto é, encara um desafio de maneira simplista ou com 
simplicidade. Não aprofunda na casualidade do próprio fato. Suas 
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conclusões são apressadas, superficiais. [...] suas explicações são mágicas 
(FREIRE, 2010, p. 40). 

 

Nesse sentido, completa Walter E. Garcia (2001, p. 116) quando afirma: “[...] 

impõe a criação de outra realidade, que não é a vivida, mas aquela que através dos 

meios de comunicação preenche as necessidades do imaginário. [...] transporta o 

cidadão para um mundo mágico [...]”. 

Essa concepção se defende, em vários programas de governo e seus 

parceiros, alguns, como o “Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar”, 

apresentam uma ostensiva sedução e grande apoio da mídia. Sendo assim, ratifica-

se com a fala de Maria Teresa Leitão de Melo (2001, p. 246): 

 

A forma, alicerçada em forte poder de sedução, promete transformar a 
escola em um paraíso de realizações, onde todos trabalham com satisfação 
compartilhando dos mesmos sonhos e partilhando as responsabilidades e 
os frutos de tão harmonioso trabalho.  
Os professores e funcionários administrativos, grupo que internamente 
apresenta suas contradições. Os alunos, em alguns casos representados 
por seus pais, não raras vezes com expectativas diversas quanto à função 
da escola. O corpo diretivo e administrativo da escola, que pode se incluir 
no corpo dos trabalhadores em educação ou se assumir como 
representante oficial da política governamental dentro da escola. 
 
 

  Sem dúvida, essa pluralidade de perfil poderá ser uma ferramenta 
riquíssima no debate interno da escola e para a participação de todos os envolvidos 
na implementação do seu projeto político-pedagógico. Porém, isso só se torna 
possível se for prioridade da gestão da escola. Assim, como afirma Heloisa da Silva 
Borges (2007, p.51): 

 
A participação de todos permite que os diferentes interesses e significados 
presentes entre os pais, alunos, professores, funcionários e especialistas 
tornem-se relevantes na gestão escolar, entretanto, sem esquecer as 
prioridades colocadas pelo sistema nacional.  

 

 Por isso, a participação possivelmente pode permitir a construção do projeto 

político-pedagógico como um espaço privilegiado para a escola definir os seus 

objetivos, sua organização, sua identidade e forma de gestão. 

 

3.4 Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar em Rondônia 

 

 De acordo com a entrevista (ver no Apêndice B, p. 133) e o Relatório Bianual 

das Ações do Ano de 2009 e 2010 do Prêmio Gestão Escolar (2010, p. 1), (ver no 

Anexo 3, p.185), elaborado pela Coordenadora Estadual de Rondônia, no ano de 
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2009, o Estado de Rondônia ficou em primeiro lugar, em nível nacional, por 

consequência da elevação significativa da participação das escolas estaduais no 

Prêmio Gestão Escolar em 2008. Para registrar com chave de ouro a divulgação do 

citado Prêmio, houve uma homenagem que foi realizada pelo CONSED para a 

Coordenadora Estadual e para o Estado de Rondônia (ver no Anexo 3, p. 204).  

 Segundo a pessoa responsável pela coordenação estadual do “Prêmio 

Nacional de Referência em Gestão Escolar”, esse destaque possibilitou a edificação 

do nome do nosso Estado, pois foi por meio dele que se conseguiu credibilidade 

diante dos outros estados como destaque nacional.  

 Constatou-se, também, que no período de três anos consecutivos o Estado 

de Rondônia apresentou significativamente essa liderança, e ficou evidente que 

desde a criação do “Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar” o número 

de escolas participantes foi consideravelmente crescente, assim mostra tabela 

abaixo para corroborar o fato afirmado: 

  

Tabela 1 - Número de escolas inscritas e certificados adquiridos no Prêmio Nacional 

de Referência em Gestão Escolar Rondônia de 1998 a 2009 

 

Ano/Base 

Número de Escolas 

Inscritas 

Número de Certificados 

Recebidos no Prêmio 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

02 

03 

16 

15 

------ 

26 

35 

37 

60 

210 

222 

212 

------ 

------ 

------ 

------ 

------ 

26 

35 

37 

60 

210 

222 

212 

Total 838 802 

Fonte: SEDUC/RO,2011. 
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 A Coordenadora Estadual do evento afirmou que esse crescimento 

significativo da participação das escolas concorrentes do Prêmio ocorreu depois da 

sua gestão em 2003, pois a Coordenação desempenha um trabalho incisivo para 

que isso ocorra todos os anos no Estado de Rondônia. Para isso, convidou diretores 

de escolas já premiadas com o “Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar” 

para fazerem a divulgação aos outros estabelecimentos de ensino que ainda não 

participaram e/ou não foram contemplados com o título. 

Segundo o Relatório Bianual das Ações do Prêmio Escolar (2009, p. 2-3), 

elaborado pela Coordenadora Estadual do Prêmio juntamente com a sua equipe de 

trabalho, o Estado de Rondônia sempre marcou sua participação com vários 

destaques, conforme está ilustrado pela Figura 1, abaixo: 

 

Figura 1 – Quadro dos destaques do Prêmio Nacional de Referência em Gestão 

Escolar em Rondônia de 1999 a 2009 

Ano/ 

Base 

 

Escolas Premiadas 

Destaques Recebidos no 

Prêmio 

1999 Escola São Luiz de Porto Velho Escola Destaque Brasil 

2000 Escola Petrônio Barcelos de Porto Velho Escola Referência Nacional 

2001 Escola Capitão Silvio de Jaru Escola Referência Nacional 

2003 Escola Flora Calheiros de Porto Velho Escola Referência Nacional 

2004 Escola Alvarez de Azevedo de Vilhena Escola Referência Nacional 

2005 

 

Escola Durvalina Estilbem de Guajará 

Mirim 

Escola Referência Nacional 

2006 Instituto Estadual de Educação Carmela 

Dutra de Porto Velho 

Escola Referência Nacional 

2007 

 

Escola Estadual Bom Jesus de Porto 

Velho 

Escola Referência Nacional 

2008 

 

Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Marizeth Mendes de Vilhena 

Escola Referência Nacional 

2009 Escola Gonçalves Dias de Ji-Paraná Escola Referência Nacional 

Fonte: SEDUC/RO, 2011. 

 

 No quadro acima, explicita-se os prêmios conquistados pelas escolas do 

Estado de Rondônia, cujo ano base de 2007 a condecoração foi para a Escola 



 

 

69 

Estadual de Ensino Fundamental Bom Jesus.  A premiação ocorreu no ano de 2008 

(ver no Anexo 4, p. 208) e por isso essa unidade de ensino foi um foco investigativo 

desta pesquisa por ser a mais recente a receber o Prêmio, na cidade de Porto 

Velho. Elegeu-se este local com o intuito de verificar se a escola apresenta o perfil 

de gestão escolar participativa com qualidade de ensino, como enfatiza os objetivos 

do próprio Prêmio.  

 Julga-se necessário esse ato investigativo na unidade de ensino, uma vez 

que a pesquisa tem como foco a participação constituída na comunidade de 

comunicação, assim como defende Habermas (2003); uma participação 

caracterizada pela intersubjetividade para tornar possível o agir comunicacional,  por 

sua vez estruturado a partir da interação e o diálogo entre os indivíduos em uma 

relação global e completa, como propõe a filosofia freireana; permite a formação de 

identidades e uma riqueza de raciocínios e possibilidades de participação de todos 

no ensinar a pensar e na construção coletiva do trabalho pedagógico de formação 

humana e cidadania, segundo apontam diversos teóricos. 

 A proposta é atender a ideia como alerta Sidney Silva (2010, p. 43): 

 

É necessário, contudo, chamar a atenção para a forma como movimentos 
políticos e sociais conservadores se apropriam da ideia de participação e da 
dimensão comunitária do eu individual. Isso não deixa de ocorrer com a 
transformação do comunitarismo em uma ideologia a serviço dos mais 
diversos interesses, sobretudo daqueles que defendem que cabe a 
comunidade assumir as políticas sociais, reduzindo o Estado a um mero 
parceiro subordinado às exigências das organizações privadas 
supostamente não lucrativas, que identificariam as necessidades locais, 
conceberiam as formas de intervenção e implementação de projetos e 
programas. 
 
 
 

 Daí, poder investigar a Escola Estadual de Ensino Fundamental Bom Jesus 

de Porto Velho-RO, premiada como Referência Nacional em Gestão Escolar em 

2008, ano/base 2007, conforme indica a Figura 1 retratada na página anterior, se há 

ou não a gestão participativa com qualidade de ensino no âmbito escolar. 

 

3.5 Escola referência de gestão escolar  2008 em Porto Velho-RO 

 A Escola Estadual de Ensino Fundamental Bom Jesus concorreu no ano de 

2007 ao “Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar”, Ano Base 2006, e 

conquistou a classificação de 3º lugar em nível estadual.  
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 No ano de 2008 a escola concorreu novamente ao “Prêmio Nacional de 

Referência em Gestão Escolar”, Ano Base 2007, quando foi condecorada com o 1º 

lugar em nível estadual. Isso oportunizou à gestora da escola realizar uma viagem 

para intercâmbio cultural e educacional nos Estados Unidos. Tal reconhecimento 

deu-se pelo fato de a escola desenvolver projetos pedagógicos que possibilitam a 

melhoria da gestão participativa e da qualidade de ensino, bem como o resultado 

que a unidade escolar alcançou no  IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica, isto é, a média de 5,2 no mesmo ano. Essa informação foi coletada no 

projeto político-pedagógico da referida escola, sendo um resultado extraordinário, 

pois está acima da média projetada pelo Ministério da Educação (MEC). Esse 

indicativo do IDEB é um critério importantíssimo para a escola ser condecorada 

como Referência Nacional com princípio de qualidade de ensino. 

 

Figura 2 – Foto da Fachada da escola premiada em 2008 em Porto Velho-RO   
 

 

Fonte: Paula Fernanda, 2011. 

 
 
3.5.1 Contextualização histórica da escola  

 

 De acordo com o diagnóstico do projeto político-pedagógico da Escola e a 

justificativa do Dossiê do “Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar” Ano 

Base 2007, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Bom Jesus verificou-se que 
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a grande necessidade de algumas mães em encontrar um local para deixar seus 

filhos ou filhas no período de trabalho, e a importância da existência de uma 

instituição educacional nas proximidades da comunidade Bom Jesus, localizada no 

antigo Bairro São José, é que impulsionaram a construção de uma sala de aula nas 

dependências da Igreja Bom Jesus, situada no Beco 24 de Julho esquina com Rua 

Equador, no dia 18 de agosto de 1979, com o objetivo de atender crianças de 4 a 6 

anos de idade e, em homenagem à Igreja, foi denominado Jardim de Infância Bom 

Jesus. 

 No ano de 1980, foi construída uma nova sala de aula e uma cozinha e 

mudou-se para as novas instalações e firmou-se convênio com a Prefeitura 

Municipal de Porto Velho e Legião Brasileira de Assistência (LBA).  

 Teve como primeira professora e também diretora Maura Mendonça, sob a 

coordenação geral do Padre Lodovico Bononi. Em julho de 1982, a direção é 

assumida pela professora Fátima Torres, que construiu mais uma sala de aula e a 

colocou em funcionamento. Já em janeiro de 1984, assume a direção a professora 

Maria José Serrat, que permaneceu até julho de 1985. No dia 19 do mesmo mês e 

ano assume a professora Francisca Sena dos Santos e fica na direção até 

dezembro de 1991. 

 A instituição de ensino Jardim de Infância Bom Jesus no ano de 1990 passou 

a ser denominada Escola Estadual de 1º Grau Bom Jesus, sob o Decreto de criação 

4.667/18/05/90, atendendo o ensino de Pré-escolar no 1º, 2º e 3º períodos e a 1ª e 

2ª série do 1º Grau. 

 Foi no ano de 1994, que comunidade escolar ganhou novas instalações 

físicas que possibilitou oferecer maior oferta de vagas e a implementação de novos 

projetos pedagógicos e implantação da Telessala, Sala de Leitura e Sala dos 

Professores melhor equipada.   

 Criou-se em 1995 a Associação de Pais e Professores (APP), unidade 

executora existente até hoje. Com ela surgiram novas oportunidades para 

recebimento de recursos financeiros e o fortalecimento para o envolvimento dos pais 

nas atividades sócio-culturais e educacionais da Unidade de Ensino. 

 Atualmente, a escola está localizada na Rua Raimundo Cantuária, nº 3862, 

Bairro Nova Porto Velho, no município de Porto Velho, no Estado de Rondônia e é 

denominada Escola Estadual de Ensino Fundamental Bom Jesus, e atende do 1º ao 

5º ano do ensino fundamental regular em dois turnos: no matutino, do 1º ao 3º ano, e 
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no vespertino, do 4º ao 5º ano. A entidade mantenedora é o Governo do Estado de 

Rondônia representado pela Secretaria de Estado da Educação (SEDUC). Está à 

frente da direção escolar, desde 1996, a gestora Maria das Dores Lima dos Anjos. 

 

3.5..2 Caracterização do contexto escolar 

 

3.5.2.1 Aspecto territorial 

 

 O bairro onde a Escola Estadual de Ensino Fundamental Bom Jesus está 

localizada é chamado de Nova Porto Velho, considerado um espaço territorial 

central que dispõe nas suas proximidades de muitos comércios, tais como: 

supermercados, distribuidoras, postos de gasolina, escolas particulares, e várias 

lojas para atender às necessidades da comunidade. 

 Encontra-se no entorno da escola Igrejas, Posto de Saúde, o Centro 

Integrado da Criança e do Adolescente, que atende a clientela do PETI – Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil e seus familiares, Conselho Tutelar, Hospital e 

Laboratório de Análises Clínicas. 

 Há também no setor territorial do bairro uma Associação de Moradores, bem 

como a existência de outras Associações Particulares que atende a comunidade nos 

aspectos direcionados a saúde, cursos profissionalizantes e serviços educacionais, 

como por exemplo, a Associação Zequinha Araújo. 

 

3.5.2.2 Aspectos da estrutura física e material 

 

 A Unidade Escolar atende o Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano regular e 

apresenta a seguinte estrutura física: telessala, laboratório de informática, biblioteca, 

secretaria, sala de psicologia integrada ao Serviço de Orientação Educacional, 

direção, sala de professores integrada à Supervisão Escolar, banheiros masculino e 

feminino, depósito de merenda e material de apoio  e limpeza, cozinha, pátio interno 

coberto, quadra de esporte sem cobertura, parque infantil e 06 salas de aula com o 

atendimento em dois turnos, assim organizados: 

 Matutino –     1º ano (uma sala); 

                      2º ano (três salas); 

                      3º ano (duas salas). 
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 Vespertino -   1º ano (uma sala); 

                       3º ano (uma sala); 

                       4º ano (duas salas); 

                       5º ano (duas salas). 

 Os gestores e professores apontaram, na pesquisa, que a estrutura física da 

escola é muito boa, porém para um melhor atendimento deveria ocorrer a 

climatização nas salas de aula e em todas as outras dependências da escola; ter um 

refeitório adequado para as crianças merendarem e uma quadra desportiva coberta 

para as atividades físicas e recreativas. 

 

Figura 3 - Foto da parte interna da escola  

 

Fonte: Paula Fernanda, 2011. 

 

 No que diz respeito aos recursos materiais, 100% dos gestores e professores 

que participaram da pesquisa informaram que a escola dispõe de vários 

equipamentos para assessoramento no contexto educativo e também Tecnologias 

de Informação de Comunicação (TIC’s), e  reconhecem que os mesmos são 

indicadores importantes para uma dinamicidade no processo ensino e 

aprendizagem, pois diversifica a prática pedagógica e se torna eficaz quando bem 
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utilizada; enriquece o processo de ensino e aprendizagem; dar acesso às 

informações com precisão; integra de maneira globalizada o ensino; e assessora a 

prática pedagógica. Tais recursos são: aparelho de som, mimeógrafo, máquina de 

xerox, televisão, DVD, data show, computador, impressora, internet e retroprojetor.  

  

3.5.2.3 Aspectos da comunidade escolar 

 

 A equipe gestora está composta por uma diretora, uma vice-diretora, um 

secretário, uma supervisora escolar, uma orientadora escolar e uma psicóloga. Em 

relação à formação da equipe gestora, com exceção do secretário, as demais 

componentes são graduadas e pós-graduadas nas suas áreas de atuação na 

unidade escolar. 

 O corpo docente compõe-se de doze professores graduados em Pedagogia, e 

um professor graduado em Educação Física; desses, oito são pós-graduados. 

 A composição da equipe de apoio e administrativo é a seguinte: uma pessoa 

responsável pela prestação de contas, uma coordenadora do laboratório de 

informática, um coordenador de telessala, uma bibliotecária, uma coordenadora da 

sala de leitura, dois inspetores, uma professora para apoio pedagógico, duas 

merendeiras, um digitador, dois auxiliares de secretaria e três zeladoras. A 

escolaridade dessa equipe constitui-se de cinco profissionais com nível superior 

completo, dois com superior incompleto, dois ensino médio completo, um tem ensino 

médio incompleto e quatro tem ensino fundamental incompleto. 

 Os pais ou responsáveis pelos estudantes da unidade escolar são: eletricista, 

aposentado, vendedor, operador de câmera fria, pintor, lavrador, carpinteiro, 

mecânico montador, funcionário público, servente de pedreiro, taxista,  comerciário, 

manicure, secretária, pedreiro, empregada doméstica, repositor, classificador, 

marceneiro, auxiliar de serviços gerais, vigilante, motorista, estudante, programador 

de computador, camareira, autônomo, motorista, atendente comercial, técnico de 

contabilidade, auxiliar de refrigeração, frentista, garimpeiro, pintor, carpinteiro, 

músico, criador de peixe, encarregado de transporte, professor e madereiro. 

 De acordo com as informações obtidas no projeto político-pedagógico da 

escola, 61,53% dos pais ou responsáveis têm ensino médio, 23.10% ensino 

fundamental, 9,23% ensino superior e 4,61% não tem escolaridade. Verificou-se, 

também, que 67,7% das famílias dispõem de uma renda familiar acima de um 
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salário mínimo, 27,7% possuem renda de um salário mínimo e 4,6% recebem abaixo 

de um salário mínimo. Moram em casa própria 66,15%, 32,3% moram de aluguel, e 

moram em outras condições 1,55%. 

 A escola está atendendo no ano de 2011, em média, 359 alunos; sendo 202 

meninos e 157 meninas. A predominância de naturalidade corresponde ao estado de 

Rondônia, outros são de: Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, São Paulo, 

Acre, Paraíba, Piauí, Goiás e Bahia. 

                  

3.5.3 Resultados educacionais e qualidade de ensino 

 

 Para abordar esse contexto realizou-se uma investigação por meio de 

entrevistas e questionários com todos do segmento escolar (gestores, professores, 

funcionários, pais e alunos) e um estudo estatístico, na secretaria da escola 

premiada, sobre os resultados educacionais no período de 2007 a 2010, para assim 

poder verificar se ocorre no contexto escolar o processo ensino e aprendizagem com 

qualidade de ensino, de acordo como valoriza “Prêmio Nacional de Referência em 

Gestão Escolar”, e se os índices permaneceram ou melhoraram após a 

condecoração de referência em gestão escolar.  

 Para uma possível constatação de que a escola premiada realmente 

apresentou bons índices de rendimento escolar durante a condecoração do título foi 

aplicada a mesma pesquisa sobre os resultados educacionais no período citado 

acima em outra escola de Porto Velho-RO, que atende o ensino fundamental do 1º 

ao 5º ano e que ainda não foi premiada como modelo de gestão escolar.  

 Objetivou-se com essa postura metodológica traçar uma comparação 

analítica dos resultados entre uma escola condecorada e uma que ainda não obteve 

o título, bem como a confirmação se a escola premiada atendeu verdadeiramente o 

item referente a avaliação da gestão de resultados educacionais correspondente a 

uma dimensão exigida no “Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar”, 

assim como aborda o (MANUAL..., 2009, p. 11): 

 

a) Gestão de resultados educacionais: 
Abrange processos e práticas de gestão voltadas para assegurar a melhoria 
dos resultados de desempenho da escola – rendimento, frequência e 
proficiência dos alunos. 
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Sendo assim, o tratamento da demonstração dos dados estatísticos das duas 

escolas ocorrerá da seguinte maneira: a E. E. E. F. Bom Jesus será tratada pelo seu 

nome real ou por Escola Premiada; e a outra, que ainda não obteve o título, de 

Escola X. 

 Antes da colocação dos demonstrativos é importante dizer que em 06 de 

fevereiro de 2006 o Presidente da República sancionou a Lei nº 11.274, que alterou 

alguns artigos da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996; portanto, regulamentou a 

duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, sendo a matrícula obrigatória 

a partir dos 6 (seis) anos de idade.  

 A Lei 11.274/2006 estabeleceu um prazo para os Municípios, Estados e o 

Distrito Federal efetivarem a sua implementação; assim preconiza; no seu art. 5º “Os 

Municípios, os Estados e o Distrito Federal terão prazo até 2010 para implementar a 

obrigatoriedade para o ensino fundamental disposto no art. 3o desta Lei [...]”. 

Portanto, de acordo com a nova Lei supracitada ocorreram algumas alterações na 

nova LDB nº 9.394/96, tais como:  

 

art. 3
o
 O art. 32 da Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, 
gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por 
objetivo a formação básica do cidadão [...] 
 

 

 Sendo assim, os dados apresentados em 2007 das duas escolas 

pesquisadas, ilustrados pela Tabela 2 e Figuras 4 e 5 (nas páginas 77 e 78) , serão 

ainda no modelo anterior estabelecido pela Lei nº 9.394/96 (ensino fundamental em 

8 séries), a partir de 2008 até 2010 será explicitado os dados estatísticos dos 

resultados educacionais dentro do novo formato da nova Lei nº 11.274/2006 (ensino 

fundamental em 9 anos). 

 Fica claro, então, que os dois estabelecimentos de ensino onde foi realizado o 

trabalho investigativo começaram a aplicabilidade do novo modelo preconizado pela 

nova Lei nº 11.274/2006 que alterou a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei no 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino 

fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade, somente 

no ano de 2008. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art32.
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Tabela 2 - Demonstrativo do rendimento escolar por série do ano de 2007 da Escola 

Premiada e da Escola X 

      Escola 

       Série    

 

Situação 

E. E. E. F. Bom Jesus Escola X 

1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

 

 

Aprovado 

 

Reprovado  

 

Transferido  

 

Desistente 

  

 

 

82 

 

06 

 

12 

 

- 

 

 

82 

 

6 

 

12 

 

- 

 

 

 

91 

 

07 

 

13 

 

- 

 

 

 

81 

 

6 

 

13 

 

- 

 

 

 

89 

 

07 

 

13 

 

- 

 

 

 

82 

 

6 

 

12 

 

- 

 

 

 

98 

 

02 

 

10 

 

- 

 

 

 

89 

 

2 

 

9 

 

- 

 

 

102 

 

23 

 

18 

 

14 

 

 

 

65 

 

15 

 

11 

 

9 

 

 

98 

 

37 

 

22 

 

03 

 

 

 

61 

 

23 

 

14 

 

2 

 

 

 

119 

 

18 

 

12 

 

01 

 

 

 

79 

 

12 

 

8 

 

1 

 

 

 

103 

 

03 

 

10 

 

04 

 

 

 

86 

 

2 

 

9 

 

3 

 

 

 

TOTAL 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

111 

 

 

100 

 

 

109 

 

 

100 

 

 

110 

 

 

100 

 

 

157 

 

 

100 

 

 

160 

 

 

100 

 

 

150 

 

 

100 

 

 

120 

 

 

100 

Fonte: E. E. E. F. Bom Jesus e Escola X, 2011. 

 

Figura 4 – Gráfico do Rendimento escolar por série do ano de 2007 da Escola 

Premiada 

 

Fonte: E. E. E. F. Bom Jesus, 2011. 
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Figura 5 - Gráfico do rendimento escolar por série do ano de 2007 da Escola X 

 

Fonte: E. E. E. F. Bom Jesus e Escola X, 2011. 

 

 A Tabela 2 e as Figuras 4 e 5 (páginas 77 e 78) apresentam o demonstrativo 

do rendimento escolar por série da E. E. E. F. Bom Jesus e Escola X no ano de 

2007, que foi o ano-base avaliado pelo “Prêmio Nacional de Referência em Gestão 

Escolar”, haja vista que esse item é relevante dentro do processo avaliativo para 

ganhar o Prêmio. 

 Diante dos resultados estatísticos apresentados há uma comprovação de que 

a escola premiada apresentou em 2007 uma taxa de rendimento escolar bem 

significativa e positiva na promoção dos estudantes, pois obteve um nível bem 

elevado de aprovação (81% a 89%), um baixo índice de retenção (2% a 6%); e, 

embora tenha apresentado um índice visível de transferidos, não apresentou 

nenhuma desistência.  

 Porém, a Escola X em relação à escola premiada demonstra uma taxa inferior 

de promoção (61% a 86%); e o índice de retenção maior: 15% na 1ª série, 23% na 

2ª série, 12% na 3ª série e 9% na 4ª série; (sendo que a escola premiada não 

ultrapassou o nível de 6%); e confirma a existência de desistência escolar. 

 Com a apresentação desses dados estatísticos é correto afirmar que a 

unidade escolar atendeu ao item exigido pelo “Prêmio Nacional de Referência em 
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Gestão Escolar” no que tange à gestão dos resultados educacionais, 

correspondente ao rendimento, frequência e proficiência dos alunos, e que o prêmio 

é uma política pública que vislumbra e contempla a instituição de ensino que 

apresenta esses índices de promoção significativos, e assim estimular a escola a ter 

um compromisso com o êxito educativo. 

 Confirmou-se na pesquisa que o fato de a escola obter um índice baixo de 

desistência dá-se pelo fato de os pais e responsáveis estarem satisfeitos com o 

trabalho realizado pela instituição, e seus filhos demonstram gostar muito de estudar 

no estabelecimento.  

 Na entrevista com os alunos foi dito por eles que gostam de estudar na 

escola, pois a mesma é bonita, oferece um ambiente prazeroso para aprender, 

valoriza o conhecimento e tem um bom ensino. Mediante os fragmentos discursivos 

desses alunos confirma-se o quanto é fundamental ter um espaço físico favorável e 

tornar o momento de aprender alegre, pois isso possibilita ao aluno a vontade de 

permanecer na escola. Para fortalecer isso, se acrescenta a fala de Paulo Freire 

(2006, p. 22): “[...] a própria boniteza do espaço requer outra boniteza: a do ensino 

competente, a da alegria de aprender, a da imaginação criadora tendo liberdade de 

exercitar-se, a da aventura de criar”.  

 Assim, enfatiza-se que para a escola ser séria e comprometida com a sua 

comunidade não necessita tornar o processo de ensino e aprendizagem em um 

momento sisudo e triste, pois na perspectiva freireana a escola deve ser um espaço 

de produção de conhecimentos que priorize a relação dialógica e geradora de 

alegria. Nesse sentido: 

                                     

 

[...] sonhamos com uma escola que, sendo séria, jamais vire sisuda. A 
seriedade não precisa de ser pesada. Quanto mais leve é a seriedade, mais 
eficaz e convincente. 
Sonhamos com uma escola que, por ser séria, se dedique ao ensino de 
forma competente, mas dedicada, séria e competentemente ao ensino, seja 
uma escola geradora de alegria. O que há de sério, até de penoso, de 
trabalhoso, nos processos de ensinar de aprender, de conhecer não 
transforma este quefazer em algo triste. Pelo contrário, a alegria de ensinar-
aprender deve acompanhar professores e alunos em buscas constantes. 
Precisamos é remover os obstáculos que dificultam que a alegria tome 
conta de nós e não aceitar que ensinar e aprender são práticas 
necessariamente enfadonhas e tristes (FREIRE, 2006, p. 37, grifo do autor). 
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Os educandos afirmaram também que nas práticas pedagógicas e 

metodológicas do professor estão salientadas o compromisso e a necessidade de 

fazer com que se apropriem melhor dos conhecimentos e de querer saber se de fato 

ocorreu no ato docente a aprendizagem; daí utilizam a aplicação de um simulado 

anual nos componentes curriculares: Língua Portuguesa e Matemática; explica-se 

supostamente, com essa estratégia de trabalho, o bom desempenho do resultado 

que a unidade escolar alcançou no IDEB, que foi de média 5,2 no ano em que 

ganhou o “Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar”. 

Além disso, segundo os alunos, o ato docente é uma relação horizontalizada 

permeada pela comunicação dialógica, pois “somente o diálogo comunica” (FREIRE, 

2010, p. 68), e daí o ato dialógico é o caminho indispensável na aplicabilidade das 

aulas desses professores que as enriquecem com múltiplos recursos de ensino e 

Tecnologias de Informação e Comunicação- TIC’s (gravuras, brincadeiras com 

sucatas para ensinar Matemática, dominó, televisão, DVD, computador, livros de 

poesias e internet), estimulando-os a querer aprender a pensar certo, de maneira 

prazerosa e tornar-se um sujeito crítico.  

Faz-se, então, a reflexão de que a suposta proposta metodológica da Escola 

Premiada, materializada no trabalho pedagógico do docente, resulta a qualidade de 

ensino, porque utiliza o método correto, aquele que se compromete com a formação 

do pensamento crítico e certo, pois como diz Paulo Freire (2001, p. 99) “O método 

correto é o diálogo”. Porque, 

 

 

[...] pensar certo implica a existência de sujeitos que pensam mediados por 
objeto ou objetos sobre que incide o próprio pensar dos sujeitos. Pensar 
certo não é que-fazer de quem se isola, de quem se ‘aconchega’ a si 
mesmo na solidão, mas um ato comunicante (FREIRE, 1997, p. 41). 

 

 

Acrescentam ainda, os alunos, que os professores ensinam com prazer, com 

amor, com qualidade e carinho; de forma diferente, alegre e ousada. Portanto, é 

oportuno dizer que isso corresponde ao princípio defendido de qualidade da 

educação, ou seja, aquele respaldado por Paulo Freire (2003, p. 43):  
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[...] não se bate por qualquer tipo de qualidade, mas por uma qualidade da 
educação – a democrática, popular, rigorosa, séria, respeitadora e 
estimuladora da presença popular nos destinos da escola que se vá 
tornando cada vez mais uma escola alegre (grifos do autor). 
 
 
 

  Pois, aprender é considerado um processo complexo, mas não necessita ser 

um ato triste, sisudo e mecânico; portanto, o educador deve criar situações didáticas 

que possibilitem o êxito da construção de novos conhecimentos de forma dinâmica 

em um ambiente agradável e fantástico. 

  Todavia, não basta apresentar para os educandos tais recursos somente 

para “serem vistos”, porque isso só produz informações figurativas estáticas dos 

objetos percebidos. Faz-se necessário que o educador trabalhe essas informações 

obtidas pelos sentidos de forma operativa, ou melhor, faça o educando transformar e 

construir os seus próprios conhecimentos, assim enfatiza Haidt (2003).  

 Daí constata-se que os alunos da E. E. E. F. Bom Jesus não participam de 

aulas baseadas apenas nos livros e quadro, pois segundo os mesmos, isso não faz 

parte da cotidianidade desse contexto educativo, porque os professores reconhecem 

que estamos em uma era modernizada, onde a tecnologização se faz presente em 

toda a vida do aluno, mesmo quando ele não dispõe desse equipamento em sua 

casa, mas ele aparece no seu dia-a-dia, e que a utilização de múltiplos recursos e 

práticas pedagógicas que estimulem um ensino prazeroso proporciona uma 

qualidade melhor na aprendizagem (conforme foi elencado na p. 80, os diversos 

recursos de ensino e  TIC’s utilizados nas aulas).  

 Como demonstra Libâneo (2004, p. 39-40): 

 

 

 A escola continuará durante muito tempo dependendo da sala de aula, do 
quadro-negro, dos cadernos. Mas as mudanças tecnológicas terão um 
impacto cada vez maior na educação escolar e na vida cotidiana. Os 
professores não podem mais ignorar televisão, o vídeo, o cinema, o 
computador, o telefone, o fax, que são veículos de informação, de 
comunicação, de aprendizagem, de lazer, porque há tempos o professor e o 
livro didático deixaram de ser as únicas fontes do conhecimento. Ou seja, 
professores, alunos, pais, todos precisamos aprender a ler sons, imagens, 
movimentos e a lhe dar com eles. 

 

 

Pressupõe-se que os professores compreendem o verdadeiro sentido de 

ousar e da relevância das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC’s-  
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vinculadas às suas práticas pedagógicas para o estímulo a aprendizagem com 

alegria e como indicadoras a qualidade de ensino, pois segundo eles, as TIC’s 

diversificam a prática pedagógica e se tornam eficazes quando bem utilizadas, 

enriquecem o processo ensino e aprendizagem, oferecem acesso rápido a 

informações com precisão e integra de maneira globalizada o ensino.  Sendo assim, 

não veem esses recursos apenas como instrumentos, mas como parte do conjunto 

das medições culturais que caracterizam o ensino, compreende seu conceito e sua 

utilidade pedagógica nos sentidos múltiplos: visuais, cênicos, verbais, sonoros e 

audiovisuais (LIBÂNEO, 2004). 

 Porém, somente esse reconhecimento aos recursos tecnológicos não 

garante todo esse dinamismo e eficiência no processo ensino e aprendizagem se 

não for consolidado o acesso e a disponibilidade dos mesmos à comunidade.  

Mas, o ato de ousadia e de amor dos professores explicita a teoria freireana 

que diz: 

 

 

É preciso ousar, no sentido pleno desta palavra, pra falar em amor sem 
temer ser chamado de piegas, de meloso, de a-científico, senão de 
anticientífico, é preciso ousar para dizer, cientificamente [...], que 
estudamos, aprendemos, ensinamos, conhecemos com o nosso corpo 
inteiro. Com os sentimentos com as emoções, com os desejos, com os 
medos, com as dúvidas, com a paixão e também com a razão crítica. 
Jamais com essa apenas. É preciso ousar para jamais dicotomizar o 
cognitivo do emocional. (FREIRE, 1994, p. 10, grifo do autor). 

 

 

 A seguir, apresenta-se projetado por meio da Tabela 3 e Figura 6 (na página 

83), a representação demonstrativa do resultado do rendimento escolar dentro de 

uma conjuntura geral, alcançados no ano de 2007, com o propósito de ilustrar e 

apontar  panoramicamente os aproveitamentos educativos das escolas pesquisadas. 

 Os dados coletados sobre os resultados educativos foram adquiridos nos 

arquivos das escolas investigadas, e foram cedidos pelos responsáveis do setor, ou 

seja, o secretário da unidade escolar. Esses dados foram retirados das atas anuais 

do ano de 2007, que é um documento elaborado pela escola para concentrar os 

resultados finais de todo o rendimento escolar. Tal documento é elaborado 

anualmente e enviado para a Secretaria Estadual de Educação – SEDUC/RO. 
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Tabela 3 - Demonstrativo do rendimento escolar geral do ano de 2007 da Escola 

Premiada e da Escola X 

          Escola 

Situação 

E. E. E. F. Bom Jesus Escola X 

N % N % 

Aprovado 

Reprovado  

Transferido  

Desistente  

360 

22 

48 

- 

84 

5 

11 

- 

422 

74 

62 

22 

72 

14 

10 

4 

TOTAL 430 100 587 100 

Fonte: E. E. E. F. Bom Jesus e Escola X, 2011. 

 

Figura 6 – Gráfico do rendimento escolar geral do ano de 2007 da Escola Bom 

Jesus e da Escola X 

 

Fonte: E. E. E. F. Bom Jesus e Escola X, 2011. 

 

 Diante dos dados fornecidos pela secretaria escolar das duas unidades de 

ensino elaborou-se uma análise do formato estatístico apresentado, em que  a E. E. 

E. F. Bom Jesus apresenta 84% de aprovação, 5% de retenção, 11% de transferido, 

e mantém a ausência da desistência escolar. Porém, a Escola X demonstra nos 

resultados estatísticos uma taxa de 72% de promoção escolar, 14% de reprovação, 

10% de transferidos e 4% de desistentes. 

 Conforme os dados ilustrados acima por meio das ferramentas estatísticas 

(Tabela 3 e Figura 6), sinalizam um marco de referência evidente para ratificar que a 
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Escola Premiada apresentou, de maneira geral, melhores índices estatísticos em 

relação à Escola X, no ano de 2007, pois obteve 12% a mais de aprovação escolar, 

9% a menos no insucesso escolar e uma taxa zero de evasão escolar; enquanto a 

Escola X sinalizou um índice de 4% de evasão escolar.  

 No âmbito escolar público os temas da evasão e reprovação escolar serão 

sempre, para os educadores e educadoras, fenômenos preocupantes e 

problematizadores que urgem e emergem a busca de soluções ou 

encaminhamentos realistas e eficazes. Paulo Freire substitui o termo evasão escolar 

por expulsão e aduz (2006, p. 37):  

 

 

Sonhamos com uma escola realmente popular, que atenda, por isso 
mesmo, aos interesses das crianças populares e que, tão rapidamente 
quando possível, irá diminuindo as razões em seu seio para a ‘expulsão’ 
das crianças do povo. 
 
 

 
Desta forma, os dados manifestados nesse trabalho relacionados com os 

resultados educacionais da E. E. E. F. Bom Jesus, premiada como Referência 

Nacional em Gestão Escolar em 2008, tendo como ano-base avaliado 2007, dá 

indícios de que a unidade escolar apresentou êxito nos seus índices de rendimento, 

frequência e proficiência dos alunos.  

Sendo assim, comprova-se que apesar da política pública nomeada como o 

“Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar” apresentar marcas significantes 

de prerrogativas publicitárias e/ou de marketing que despontam para uma alusão da 

gestão participativa com qualidade de ensino, contempla pressupostamente a escola 

que expressa aproveitamento escolar positivo na promoção e combate à “expulsão 

escolar”, termo utilizado por Paulo Freire para definir a evasão escolar. 

Considerou-se importante verificar se os demonstrativos relacionados aos 

resultados educacionais da Escola Premiada foram elevados ou objetivou apenas 

participação para concorrer ao “Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar”,  

o que corresponde à hipótese principal desse trabalho, ou seja, se a qualidade de 

ensino não está centrada na concepção conservadora de educação, ou no aspecto 

voltado para aferição de medidas de conhecimentos por meio de provas ou testes 

em que predominam os dados estatísticos; mas sim àquela que contempla uma 
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educação por inteiro, que almeja a formação da cidadania com fins individuais e 

sociais, conforme aborda Vitor Henrique Paro (2007, p. 31): 

 

Em síntese, o que parece essencial na defesa da escola pública de 
qualidade é que esta se refira à educação por inteiro, não apenas a 
aspectos parciais passíveis de aferição mediante provas e exames 
convencionais. Como processo de atualização histórico-cultural, a educação 
envolve dimensões individuais e sociais, devendo visar tanto ao viver bem 
pessoal quanto à convivência social, no desfrute dos bens culturais como 
herança histórica que se renova continuamente. 

 

 

 Diante disso, as Tabelas 4 e 5,  ilustram os demonstrativos estatísticos do 

aproveitamento escolar do ano de 2008 a 2010 da Escola Premiada e da Escola X, 

especificando cada ano, com a finalidade de ressaltar uma comparação entre as 

duas realidades e verificar como os índices de rendimento escolar apresentaram-se 

após o recebimento do “Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar”.  

 

Tabela 4 - Demonstrativo do rendimento escolar por ano do período de 2008 a 2010 

da Escola Premiada 

              

         Anos 

       

Situação        

2008 2009 2010 

1º 2º 3º 4º 5º 1º 2º 3º 4º 5º 1º 2º 3º 4º 5º 

% % % % % % % % % % % % % % % 

 

Aprovado 

Reprovado 

Transferido 

Desistente 

 

93 

- 

7 

- 

 

88 

7 

5 

- 

 

 

86 

8 

6 

- 

 

 

92 

1 

6 

1 

 

 

92 

4 

3 

1 

 

 

90 

- 

10 

- 

 

 

80 

12 

8 

- 

 

 

79 

14 

7 

- 

 

 

90 

5 

5 

- 

 

 

76 

15 

8 

1 

 

 

95 

- 

5 

- 

 

 

86 

8 

6 

- 

 

 

91 

3 

5 

1 

 

94 

- 

6 

- 

 

95 

- 

5 

- 

 

Número de 

matrícula 

 

30 

 

68 

 

99 

 

110 

 

101 

 

59 

 

74 

 

73 

 

105 

 

112 

 

63 

 

98 

 

68 

 

68 

 

108 

Fonte: E. E. E. F. Bom Jesus , 2011. 
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Tabela 5 - Demonstrativo do rendimento escolar por ano do período de 2008 a 2010 

da Escola X 

              

          Anos 

        

 

Situação        

2008 2009 2010 

1º 2º 3º 4º 5º 1º 2º 3º 4º 5º 1º 2º 3º 4º 5º 

% % % % % % % % % % % % % % % 

 

Aprovado 

Reprovado 

Transferido 

Desistente 

 

 

75 

- 

20 

5 

 

72 

9 

13 

6 

 

68 

14 

13 

5 

 

74 

12 

12 

2 

 

119 

- 

15 

1 

 

62 

18 

7 

13 

 

69 

13 

12 

6 

 

 

80 

5 

10 

5 

 

79 

8 

11 

2 

 

85 

7 

6 

2 

 

48 

23 

19 

10 

 

 

66 

22 

8 

4 

 

68 

13 

15 

4 

 

77 

8 

13 

2 

 

88 

3 

8 

1 

Número de 

matrícula 

 

81 

 

102 

 

144 

 

129 

 

135 

 

87 

 

108 

 

110 

 

116 

 

94 

 

101 

 

134 

 

112 

 

119 

 

103 

Fonte: E. E. E. F. Bom Jesus , 2011. 

 

 Pode-se analisar e observar que a Escola Premiada obteve durante esse 

período uma elevação nos seus índices de aprovação, manteve a taxa de retenção 

baixa; e a diferença é que apareceu desistência, embora seja apenas 1%. Já a 

Escola X continuou com índices baixos em relação à outra escola e apresenta uma 

porcentagem acentuada de retenção e desistência. 

 Com esses dados explicitados na Tabela 4, comprova-se que a E. E. E. F. 

Bom Jesus não priorizou a busca de bons rendimentos escolares em 2007 apenas 

para vencer o “Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar”, porque isso já é 

uma realidade cultural da escola, pois, segundo os dados, continuou a demonstrar 

índice baixo de reprovação e maiores índices de aprovação no ano seguinte, tendo 

uma promoção escolar variada de 86% a 93%.  

 Embora a Escola Premiada tenha apresentado no ano de 2009 uma decaída 

nos seus índices de resultados educacionais na taxa de reprovação e apresentado 

um aumento na reprovação, a desistência se estabeleceu em 1% e, mesmo assim, a 

Escola X não consegue maximizar o seu índice de aprovação e minimizar a retenção 

e o fenômeno da desistência.  Mas no ano de 2010 já é percebido a melhora dos 

dados com a aprovação em média de 86% a 95%; a queda da reprovação é visível e 

a desistência continua em 1%. 
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 Sendo assim, são visíveis as marcas dos bons resultados educacionais da E. 

E. E. F. Bom Jesus, refletidos por meio dos dados estatísticos coletados, e que a 

Escola X mantém índices comprometedores de baixa aprovação, como por exemplo, 

no ano de 2010 aprovou apenas 48% no 1º ano, ou seja, menos de 50%, e 

apresentou uma taxa de reprovação de 23%. Como o intuito de pesquisar uma outra 

unidade escolar era apenas para fazer uma comparação de dados no que tange a 

uma escola que já ganhou o prêmio e outra que ainda não foi condecorada, não se 

tem como esclarecer o que ocorre no cenário escolar da instituição para resultar 

índices tão baixos de sucesso escolar e tão altos de retenção. Mesmo porque não 

houve, por parte da escola escolhida, abertura para a aplicabilidade do trabalho 

investigativo com a mesma dimensão que foi realizada na Escola Premiada, 

somente foram cedidos os dados estatísticos relacionados ao aproveitamento da 

aprendizagem.Talvez em outro momento científico possa se investigar tal fenômeno. 

 Então, para uma melhor comprovação, consubstanciação da análise e 

compreensão dos dados ilustra-se abaixo na Tabela 6 e na Figura 7 os índices em 

formato geral do período de 2008 a 2010 do aproveitamento escolar das duas 

unidades escolares pesquisadas.  

 

Tabela 6 - Demonstrativo do rendimento escolar geral do período de 2008 a 2010 da 

Escola Premiada e Escola X 

       Escola/                            

            Anos 

 Situação          

E. E. E. F. Bom Jesus Escola X 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

N % N % N % N % N % N % 

 

Aprovados 

Reprovados 

Transferidos 

Desistentes 

 

367 

18 

21 

02 

 

90 

4 

5 

1 

 

348 

42 

32 

01 

 

82 

10 

7 

1 

 

373 

10 

21 

01 

 

92 

2 

5 

1 

 

446 

45 

79 

21 

 

75 

8 

13 

4 

 

387 

52 

49 

27 

 

75 

10 

9 

6 

 

395 

77 

72 

25 

 

69 

14 

13 

4 

TOTAL 408 100 423 100 405 100 591 100 515 100 569 100 

Fonte: E. E. E. F. Bom Jesus e Escola X, 2011. 
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Figura 7 - Gráfico do rendimento escolar geral do período de 2008 a 2010 da Escola 

Bom Jesus e da Escola X 

 

 

Fonte: E. E. E. F. Bom Jesus e Escola X, 2011. 

 

 Reafirma-se, pois, com as ilustrações, a permanência de bons resultados 

educativos no âmbito escolar da E. E. E. F. Bom Jesus mesmo após a 

condecoração de referência em gestão escolar, ao passo que a Escola X decaiu nos 

seus rendimentos significativamente. Isso se concretiza quando nos seus 

indicadores estatísticos a Escola Premiada salienta em 2008 90% de aprovação, 4% 

de retenção e 1% de desistência; em 2010 revela 92% de promoção, 2% de 

retenção e apenas 1% de “expulsão” (desistência). Já com a outra escola a 

realidade é diferenciada, porque demonstra nos seus indicadores de 2008 75% de 

promoção, 8% de retenção e 4% de desistência; em 2010 a situação  agravou-se 

atingindo 69% de aprovação, 14% de reprovação e manteve os 4% de desistência.  

 Sabe-se que,  

 

o Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), por sua vez, 
na tentativa de articular o projeto nacional lançou o Projeto Renageste – 
Rede Nacional de Referência em Gestão Educacional do CONSED. Em que 
pesem as divergências internas existentes no CONSED, a hegemonia do 
Conselho pertence aos aliados do projeto neoliberal que, somada à política 
econômica, deixa muito pouco espaço para outras alternativas nos estados. 
A linha conceitual do Renageste, divulgada na publicação Gestão em 

Escola Premiada Escola X 

2008         2009         2010 2008         2009         2010 
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Rede, enfatiza as parcerias entre o público e o privado, as premiações 
públicas por méritos em gestão compartilhada, a descentralização da 
gestão, a cultura do sucesso e a participação das empresas e entidades 
empresariais tanto para recuperação física das escolas, como para 
atividades de complementação educacional. (MELO, 2001, p. 247-248, grifo 
da autora). 

 

 Defende-se, portanto, que provavelmente o “Prêmio Nacional de Referência 

em Gestão Escolar” corresponde a um modelo de política pública desvinculada dos 

projetos ou programas fundamentados nas teses neoliberais aderentes à política 

econômica, porque não enfatiza somente o formato de premiações por méritos. Daí, 

desponta uma fresta da tão almejada política pública implementadora da gestão 

essencialmente democrática, dialógica e participativa nas escolas públicas 

estaduais. Por isso, tem razão Vitor Henrique Paro (2007, p. 31) quando diz: 

 

Assim, políticas públicas comprometidas com objetivos democráticos, 
constituintes de uma nova qualidade de ensino, não podem ignorar a 
necessidade de propor os meios adequados para a realização desses 
objetivos, dentre os quais se incluem mudanças na própria estrutura 
escolar, ou mesmo a instituição de uma estrutura didática e administrativa 
inteiramente nova. 

 

 Porque não se concebe como gestão escolar democrática a proposta 

apresentada pelo modelo neoliberal de gestão participativa, onde o enfoque 

empresarial é característico do gerenciamento da qualidade total e logo não atende 

aos interesses da classe popular. Ademais, entende-se que não é possível 

assegurar a democratização da escola sem facultar às unidades de ensino 

condições político-institucionais que sejam favoráveis a essa democratização. 

 De acordo com o trabalho investigativo, o “Prêmio Nacional de Referência em 

Gestão Escolar” demonstra ser uma política pública com perfil meritocrático e 

midiático, mas pode apresentar indícios para impulsionar no contexto escolar a 

melhoria do desempenho pedagógico tendo como base o sua auto-avaliação para o 

sucesso da aprendizagem do aluno.  

 Isso provavelmente ficou confirmado com os indicadores estatísticos 

apresentados nesse trabalho que foram cedidos pelas escolas pesquisadas, bem 

como na fala dos gestores, professores, funcionários, pais ou responsáveis e alunos, 

quando afirmaram que com o Prêmio incorporaram um aspecto cultural inexistente 

antes na escola: a praticidade de auto-avaliação em todas as atividades que 

realizam no contexto educativo no seu processo de gestão, sobretudo nas questões 
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que envolvem e estabelecem a melhoria dos níveis dos resultados educacionais 

com qualidade de ensino dos alunos e alunas, pois há pretensões de participarem 

novamente do Prêmio no ano de 2011.  

 Quando perguntou-se a comunidade interna e externa se tinham 

conhecimento de que a escola havia ganho o “Prêmio Nacional de Referência em 

Gestão Escolar” no ano de 2008, com avaliação das atividades do ano-base 2007, e 

se o mesmo havia impulsionado a melhora da qualidade de ensino, a resposta foi de 

100% afirmativa. Segundo os gestores e professores isso ocorreu porque houve 

mais envolvimento da equipe na elaboração e execução de projetos; a escola avalia-

se atualmente como melhor e visa à qualidade de ensino e aprendizagem; pois, 

ocorre a melhor organização e atuação pedagógica da equipe gestora.  

 A Escola Premiada divulga bimestralmente os resultados educacionais no seu 

mural, com isto, confirma-se a preocupação em manter todos os segmentos da 

escola informados sobre o trabalho realizado no contexto educativo relacionado com 

o ensino e aprendizagem, tal qual a ilustração da figura abaixo: 

 

Figura 8 - Foto do resultado do 1º bimestre do rendimento escolar de 2011 

  

Fonte: Paula Fernanda, 2011. 
 

 Constatou-se nesse material exposto em mural que o índice do rendimento 

escolar do 1º bimestre do ano de 2011, período em que foi realizada a pesquisa, 
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continuou com uma representatividade significativa no quesito de promoção escolar, 

pois apresentou uma taxa de 79,8% e apenas 20,2% de alunos com insucesso 

escolar. Com isso, ratifica-se que o índice dos resultados educacionais positivos da 

unidade escolar sempre é mantido dentro do processo educativo. 

 Buscou-se verificar se ocorria a qualidade de ensino atrelada à formação da 

cidadania na E. E. E. F. Bom Jesus, ou seja, se havia convergência com a defesa 

dessa pesquisa, no sentido de compreender a qualidade de ensino numa concepção 

desarticulada do modelo neoliberal, que prioriza a predominância de indicadores 

estatísticos e tem uma visão restrita de que a função da escola é apenas a de 

transmitir conteúdos, que na concepção freireana é chamada de educação bancária. 

Sendo assim, Paulo Freire (2005, p. 66) fala: “Desta maneira, a educação se torna 

um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador 

depositante”. 

 Sendo assim, é oportuno dizer que: 

 

 

Por outro lado, se faz necessário, neste exercício, relembrar que cidadão 
significa indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado e que 
cidadania tem que ver com a condição de cidadão, quer dizer, com o uso 
dos direitos e o direito de ter deveres de cidadão (FREIRE, 2003, p. 43) 

 

 

 A E. E. E. F. Bom Jesus apresenta no seu projeto político-pedagógico –PPP- 

uma filosofia de trabalho que pode objetivar e oferecer um ensino público de 

qualidade; afinal, incentiva a criatividade e a participação de toda a comunidade 

escolar nos processos decisórios em várias instâncias, possibilita romper a 

verticalidade, bem como o desenvolvimento integral dos educandos; e, assim, pode 

formar cidadãos e cidadãs conscientes do seu papel no contexto social.  

 Para o alcance dessa proposta de trabalho, a escola prevê o planejamento 

com todos os segmentos escolares e a exequibilidade, pela equipe gestora, 

professores e alunos de vários projetos voltados para a formação da cidadania ativa, 

os quais são trabalhados no decorrer do ano, sendo eles explicitados no PPP e 

também divulgados no mural da escola, conforme vão sendo aplicados, como ilustra 

a Figura 9, na página seguinte. 
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Figura 9 – Foto do mural com a divulgação dos projetos do 1º semestre/2011 

 

 

Fonte: Paula Fernanda, 2011. 
 
 

 Como diz Moacir Gadotti (2010, p. 63): 

 

A questão essencial da escola hoje refere-se à sua qualidade. E a qualidade 
está diretamente relacionada com os pequenos projetos das próprias 
escolas que são muito mais eficazes na conquista dessa qualidade do que 

grandes projetos, mas anônimos, distantes do dia a dia das escolas. 
 

 

 Trata-se, portanto, dentro dessa perspectiva, da escola pública buscar a 

realização de um trabalho pedagógico planejado, pautado na realidade de cada 

cenário escolar, porque só as escolas têm o conhecimento sobre a sua comunidade, 

e seus projetos darão respostas concretas para os seus problemas, pois pretende 

respeitar as peculiaridades étnicas e culturais de cada ambiente, e a comunidade 

pode avaliar de perto os resultados dos objetivos alcançados com a aplicabilidade 

do trabalho. 
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 Isso pode ser confirmado pelas entrevistas com os pais ou responsáveis e 

educandos. Tais temas discutidos por meio dos projetos são: Quem sou eu?; Meio 

Ambiente: Construindo Cidadania e Assumindo Responsabilidades; Educação 

Inclusiva: Unidos no Respeito às Diferenças; Semana da Cidadania: Família e 

Escola: uma parceria que dá certo; Popularizando Nossa Cultura; Mini-Mercado: 

Contextualizando Perspectivas de Novos Saberes; e/ou O Folclore Brasileiro e Suas 

Riquezas. 

 Mediante essa pesquisa, verificou-se que possivelmente o trabalho 

pedagógico aplicado pela escola tem a preocupação com a formação cidadã dos 

estudantes concomitante com a aquisição do conhecimento epistemológico e 

científico.  

 Por isso e para isso esse trabalho investigativo propôs entender o conceito de 

qualidade de ensino não pautado meramente em quantidades de informações 

assimiladas pelo estudante, em que se limita na evidência dos indicadores 

estatísticos e, algumas vezes, são recursos utilizados pelos órgãos governamentais 

com fins midiáticos para escamotear a realidade. Mas, pressupõe-se que a E. E. E. 

F. Bom Jesus entende  a função da escola como uma dimensão bem maior do que 

apenas a transmissão das informações para possíveis obtenções de “excelentes” 

resultados em exames, provas, avaliações, testes, etc. 

 Compreende-se, então, que possivelmente a E. E. E. F. Bom Jesus 

caracteriza o seu trabalho didático-pedagógico voltado para a qualidade de ensino 

simetrizada à formação da cidadania, porque os alunos são estimulados a 

exercitarem a cidadania, e o melhor, apropriados de princípios e procedimentos 

democráticos para a aplicabilidade desse trabalho por meio do ato comunicativo 

dialógico. Isso está caracterizado quando os alunos afirmam que participam da 

elaboração dos projetos e planejamentos da escola por meio da representação de 

líderes e vice-líderes, e essa representatividade pode ser trocada todo o semestre 

com o objetivo de oportunizar outros a estarem participando desse processo tão 

significante para o processo educativo. Eis um modelo que pode ser considerado 

como gestão participativa. 

 Portanto, pode-se dizer que a Escola Premiada enquadra-se no eco da 

concepção educacional crítica e reflexiva na qual se defende, ou seja:  
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[...] uma concepção educativa da instituição escolar que não se reduz ao 
mero provimento de informações a seus alunos de modo a apenas prepará-
los para o mercado de trabalho ou para o próximo nível escolar (PARO, 
2007, p. 33, grifo do autor). 
 
 

 Ademais, 

 

 

no contexto de uma sociedade democrática, a função da escola sintetiza-se 
na formação do cidadão em sua dupla dimensão: individual e social. 
Enquanto a primeira dimensão exige assunção do homem como sujeito 
(autor, portador autônomo de vontade), a segunda assume a necessidade 
de convivência livre (entendida a liberdade como construção histórica) entre 
os sujeitos individuais e coletivos. A qualidade da educação oferecida deve 
referir-se, portanto, à formação da personalidade do educando em sua 
integralidade, não apenas à aquisição de conhecimentos em seu sentido 
tradicional (PARO, 2007, p. 33, grifo do autor). 
 

 

 

 Na verdade, com essa complexidade, a escola pública tem um grande 

desafio, assim como enfatiza Moacir Gadotti (2010, p. 52) “O grande desafio da 

escola pública está em garantir um padrão de qualidade (para todos) e, ao mesmo 

tempo, respeitar a diversidade local”. Por isso, deve-se voltar para a formação dos 

educandos com elevado nível de conhecimento vinculado à formação cidadã crítica 

que lhe conceda entender, opinar e interagir socialmente. 

 Para tanto, é necessário construir o projeto político-pedagógico da escola, 

com uma concepção emancipatória e cidadã, para instituir a identidade escolar a fim 

de refletir a escola da comunidade, por meio do companheirismo, aquela que forma 

para a cidadania: uma escola cidadã.  

 

 

3.5.4 Projeto político-pedagógico e a participação da família e comunidade  

 

 Pretende-se nesse momento realizar a apresentação dos dados coletados 

cujo objetivo é de entender se no âmbito educativo da E. E. E. F. Bom Jesus a 

gestão participativa com indicadores determinantes de participação efetiva da 

comunidade interna e externa e a construção coletiva do projeto político-pedagógico 

é aplicada. 
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 Conforme Heloísa Lück (2010), a participação dentro de um sentido mais 

amplo e pleno está caracterizada pela atuação consciente dos membros que 

reconhecem e assumem seu poder de competência para compreender, decidir e agir 

sobre questões que lhes são afetas. Assim, continua se pronunciando Lück (2010, p. 

30): 

 

 

[...] a participação em sentido pleno é caracterizada pela mobilização efetiva 
dos esforços individuais para a superação de atitudes de acomodação, de 
alienação, de marginalidade, e reversão desses aspectos pela eliminação 
de comportamentos individualistas, pela construção de espírito de equipe, 
visando a efetivação de objetivos sociais e institucionais que são 
adequadamente entendidos e assumidos por todos. 

 

 

 Pois bem, a esse respeito, pretende-se iniciar a discussão com um argumento 

de Vitor Henrique Paro (2002, p. 9): 

 

 

Toda vez que se propõe uma gestão democrática da escola pública de 1º e 
2º graus que tenha efetiva participação de pais, educadores, alunos e 
funcionários da escola, isso acaba sendo considerado como coisa utópica. 
[...] A palavra utopia significa o lugar que não existe. Não quer dizer que 
não possa vir a existir. Na medida em que não existe, mas ao mesmo tempo 
se coloca como algo de valor, algo desejável do ponto de vista da solução 
dos problemas da escola, a tarefa deve consistir, inicialmente, em tomar 
consciência das condições concretas, ou das contradições concretas, que 
apontam para a viabilidade de um projeto de democratização das relações 
no interior da escola (grifo do autor).  

  

 
Nesse caso, todas as discussões abordadas sobre a democratização da 

escola pública apontam, atualmente, para três circunstâncias: uma, relaciona-se à 

ampliação do acesso e da permanência dos educandos na instituição educacional; 

outra, a horizontalidade dos processos pedagógicos no interior da escola; e a última, 

corresponde à mudança nos processos administrativos com implantação da eleição 

para os cargos de diretores escolares. 

Mas, vislumbra-se nesse trabalho investigativo a segunda premissa, 

correspondente à democratização das relações no interior do cenário escolar, cuja 

defesa converge “[...] para a participação propriamente dita, que é a partilha do 

poder, a participação na tomada de decisões” (PARO, 2002, p. 16).  
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Na E. E. E. F. Bom Jesus, todos do segmento escolar têm conhecimento 

sobre o Prêmio Gestão Escolar que a instituição recebeu em 2008, por ter sido  

divulgado em todo o espaço escolar. Afirmam que a escola dá condições para a 

gestão participativa, e vem melhorando a cada dia porque as ações que são 

pensadas pela equipe gestora visam ao envolvimento de todos os segmentos da 

escola na tomada de decisões objetivando a qualidade de ensino. Mesmo assim, 

outra parte considera que o modelo de gestão participativa é regular, pois ainda não 

existe participação efetiva da comunidade (pais ou responsáveis) em todas as ações 

necessárias. A escola tenta trazer e integrar a comunidade para participar, mas é 

muito difícil envolvê-los, segundo a equipe de gestão escolar. 

São várias as iniciativas criadas pela escola para incentivar a participação dos 

pais ou responsáveis a atuarem de maneira consciente e exercerem na unidade 

escolar a influência da determinação dinâmica no seu aspecto cultural e nos seus 

resultados. Tais atividades incentivadoras são: convites para reuniões que objetivam 

discutir sobre os aspectos administrativos, pedagógicos e financeiros; comunicados 

para a elaboração e participação em projetos; eventos direcionados para a família; 

e/ou reuniões bimestrais para a divulgação de resultados educacionais, dentre 

outras. 

Observou-se durante a pesquisa, uma iniciativa muito relevante que a 

unidade escolar utiliza no seu contexto. Após a reunião bimestral, é divulgado em 

mural o índice de participação dos pais na reunião bimestral, e logo abaixo do cartaz 

o número e o percentual dos presentes e ausentes. Conforme representa a Figura 

10, na página seguinte. 

Segundo as informações apresentadas na referida figura, na reunião do 1º 

bimestre do ano de 2011, apenas 52,5% dos pais ou responsáveis compareceram 

para apreciarem os resultados dos seus filhos ou filhas e, 47,5% ausentes. 

Demonstra com isso a suposta insatisfação  pela equipe gestora e professores com 

relação à questão levantada sobre a pouca participação da família no 

acompanhamento da aprendizagem dos alunos na escola, que ainda é muito 

presente nessa realidade escolar.  
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Figura 10 – Foto da divulgação da presença dos pais na reunião   

 

 

Fonte: Paula Fernanda, 2011. 

 

Talvez a explicação para ausência da família em momentos tão importantes 

da vida escolar de seus filhos e filhas, nas atividades que exigem a partilha do poder 

e a participação na tomada de decisão, seja por algumas implicações bem evidentes 

e frequentes encontradas no interior do mundo moderno no que tange aos aspectos 

sociais, culturais e econômicos. Isso se define em decorrência das respostas 

coletadas nas entrevistas realizadas com os pais, professores e gestores, que 

apontam que esse fenômeno ocorre por múltiplos motivos. Alguns deles são: o 

esfacelamento constante da família ocorrido pelo índice excessivo de separações 

em que o pai ou a mãe assume a responsabilidade da família e, principalmente, na 

questão financeira; o modelo de família encontra-se diferente; quando os filhos no 

ato da separação não ficam com os pais são criados pelos avôs ou avós paternos ou 

maternos que já não se encontram com tanta saúde e vitalidade de acompanhá-los 

no processo educativo; o pai e a mãe são trabalhadores, pois devido a questão 

econômica há necessidade de aumentar a renda familiar; a falta de tempo em 

detrimento da sobrecarga de responsabilidade única, às vezes da mãe ou do pai, no 

caso das separações; e outros. 
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Portanto, essa comunidade (pais ou responsáveis) necessita superar a 

consciência mágica para uma crítica, e ser conclamada ao comprometimento com a 

sua realidade, que nesse caso é a escola do seu filho ou filha; como aduz Paulo 

Freire (2010, p. 39) “Na consciência ingênua há uma busca de compromisso; na 

crítica há um compromisso [...]”.  Ou seja, tornar-se consciente crítico, pois sobre 

isso infere também Heloísa Lück (2010, p. 30): 

 

 

Cabe lembrar que toda pessoa tem um poder de influência sobre o contexto 
de que faz parte, exercendo-o, independentemente de sua consciência 
desse fato e da direção e intenção de sua atividade. Todavia, a falta de 
consciência dessa interferência resulta em uma falta de consciência do 
poder de participação que têm, do que decorrem resultados negativos para 
a organização social e para as próprias pessoas que constituem os 
contextos de atuação em educação. Faltas, omissões, descuidos e 
incompetência são aspectos que exercem esse poder negativo, responsável 
por fracassos e involuções. 

 

 

Sendo assim, talvez falta para os pais ou responsáveis da Escola Premiada 

vislumbrar a necessidade de se apresentar uma consciência crítica, dentro dos 

parâmetros que defende Paulo Freire (2010), ou seja, ansiar a profundidade de 

análise dos problemas; comprometer-se com a realidade e reconhecer que a mesma 

é mutável; rejeitar toda a ação que possibilita a transferência da sua 

responsabilidade e de autoridade bem como repelir posições quietistas; e nutrir-se  

do diálogo, pois, uma prática humana consciente necessita ter reflexão, 

intencionalidade, temporalidade e transcendência (FREIRE, 2007). Para isso, é 

tarefa dos gestores e comunidade vislumbrar a participação. 

Daí a importância da participação da comunidade escolar (pais ou 

responsáveis), caracterizada pela consciência crítica, pois são eles que deveriam 

ser aqueles mais interessados na qualidade de ensino. Porque, 

 

[...] por todas as evidências, conclui-se que o Estado não se tem 
interessado pela universalização de um ensino de boa qualidade. Há, pois, 
a necessidade permanente de se exercer pressão sobre o Estado, para que 
ele se disponha a cumprir esse dever. É neste contexto que ganha maior 
importância a participação da comunidade na escola, no sentido, 
anteriormente mencionado, de partilha do poder por parte daqueles que se 
supõe serem os mais diretamente interessados na qualidade de ensino. [...] 
Parece imprescindível que a participação aí se dê. Sem ela, não se fará 
uma escola verdadeiramente universal e de boa qualidade no Brasil (PARO, 
2002, p. 17). 
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De acordo com os resultados dos questionários aplicados para os segmentos 

que participaram da pesquisa (gestores, professores e os pais ou responsáveis), a 

E. E. E. F. Bom Jesus encontra dificuldades na questão da participação dos pais ou 

responsáveis em algumas atividades e na vida escolar de seus filhos ou filhas, mas, 

segundo eles, isso não acontece por ausências de iniciativas ou promoções da 

referida unidade escolar em trazer a família para o ambiente escolar, porque planeja 

e executa diversas atividades voltadas para consolidar uma possível participação em 

sentido pleno com características de manifestações efetivas e práticas individuais 

que objetivem a superação de atitudes de acomodação e alienação para uma 

diluição de comportamentos individualistas e, assim, poder construir um espírito de 

equipe que vise ao alcance dos objetivos sociais e institucionais compreendidos e 

assumidos por todos os envolvidos (LÜCK, 2010). Então, nesse sentido, é estar 

convencido da importância e necessidade da participação, de modo a não desistir 

diante das dificuldades (PARO, 2002). 

Diante dessa reflexão ressalta-se que: 

 

A participação da comunidade na escola, como todo processo democrático, 
é um caminho que se faz ao caminhar, o que não elimina a necessidade de 
se refletir previamente a respeito dos obstáculos e potencialidades que a 
realidade apresenta para a ação (PARO, 2002, p. 17-18). 

   

 

Por isso, para que ocorra no contexto escolar uma verdadeira participação 

plena é essencial ter um ato comprometido com sua realidade. A primeira condição 

é agir e refletir, ou melhor, ter práxis, pois a ação e reflexão são constituintes 

inseparáveis da práxis, esta por sua vez é a ação dos homens sobre o mundo para 

uma transformação. Disso não decorre da consciência ingênua, mas sim com a 

consciência crítica, porque esta é criadora, comunicativa e democrática. A 

participação em seu sentido pleno tem como distinção a superação dos estados de 

acomodação e alienação (FREIRE, 2005; 2010; LÜCK, 2010). 

Verificou-se que a participação dos pais é muito almejada pela Escola 

Premiada, mas não tão só para tratar de questões periféricas da vida escolar dos 

alunos, tais como: aspectos físicos e materiais; acompanhamento dos filhos quando 

apresentam problemas de comportamento e/ou aprendizagem; e a tradicional 
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entrega de boletins. Mas, para alcançar o nível mais objetivo da participação, aquela 

tal qual vislumbra Heloísa Lück (2010, p. 47): 

 

Sua prática envolve o estar presente, o oferecer ideias e opiniões, o 
expressar o pensamento, o analisar de forma interativa as situações, o 
tomar decisões sobre o encaminhamento de questões, com base em 
análises compartilhadas e envolver-se de forma comprometida no 
encaminhamento e nas ações necessárias e adequadas para a efetivação 
das decisões tomadas. 

 

Enfim, aquela participação que implique o envolvimento dinâmico com 

finalidade de assumir a responsabilidade e agir com empenho, competência e 

dedicação, e obter a promoção dos resultados propostos e desejados (LÜCK, 2010). 

 Com relação à opinião dos gestores, professores, funcionários, pais ou 

responsáveis e os alunos sobre se a Escola Premiada é modelo de gestão 

participativa, demonstra-se com a Figura 11, o resultado. 

 

Figura 11- Gráfico do resultado sobre se a  escola é modelo de gestão participativa 

 

Fonte: Questionário da pesquisa, 2011. 

 

É notório por meio da visualização da Figura 11 que a maioria afirma que a 

Escola Premiada tem como modelo a gestão participativa. Isso corresponde a 93% 

da resposta dos pesquisados e apenas o referencial de 7% indica que a referida 

unidade escolar não corresponde à realidade.  

Segundo essa maioria, a escola apresenta um modelo de gestão participativa 

que permite a participação coletiva na tomada de decisões, atende às necessidades 

da comunidade, compartilha poder e responsabilidade com o grupo, promove 



 

 

101 

discussões coletivas para solucionar as dificuldades existentes no contexto 

educativo e trabalha visando à participação e integração da comunidade interna e 

externa.  

Constata-se possivelmente que aqueles que são os responsáveis pela 

gestão da E. E. E. F. Bom Jesus procuram oportunizar a participação coletiva e 

plena de todos os envolvidos para a tomada nos processos de decisões, tendo como 

finalidade  fazer todos assumirem as responsabilidades e  intensificar a legitimidade 

da vivência do cotidiano no contexto escolar (OLIVEIRA, 1996). Isso compete à 

equipe gestora compromissada com a gestão participativa, assim expressa Heloísa 

Lück (2010, p. 78): 

 

Aos responsáveis pela gestão escolar compete, portanto, promover a 
criação e a sustentação de um ambiente propício à participação plena no 
processo social escolar de seu profissionais, bem como de alunos e de seus 
pais, uma vez que se entende que é por essa participação que os mesmos 
desenvolvem consciência social crítica e sentido de cidadania, condições 
necessárias para que a gestão escolar democrática e práticas escolares 
sejam efetivas na promoção da formação de seus alunos. 

 

 

Daí, demonstra-se o porquê da gestão participativa ser um trabalho que 

revela comportamento de resistência, conflitos e tensões, exigindo dos gestores o 

desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes específicos (LÜCK, 

2010). Pois é uma concepção ingênua tomar a escola como uma grande família e 

que com boa vontade e sacrifício há uma possibilidade de viver com harmonia, sem 

conflitos. Tais conflitos não se superam com porções mágicas  ou fazendo de conta 

que eles não são reais. Para resolvê-los, precisamos de conhecê-los de maneira 

realista, ser consciente para comprometer-se com sua própria realidade (FREIRE, 

2010; PARO,  2002). 

Cabe destacar que a participação dos alunos ocorre em um nível pleno de 

maneira atuante e com engajamento, pois são representados por líder e vice-líder, 

em que a escolha é realizada pela turma e modificada semestralmente. A prática 

desses representantes envolve estar presente em reuniões realizadas pelos 

gestores, onde levam sugestões de melhoria para a escola, falam sobre as aulas e 

metodologias dos professores e participam da elaboração dos projetos e 

planejamento (PPP) da escola. Segundo os alunos e alunas eles são ouvidos nos 

seus pedidos. 
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Essa forma de participação explicitada no contexto da Escola Premiada pode 

ser possível vislumbrar a valorização das diversas vozes, e quem sabe possibilitar a 

comunicação dialógica e a subjetividade de todos: gestores, professores, 

funcionários, pais, alunos e comunidade do entorno. 

Como enfatiza Paulo Freire (2001), a grande importância da comunicação 

dialógica para o contexto educativo, no sentido de ela criar, recriar sentidos, 

significados e símbolos, dinamiza o mundo e, por isso, faz e cria cultura. Portanto, 

ela é necessária como práxis cultural para a consolidação da gestão participativa na 

escola pública, pois as relações humanas existentes nesse contexto não se 

apresentam no formato de poder verticalizado e de dominação, mas sim, 

apresentam relações horizontalizadas, onde a comunicação por meio do diálogo 

seja uma necessidade existencial com o objetivo de instaurar mudanças e 

humanizar o espaço educativo. Sendo assim, a perspectiva de gestão participativa 

tem que ser pautada numa autonomia construída a partir do diálogo, porque dilui a 

cultura do silêncio: aquela que nega a palavra do dominado. 

 Então, mediante a pesquisa verificou-se que a E. E. E. F. Bom Jesus 

oportuniza e apresenta no cenário educativo o compromisso e o interesse para a 

efetivação de uma gestão participativa como prática social e exercício e a presença 

viva da voz de todos do segmento escolar, eliminando modelos verticais rígidos e 

que não oportuniza o questionamento, pois tem uma finalidade do envolvimento 

coletivo nas possíveis decisões com a apropriação da comunicação intercambiada 

pelo diálogo com o diferente, ou seja, reconhece que um trabalho com essa 

proposição deve utilizar esse instrumento comunicativo dialógico para superar as 

dificuldades; respeitar os participantes; e/ou aceitar a diversidade de opiniões e 

subjetividades (FREIRE, 2003; LÜCK, 2010).  

 Essa roupagem de gestão participativa é um propósito que se manifesta na 

fala de Heloísa Lück (2010, p. 50): 

 

A ação participativa, como prática social segundo o espírito de equipe, 
depende de que seja realizada mediante a orientação por certos valores 
substanciais, como ética, solidariedade, equidade e compromisso, dentre 
vários outros correlacionados, sem os quais a participação no contexto da 
educação perde seu caráter social e pedagógico.  

 
 

 Ainda dentro da perspectiva da autora Heloísa Lück (2010), compreende-se 

que toda a participação que se fecha em torno de si mesma tem um caráter 
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constitutivo de ativismo; porém, aquela que se prevalece de todas as dimensões do 

processo social, com a intencionalidade de engrandecê-las, se estabelece em 

transformações. Por isso, supõe-se que a realidade da Escola Premiada é permeada 

de uma gestão participativa com possibilidades transformadoras e um ensino de 

qualidade, pois 93% dos pesquisados afirmam que a mola propulsora para a 

caracterização de todo esse contexto foi impulsionada pelo “Prêmio Nacional de 

Referência em Gestão Escolar”. Isso foi retratado nas vozes dos gestores, 

professores, funcionários e alunos. Assim demonstra a figura abaixo: 

 

Figura 12 - Gráfico da gestão participativa e qualidade de ensino depois do Prêmio 

Nacional de Referência em Gestão Escolar  

 
 

Fonte: Questionário da pesquisa, 2011. 
 
 
 Segundo os pais e funcionários, essa mudança ocorreu em vários aspectos, 

tais como: a melhoria em todos os recursos materiais para o ensino e empenho de 

toda a escola; a elaboração de projetos didáticos pedagógicos vislumbrando o 

envolvimento de toda a comunidade escolar e de sensibilização para uma maior e 

efetiva participação de todos na gestão da escola; e uma dedicação maior da 

direção escolar com o corpo discente. 

 Foi perguntado aos gestores, professores, funcionários, pais ou responsáveis 

e alunos sobre em quais dimensões é oportunizada a participação de todos nos 

processos decisórios da referida instituição de ensino. Então, 95% responderam que 

em todas as dimensões (administrativa, pedagógica e financeira) e somente 5% 
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afirmaram que só na financeira quando a direção precisa para aplicar as verbas e 

projetos.   

 
 
Figura 13 - Gráfico das dimensões que ocorrem a participação  

 

 
 

Fonte: Questionário da pesquisa, 2011. 
 
 
 Nesse sentido, percebe-se que a escola oferece a todos do segmento escolar 

a oportunidade de desenvolverem a plena participação, porque supostamente 

objetiva se transformar em uma oficina de democracia e resultar no fortalecimento e 

maior efetividade de um ato participativo com nível de abrangência convergente em 

três dimensões: política, pedagógica e técnica. 

O único mecanismo de ação coletiva que a escola tem legalizado é o órgão 

colegiado chamado de Associação de Pais e Professores (APP), que funciona com a 

finalidade executora, ou seja, apenas para a aplicabilidade dos recursos financeiros 

recebidos pela escola, porque, como já foi enfocado no início desse trabalho, que de 

concreto a única política pública estadual atualmente voltada para o incentivo à 

gestão participativa no âmbito escolar corresponde ao “Prêmio Nacional de 

Referência em Gestão Escolar”, porém há interesse do atual governo em fortalecer e 

garantir a participação da comunidade na gestão da escola e incentivar a gestão 

democrática com a implantação de Conselho Escolar nos estabelecimentos de 

ensino da rede pública estadual que atende a Educação Básica e realização da 

escolha de diretores por meio das eleições. 
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Contudo, é importante registrar que de nada adianta possibilitar todas as 

condições para a implantação de Conselhos Escolares no âmbito estadual se a 

comunidade for chamada apenas para legitimar decisões tomadas em gabinetes, ou 

seja, é necessário que essa formatação de participação se traduza em resultados 

concretos (GADOTTI, 2010).  

Portanto, 

 

para que os conselhos de escola sejam implantados de maneira eficaz, é 
necessário que a participação popular, dentro e fora da escola, se constitua 
numa estratégia explicita da administração. E para a participação é preciso 
oferecer todas as condições. Costuma-se convocar a população para 
participar em horários inadequados, locais desconfortáveis, dificuldades de 
acesso etc., sem nenhum cuidado prévio. A população precisa sentir 
prazer em exercer os seus direitos (GADOTTI, 2010, p. 48, grifos do 
autor). 

 

 

Nesse contexto, explicita-se a realidade de nossas escolas públicas 

cristalizada pela ausência de múltiplas políticas públicas comprometidas e 

incentivadoras de um ambiente mais democrático, de modo a envolver e promover a 

condição participativa de sujeito dos vários segmentos existentes no contexto 

educacional, e isso alimenta uma cultura avessa à participação, porque já é um 

comportamento manifestado pelos pais ou responsáveis da Escola Premiada. 

Contudo, se coloca o ponto de vista de Vitor Henrique Paro (2007, p.30) em relação 

à discussão em evidência: 

 

 

Os próprios mecanismos de ação coletiva, como o conselho de escola, a 
associação de pais e mestres e o grêmio estudantil, mostram-se incapazes, 
na maioria das vezes, de superar os obstáculos antepostos por uma 
estrutura avessa à participação na qual estão mergulhados. 

 

 

Não há dúvida de que quanto mais se conseguir a participação plena de todos 

os segmentos da escola envolvidos no processo ensino e aprendizagem (gestores, 

educadores, funcionários, pais ou responsáveis e alunos), nas questões de seus 

objetivos e funcionamento, poderá existir melhores circunstâncias de pressionar os 

escalões superiores para conceder à escola autonomia e recursos (PARO, 2002).  
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Não se pode pensar, contudo, que com a implantação do Conselho Escolar 

haja uma eliminação da tensão entre escola e comunidade, pois ele se constitui de 

uma escola para os pais que irão influenciar nos destinos da escola. Diante disso, 

explica Moacir Gadotti (2010, p. 50): 

 

O Conselho é essa instância de integração escola-comunidade, que não 
elimina riscos: muitos pais têm uma visão equivocada de escola, podem 
sugerir a adoção de medidas autoritárias ou podem simplesmente não 
representar qualitativamente o conjunto da sociedade. Por isso, insistimos 
que o Conselho de Escola não seja o único instrumento de democratização, 
mas que ele esteja inserido num plano estratégico mais amplo. 

 

Os recursos financeiros destinados para a escola são adquiridos por meio de 

convênios estabelecidos com as esferas federal e estadual e também de eventos 

como a Festa Junina. Tais convênios são: Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE); Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE); Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE); Programa de Apoio Financeiro (PROAFI); e o 

Programa de Financiamento a Projetos Escolares (PROFIPES). 

Quando foi indagado a todos os segmentos da escola sobre se conheciam 

quais os recursos financeiros destinados para o estabelecimento de ensino, 99% 

afirmaram que sabiam, e apenas 1% indicaram que não tinham conhecimento sobre 

o assunto. Conforme ilustra a figura abaixo: 

 

Figura 14 – Gráfico sobre o conhecimento dos recursos financeiros da escola  

 

 

Fonte: Questionário da pesquisa, 2011. 
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Com relação aos procedimentos que a escola utiliza para a realização do 

processo de aplicação dos recursos financeiros os pesquisados responderam que a 

direção escolar consulta a comunidade para saber das necessidades e prioridades 

por meio de reuniões com a APP, no Conselho de Classe e de Professores. Após a 

aplicação dos recursos é providenciada a exposição no mural da escola as 

prestações de contas, assim como demonstra a figura abaixo. Talvez sejam essas 

iniciativas que facilitem a maioria do segmento escolar (99% conforme figura 14), 

conhecer quais os recursos financeiros que a escola recebe e gerencia. 

 

Figura 15 – Foto da prestação de contas dos recursos financeiros  

F

Fonte: Paula Fernanda, 2011. 

 

A Figura 15, acima apresentada, nos possibilita representar uma 

transparência administrativa, bem como o compromisso em divulgar de forma 
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significativa como ocorre a aplicação e utilização dos recursos financeiros adquiridos 

pela unidade escolar. 

 Pretende-se com a figura 16, abaixo explicitar graficamente se os 

funcionários, pais ou responsáveis e alunos têm concepção do que seja projeto 

político-pedagógico. 

 

Figura 16 – Gráfico sobre o conhecimento dos funcionários, pais e alunos sobre o 

projeto político-pedagógico 

 

  

Fonte: Questionário da pesquisa, 2011. 

 
É possível perceber que os funcionários, os pais ou responsáveis e os 

estudantes apresentam noção e conhecimento sobre o que é um projeto político-

pedagógico - PPP - pois quando questionados sobre o assunto teve-se uma média 

de 90% de respostas positivas e 10% não sabiam do que se tratava. Os estudos 

então revelaram os conceitos que todos do segmento escolar apresentam sobre 

PPP.   

Primeiramente, os pais ou responsáveis disseram que se trata de um projeto 

que vê a escola como um todo em sua perspectiva estratégica. Em seguida, os 

funcionários o conceituaram como a identidade da escola, base para o 

desenvolvimento dos objetivos e metas a serem alcançados respeitando a realidade 

local. E, finalmente, os estudantes o definiram como a cara da escola, é o que se vai 

fazer para atender às necessidades da comunidade. 

Embora a concepção de PPP na visão dos pais ou responsáveis ainda tenha 

no seu discurso um teor estratégico-empresarial, porque é concebido como um 
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instrumento de controle atrelado a uma multiplicidade de mecanismos operacionais 

e estratégicos, os funcionários e alunos superam essa visão conservadora 

exprimindo a sua real intencionalidade pedagógica, bem como promover a 

autonomia e a configuração da identidade escolar para atender às reais 

necessidades da comunidade.  Pois,  

 

nesse sentido, o planejamento estratégico reduz as possibilidades de 
autonomia da escola, ao ampliar e fortalecer os mecanismos de regulação, 
controle e avaliação dessa escola. A concepção de autonomia e está 
fundada em propósitos homogeneizadores, definidos pelos diferentes 
líderes da tecnoestrutura (VEIGA, 2001, p. 52). 
 
 

 Portanto, o projeto político-pedagógico não se resume a essa visão formal e 

técnica, daí a E. E. E. F. Bom Jesus necessita desmistificar esse conceito na sua 

comunidade de pais ou responsáveis para superação dessa concepção empresarial 

para, assim, envolvê-los na sua construção com natureza participativa e o exercício 

do diálogo. 

 Segundo 78% dos entrevistados afirmaram que a elaboração do PPP é 

construído por todos do segmento escolar; 22% disseram que somente a equipe 

gestora e os professores é quem elaboram, conforme está ilustrado na figura 17, 

abaixo: 

 

Figura 17 – Gráfico sobre a construção do projeto político-pedagógico 

 

 

 

Fonte: Questionário da pesquisa, 2011. 
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 Comprova-se que apesar dos pais ou responsáveis apresentarem um foco 

empresarial do PPP os mesmos participam da sua elaboração porque acreditam que 

esse tipo de planejamento não se constitui na simples construção de um documento 

para o cumprimento de uma exigência com aspecto burocrático, mas sim uma 

produção que consolida uma práxis, ou seja, um processo que exige ação-reflexão-

ação, esforço conjunto e vontade política coletiva de todos da escola (VEIGA, 2001). 

 Um trabalho com essa perspectiva é fruto da projeção arquitetada por todos 

os envolvidos no processo educativo e exige realmente uma prática contrária ao 

ativismo, e submeter-se sempre a ação a uma reflexão, baseada na práxis da teoria 

freireana, aquela que emite a reflexão e ação dos homens sobre o mundo para 

transformá-la e apresenta-se alicerçada no ato comunicativo dialógico e se faz numa 

relação horizontalizada, pois, um PPP concebido como práxis não tem concepção 

da prática com um sentido puramente utilitário, esvaziada dos ingredientes teóricos, 

porque a mesma é vista como ponto de partida para produzir novos saberes 

(FREIRE, 2005, 2009; VEIGA, 2001). 

 No âmbito escolar da escola em estudo, isso tudo se concretiza com a 

presença da ação participativa dos pais ou responsáveis, pois de acordo com a 

pesquisa quando foi perguntado a todos do segmento escolar sobre o nível de 

participação dos pais ou responsáveis na construção do PPP, 76% afirma ser 

intensa, 10% considera pouca e 14% diz que quase nenhuma. Veja figura abaixo: 

  

Figura 18 – Gráfico sobre a participação dos pais ou responsáveis na construção do 

projeto político-pedagógico 

 

 

Fonte: Questionário da pesquisa, 2011. 
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 Portanto, mesmo a escola apresentando déficit de participação da família em 

outras atividades organizadas e promovidas por ela, os pais ou responsáveis 

demonstram, com relação à participação na construção do PPP, apresentar um bom 

nível de ato participativo, que atinge uma perspectiva dinâmica, prática e 

comprometida com o padrão de qualidade na educação dos seus filhos ou filhas 

associado à cidadania e identidade escolar dentro de uma concepção de escola 

cidadã (GADOTTI, 2010).  

 Por isso, é que para pensar o projeto político-pedagógico de uma escola é 

essencial, 

 

[...] pensar a escola no conjunto e a sua função social. Se essa reflexão a 
respeito da escola for realizada de forma participativa por todas as pessoas 
nela envolvidas, certamente possibilitará a construção de um projeto de 
escola consistente e possível (VEIGA, 2001, p. 57). 

 

  
 Com base na pesquisa realizada, pressupõe-se que na realidade do cenário 

educacional da E. E. E. F. Bom Jesus ocorre uma possível participação efetiva de 

toda a comunidade escolar na elaboração do PPP com a valorização da reflexão 

coletiva intermediada pelo ato dialógico comunicativo defendido nas filosofias de 

Freire e Habermas. 

 Compreende-se a necessidade e relevância do envolvimento de todos os 

responsáveis pelo processo educativo para a construção do PPP dentro de uma 

reflexão coletiva porque desencadeia a promoção pela busca de seus fundamentos 

de existência e sua configuração de identidade. Mas, salienta-se a consideração da 

família como indispensável para a elaboração desse projeto para uma possível 

sustentação das relações entre escola e família.  

 Veiga (2001, p. 62) ressalta esse ponto de vista quando diz:  

 

Considerar a família como um segmento indispensável para a construção 
de um projeto político-pedagógico parece cada dia mais importante e 
necessário, inclusive porque as articulações da família com a escola se 
transformam, assim como as novas estruturas que sustentam as relações 
familiares. O projeto pedagógico deve assegurar a presença da família para 
refletir sobre o processo educativo, sugerindo, indicando caminhos, 
questionando, participando da gestão democrática da escola. 
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 Foi questionado sobre a relevância da participação de todos na construção do 

PPP, e notou-se que há um reconhecimento da equipe gestora, docentes e pais ou 

responsáveis em relação à grande importância da projeção arquitetada de um 

planejamento desse porte por todos os envolvidos no processo educativo.  

 Para os gestores e professores, a grande importância da elaboração do PPP 

com uma configuração participativa se torna importante por vários motivos, tais 

como: oportuniza o conhecimento de toda a escola, seus objetivos, sua missão, 

necessidades e busca a reorganização do saber fazer, construindo experiências 

concretas, reais e palpáveis de educação, pois se não ocorre a participação as 

consequências serão sofridas por todos; é discutida e colocada a prioridade da 

escola para o direcionamento e bom desempenho junto à clientela, comunidade e 

equipe escolar, bem como, um trabalho em conjunto para reconhecer as reais 

necessidades para uma construção de identidade escolar; permite a todos os 

envolvidos no processo educativo  participarem das decisões. 

 Os pais, funcionários e alunos enfocaram a importância da elaboração do 

PPP de maneira participativa com muita ênfase, pois concebem esse planejamento 

como o meio de assegurar o melhoramento na educação e aprendizagem dos 

estudantes; permite uma avaliação geral do contexto escolar; integra a comunidade; 

e consolida a necessidade de uma gestão mais democrática. 

 Evidencia-se nessas vozes que percebem a construção do PPP em uma 

concepção emancipatória e autônoma da educação, porque trilha por caminhos 

novos com determinação, consciência crítica e muita confiança de uma escola de 

qualidade para todos. Dentro dessa perspectiva lógica, esse projeto da escola 

determina a identidade da escola e delineia um espaço de autonomia ao longo do 

seu processo de construção, pois se distancia de práticas individualistas para 

possibilitar um foco coletivo das reflexões sobre as concepções de homem, 

sociedade, educação, ensino, aprendizagem, currículo, avaliação etc., que o 

ambiente escolar deseja para todos (SOUSA 2001; VEIGA, 2001).  

 Ao transpor essa reflexão, é de fundamental importância considerar o que 

José Vieira de Sousa (2001, p. 222) aduz sobre o PPP: 

 

É fundamentalmente a identidade de projeto que precisa ser observada no 
contexto de discussão do projeto político-pedagógico da escola, uma vez 
que ela pode gerar um sujeito ativo e autônomo, sem a perda dos laços de 
solidariedade social, tendo o coletivo como referência primeira. Eu preciso 
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ter claro, porém, que a relação entre sujeito e o coletivo – quando se trata 
de constituição de identidade – não se constrói no vazio, mas à luz de 
condicionante sociais, éticos e políticos [...] (grifos do auto). 

 

 Assim, possibilitar no espaço educativo a participação política coletiva de 

todos os segmentos da comunidade escolar com o ato dialógico comunicativo como 

práxis cultural nas decisões e na construção do projeto político-pedagógico pautada 

na proposta de uma escola cidadã, aquela que a maior ambição focada é realizar a 

contribuição na produção para o surgimento de uma nova cidadania, ocupando um 

espaço de organização da sociedade para a defesa de direitos e a conquista de 

novos (GADOTTI, 2010). 

 A comunidade do entorno quando foi investigada sobre se existia alguém da 

família que estudava na Escola Premiada e se conheciam o seu funcionamento, a 

resposta foi de 50% de afirmativa e 50% de negativa (ver figura 19, a seguir). 

 Afirmaram, também, que conhecem a diretora, pois ela já está no cargo já faz 

bastante tempo. São várias as atividades que a escola promove para envolver a 

comunidade de entorno, inclusive nas datas comemorativas; e que consideram a 

unidade de ensino como modelo de gestão participativa.     

 

Figura 19 – Gráfico sobre se a comunidade do entorno conhece a escola e tem 

alguém que estuda nela 

 

 

   

  

Fonte: Questionário da pesquisa, 2011 



 

 

114 

 

 
 Embora a comunidade do entorno reconheça o potencial que a escola 

apresenta como modelo de gestão participativa, conheça um pouco do seu trabalho 

educativo e o incentivo que a mesma oferece para que a comunidade seja um 

segmento participante das atividades escolares  afirma em 100% que não colabora 

em nada como parceiros nas atividades da referida instituição de ensino. 

 Verificou-se na pesquisa que, de acordo com a comunidade do entorno, a 

Escola Premiada é reconhecida por causa do bom trabalho que elabora e realiza. 

Isso se torna possível porque estabelece e consolida estratégias para o 

envolvimento de todos os segmentos que compõem o processo educativo, pois há 

possibilidades da escola oferecer um ambiente escolar dentro de um modelo 

participativo que prioriza um ensino de qualidade simetrizado com a formação de 

cidadania e consolida a dialogicidade adicionada à participação coletiva dos 

envolvidos nos processos de decisões, bem como, na construção de um PPP numa 

perspectiva de escola cidadã. A grande fragilidade encontrada nesse trabalho é a 

participação efetiva da família em algumas atividades oferecidas pela escola e a 

falta de envolvimento da comunidade do entorno nas atividades que são projetadas 

pelo ambiente escolar. 

 A Escola Premiada considera indispensável manter um elo com a 

comunidade para a construção de um projeto de escola focando uma identidade 

escolar, assim como justifica Ilma P. A. Veiga (2001, p. 62): 

 

A articulação da comunidade, tendo em vista a construção do projeto de 
escola, é inspirada em ações comunitárias, tais como: centros e oficinas de 
apoio comunitário, estudo das reais condições da população etc. A 
conjugação destas três instâncias – escola, família e comunidade – poderá 
representar um avanço, um diálogo mais consistente entre as principais 
forças sociais comprometidas com a democratização da escola pública. 
Portanto, o projeto pedagógico da escola, ao se identificar com a 
comunidade local, busca alternativas que imprimam dimensão política e 
social à ação pedagógica. Articular não só a comunidade escolar em torno 
do projeto político-pedagógico, mas manter o elo com a comunidade, 
articulando-se às propostas comunitárias, fortalecendo a práxis (grifo da 
autora). 

 

 

 As sugestões dos gestores, dos professores, dos funcionários, da família, dos 

alunos e da comunidade do entorno para a melhoria na gestão da E. E. E. F. Bom 
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Jesus são: permanência de todos os segmentos da escola nos processos 

decisórios; criar momentos de discussão e reflexão na busca de soluções das 

problemáticas relacionadas à escola; comprometimento de todos os envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem e, principalmente, um maior engajamento da 

família; elaboração e realização de mais projetos que envolvam a comunidade do 

entorno; e ter uma formação voltada para a cidadania ativa para uma possível 

mudança na organização social. 

 Contudo, observa-se que todas as proposições sugeridas são voltadas para a 

maximização de um cenário escolar mais democrático e participativo, 

compromissado com uma mudança não focada apenas no escolar, mas  também na 

colaboração que se pode fornecer à sociedade quando se tem uma proposta de 

trabalho com essa perspectiva de uma qualidade de educação adicionada à 

formação para a cidadania. Como diz Moacir Gadotti (2010, p. 75): 

 

[...] Trata-se de formar para e pela cidadania para a gestação de um novo 
espaço público não estatal, uma ‘esfera pública cidadã’, como diz Jürgen 
Habermas, que leve a sociedade a ter voz ativa na formulação das políticas 
públicas e assim possa participar da mudança do Estado que temos para a 
criação de um novo Estado, radicalmente democrático. Não se pode mudar 
a escola pública de hoje sem uma nova concepção de Estado. 

 

 Isso implica considerar uma educação para crianças, jovens e adultos em 

geral com um objetivo prioritário de formar cidadãos ativos e conscientes dos seus 

direitos e deveres com relação à sociedade e que, a partir disso, podem interagir 

com o espaço onde vivem, ou seja, empreendam uma ação participativa e 

transformadora no âmbito social. Sendo assim, ações educativas que possam dar 

lugar a um cidadão ou cidadã capaz de integrar o conhecimento e a vivência para a 

construção de uma cidade mais democrática e educadora (GADOTTI, 2004). 

 Dentro dessa perspectiva, tem que haver um compromisso particular 

educativo da escola com o aspecto social e político, o que implica construir uma 

proposta pedagógica não apenas para a aquisição de conhecimentos, mas também 

voltada para a formação do futuro cidadão, consciente de seus direitos e 

responsável pelas suas obrigações, o que implica consolidar um PPP que tenha 

como objetivo o desenvolvimento de valores que são orientadores da gestão 

participativa e pilares básicos de uma verdadeira formação democrática: 

solidariedade, cooperação e a responsabilidade individual e social. 



 

 

116 

 Diante do exposto é necessariamente correto citar o que, 

 

é, portanto, escola de cidadania. 
Esta escola de cidadania deve ser entendida também como o âmbito onde 
as políticas de proteção e salvaguarda dos direitos humanos se 
desenvolvem e generalizam, como formas habituais de convivência e como 
um sistema jurídico legítimo na hora de defender os cidadãos (GADOTTI, 
2004, p. 97). 

 

 Pois,  

 

a maior ambição da Escola Cidadã é contribuir na criação das condições 
para o surgimento de uma nova cidadania, como espaço de organização 
da sociedade para a defesa de direitos e a conquista de novos (GADOTTI, 
2010, p. 75, grifos do autor). 

  

  

 Aquele cidadão capaz de ser sujeito ativo dentro do seu contexto social, 

agentes comprometidos com transformações significativas no seu espaço territorial, 

que aprende, participa e ajuda a encontrar alternativas para as possíveis soluções 

dos problemas, ou melhor, compromissado em potencializar o aparecimento e a 

construção de uma cidade educadora.  

 

A cidade educadora é uma cidade com personalidade própria, integrada no 
país onde se localiza. Sua identidade, portanto, é independente com a do 
território de que faz parte e da história da qual resulta. É, também, uma 
cidade que não está fechada em si mesma, mas, sim, uma cidade que se 
relaciona com seu entorno: outros núcleos urbanos do mesmo país ou 
cidades parecidas de outros países, relação que implica novas 
aprendizagens, intercâmbio e solidariedade, enriquecendo a vida de seus 
habitantes. 
Uma cidade educadora [...] sempre considerará como uma de suas 
prioridades o investimento cultural e a formação permanente de sua 
população. Desta maneira, além de suas funções tradicionais (econômica, 
social, política e de prestação de serviços), assume intencionalidade e a 
responsabilidade na formação, promoção e desenvolvimento de todos os 
seus habitantes: crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos 
(GADOTTI, 2004, p. 12).  

 

 
 Enfim, ser uma escola pública compromissada com a qualidade de ensino, 

essa por sua vez está diretamente imbricada com o projeto de sociedade que 

queremos. Uma escola que respeite as peculiaridades étnicas, raciais e culturais de 

cada região, e que descentraliza as responsabilidades e decisões, e que oportuniza 

uma gestão participativa na perspectiva da Escola Cidadã, instituindo um conselho 
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escolar formado por todos os segmentos da comunidade: pais, alunos, professores, 

direção e demais funcionários, desempenhando as suas quatro funções: consultiva, 

deliberativa, normativa e fiscal. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Muito se tem discutido no contexto brasileiro sobre a possibilidade de se 

consolidar na escola pública uma gestão participativa dinâmica e democrática com 

qualidade de ensino. Temos como exemplo a década de 80, que ficou sinalizada 

com marcas profundas das lutas dos movimentos sociais pela grande busca de um 

país democrático e com mais equidade social. Foi justamente após as lutas dos 

movimentos sociais, considerados como responsáveis pela abertura política 

brasileira, que a gestão escolar começou a aparecer e/ou surgir no cenário político. 

A partir daí, constitui-se uma expressividade no campo legal: primeiro, com a 

Constituição da República Federativa do Brasil; logo após, ocorreu o fortalecimento 

da normatização por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira nº 

9.394 de 1996. 

Os princípios legais indicados para a educação pública no Brasil são incisivos 

na questão de assegurar uma gestão democrática, no entanto, essa proposta 

preconizada no âmbito legal, não pode garantir que esse modelo fosse consolidado, 

porque é a escola que deve possibilitar a concretização da horizontalidade nos 

processos pedagógicos com um caráter de dialogicidade e participação coletiva dos 

envolvidos nos processos decisórios e na construção do PPP. 

 O planejamento escolar (PPP), não está imbricado no modelo de 

planejamento estratégico-empresarial voltado a uma centralização do serviço a um 

cliente e permeado de mecanismos operacionais como se define nas políticas 

públicas inseridas no contexto neoliberal do capitalismo. Mas um PPP voltado para a 

formação de alunos com elevado nível de conhecimento; vinculado à formação 

cidadã crítica que lhe conceda entender, opinar e interagir socialmente.  

O tipo de PPP que se vislumbra é aquele capaz de registrar uma educação 

que expresse a sua identidade, pois essa está imbricada com a constituição de 

historicidade, um planejamento educativo que explicite a concepção de educação 

centrada não só na integração do educando no contexto social, mas também o 

compromisso com a sua formação integral como cidadão e sujeito capaz de 

transformar o seu meio, desenvolvendo sua criatividade e capacidade crítica, 

impulsionando-o a uma participação ativa no processo sociopolítico-cultural-

educacional, responsável com o seu espaço territorial e comprometido com a 

construção de uma cidade educadora. 
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Para tanto, se faz necessariamente indispensável uma praticidade profissional 

comprometida com o espaço escolar público dentro de uma perspectiva para aplicar 

uma gestão democrática voltada para a qualidade de ensino com a construção da 

identidade e autonomia por meio da elaboração do seu projeto político-pedagógico 

de forma coletiva, numa perspectiva da escola cidadã.  

 Uma qualidade de ensino não pode ser sedimentada exclusivamente no 

volume de informações absorvidas pelo estudante presa apenas em índices 

estatísticos, pressupostamente manipulados pelos órgãos governamentais, 

publicados na mídia; pois se entende que a função da escola tem uma dimensão 

bem maior do que apenas a transmissão das informações para possíveis obtenções 

de “excelentes” resultados em exames, provas, avaliações, testes, etc. e a qualidade 

de ensino está vinculada a um projeto social e deve estar simetrizada a uma 

formação nova de cidadania para explicitar uma educação séria, estimuladora, 

prazerosa. 

 Desta forma, o cenário educacional brasileiro urge políticas públicas de 

práticas pedagógicas comprometidas com a gestão participativa com qualidade de 

ensino para as classes populares; a fim de travar lutas decisórias ao combate às 

políticas públicas que só tem enfoque a uma perspectiva empresarial no foco 

neoliberal, pois despreza a educação como um fator de atualização histórico-cultural 

que se difere da simples transmissão de informação. 

 O presente trabalho de pesquisa procurou investigar quais são as políticas 

públicas voltadas para a gestão democrática com qualidade de ensino no contexto 

da escola pública estadual em Porto Velho - RO.  

 Nesta perspectiva, o escopo principal tinha a pretensão de verificar se a 

política pública chamada “Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar” era 

uma mola estimuladora do desenvolvimento da gestão democrática no cenário 

escolar, tendo como foco o compromisso com uma aprendizagem de qualidade. 

Durante o período imerso da pesquisa no interior da Secretaria de Estado de 

Educação (SEDUC), especificamente no setor de Gestão Escolar onde se encontra 

a Comissão Permanente de Gestão Democrática e Coordenação Estadual do 

Prêmio Gestão Escolar, em Porto Velho-RO, e da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Bom Jesus, percebeu-se por meio dos resultados desse Estudo de 

Caso e aplicabilidade de técnicas de pesquisa, tais como: entrevistas, questionários, 

observações e análises de relatórios e documentos, que a única política pública, que 
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hoje se direciona e é aplicada na escola que configura um enfoque para a gestão 

participativa com qualidade de ensino está caracterizada pelo “Prêmio Nacional de 

Referência em Gestão Escolar”. Porém, de acordo com as entrevistas realizadas, há 

um planejamento futuro para a concretização de uma política pública voltada para a 

implementação de Conselhos Escolares e eleição para diretores nas escolas 

estaduais que deve acontecer ainda neste ano.  

Diante dessa perspectiva, o governo estadual criou uma Comissão 

Permanente de Gestão Democrática, e no dia vinte e nove de abril do corrente ano 

publicou em Diário Oficial Estadual Nº 1725, o Decreto Nº 15866 que trata da 

instituição dos Conselhos Escolares na Rede Pública Estadual de Ensino do Estado 

de Rondônia. Sendo assim, a SEDUC resolve estabelecer, por meio da Portaria Nº 

1.345/11/GAB/SEDUC, diretrizes operacionais para a implantação de Conselho 

Escolar nos Estabelecimentos de Ensino da rede pública estadual que atende a 

Educação Básica. 

O “Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar” é uma iniciativa 

conjunta do Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), da Organização das 

Nações Unidas Para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e da Fundação 

Roberto Marinho (FRM), em condecorar anualmente uma instituição de ensino 

pública como modelo de gestão escolar, e procura avaliar as seguintes dimensões: 

gestão de resultados educacionais, gestão participativa, gestão pedagógica,  gestão 

de pessoas e gestão de serviços e recursos. 

  A última condecoração ocorrida na cidade de Porto Velho foi para a Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Bom Jesus no ano de 2008. Portanto, essa 

unidade de ensino foi também o foco investigativo desta pesquisa por ser a mais 

recente a receber o Prêmio em Porto Velho-RO, pois, considerou-se o título para 

verificar se a mesma apresentava o perfil de gestão escolar participativa com 

qualidade de ensino, assim como apresenta nos objetivos explicitados no Prêmio. 

 A Escola Estadual de Ensino Fundamental Bom Jesus concorreu ao “Prêmio 

Nacional de Referência em Gestão Escolar”, no ano de 2008, onde foi condecorada 

com o 1º lugar em nível estadual. Esse reconhecimento ocorreu pelo motivo de a 

escola aplicar projetos pedagógicos direcionados à melhoria da gestão participativa 

e da qualidade de ensino, e a média de 5,2 que a unidade de ensino alcançou no 

IDEB, um resultado considerado acima da média projetada pelo Ministério da 
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Educação (MEC), porque esse indicativo do IDEB é um critério importantíssimo para 

a condecoração do Prêmio de Referência Nacional como princípio da qualidade de 

ensino. 

 Para verificar se a escola apresentava qualidade de ensino, realizou-se uma 

investigação sobre os resultados educacionais no período de 2007 a 2010, de 

acordo como valoriza “Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar” e se os 

índices permaneceram ou melhoraram após a condecoração de referência em 

gestão escolar. Objetivou-se também saber se uma escola que ainda não foi 

condecorada apresentava essa qualidade, para uma análise comparativa e analítica.  

 Mediante os resultados obtidos na investigação verificou-se que 

supostamente a escola premiada tem um nível bem elevado de aprovação, um baixo 

índice de retenção; e embora tenha apresentado um índice visível de transferidos 

não apresentou nível excessivo de desistência. Ao contrário da outra instituição 

escolar, que demonstrou uma taxa inferior de promoção, o índice de retenção maior; 

e confirma a existência de desistência escolar. 

 A Escola Premiada, de acordo com a pesquisa, possivelmente apresenta o 

compromisso de fazer com que os estudantes se apropriem “melhor” dos 

conhecimentos e de querer saber se de fato ocorreu no ato docente a aprendizagem 

de seus alunos e alunas. As estratégias utilizadas se definem em: oferecer um 

ambiente prazeroso para que aconteça a aprendizagem; o ato docente ocorre com 

uma relação horizontalizada permeada pela comunicação dialógica; os professores 

ensinam com prazer, com amor, com qualidade e carinho, de forma diferente, alegre 

e ousada, e/ou utilizam a aplicação de um simulado anual nos componentes 

curriculares: Língua Portuguesa e Matemática com finalidade de apresentarem bons 

índices na avaliação do IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. 

 Observou-se, nessa pesquisa, que uma escola para apresentar  seriedade e 

demonstrar compromisso com a sua comunidade não necessita tornar o processo 

de ensino e aprendizagem em um momento sisudo e triste, porque na perspectiva 

freireana a escola deve ser um espaço de produção de conhecimentos que priorize 

a relação dialógica e geradora de alegria.  

 Pressupõe-se que a E. E. E. F. Bom Jesus não priorizou a busca de bons 

resultados educacionais apenas para vencer o “Prêmio Nacional de Referência em 

Gestão Escolar”, porque isso é uma realidade cultural da escola, pois, segundo os 
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dados apresentados nesse trabalho, a referida escola continua a demonstrar, 

atualmente, índice baixo de reprovação e índice de aprovação altíssimo.  

 Com relação à perspectiva da qualidade de ensino vinculada não apenas a 

questão de absorção de informações, mas, também, a formação da cidadania, 

descobriu-se que a escola em estudo assegura no seu PPP uma proposta de 

trabalho que tem a finalidade de oferecer um ensino de qualidade que vislumbre e 

promova a participação de toda a comunidade escolar nos processos decisórios em 

várias instâncias para diluir a verticalidade e possibilitar o desenvolvimento integral 

dos estudantes e, assim, poder formar cidadãos e cidadãs conscientes do seu papel 

no contexto social.  

 Daí observou-se que a escola aplica essa proposta de trabalho pelos 

gestores, professores e alunos por meio de vários projetos voltados para a formação 

da cidadania ativa, que são trabalhados no decorrer do ano, dentro do seu contexto 

real. Então, pode-se presumir que ocorre na escola o compromisso com a formação 

cidadã dos estudantes concomitante com a aquisição de qualidade do saber. 

  Segundo, todos do segmento escolar que participaram desse estudo têm 

conhecimento sobre o “Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar” que a 

instituição de ensino recebeu em 2008, e afirmam que hoje a escola apresenta uma 

gestão participativa com sucesso em detrimento do referido Prêmio. Sendo assim, 

possivelmente, embora o referido Prêmio apresente um aspecto midiático, 

impulsiona e promove uma gestão participativa com qualidade de ensino. 

  A Escola Premiada encontra uma grande dificuldade no que diz respeito à 

participação da família no acompanhamento da aprendizagem do estudante e em 

algumas atividades realizadas pela escola que exigem envolvimento dos pais ou 

responsáveis, mas são várias as iniciativas criadas pela escola para minimizar essa 

problemática, tais como: convites para reuniões que objetivam discutir sobre os 

aspectos administrativos, pedagógicos e financeiros; comunicados para a 

elaboração e participação em projetos; eventos direcionados para a família; e/ou 

reuniões bimestrais para a divulgação de resultados educacionais. 

. A participação dos pais é muito desejada pela Escola Premiada, pois não é 

suficiente permitir que a comunidade tenha participação na gestão da escola, é 

necessário que haja condições que possibilitem essa participação. Nesse sentido, 

de acordo com os dados da pesquisa, a escola propicia essas condições, porque 

apresenta um modelo de gestão participativa que permite a participação coletiva na 
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tomada de decisões para construir no cotidiano escolar a necessidade da reflexão 

permanente de atender às necessidades da comunidade, compartilhar poder e 

responsabilidade com o grupo, promover discussões coletivas para solucionar as 

dificuldades existentes no contexto educativo apesar de o único mecanismo de 

órgão coletivo que a escola possui legalizado ser a Associação de Pais e 

Professores (APP), que funciona apenas com finalidade executora para a 

aplicabilidade dos recursos financeiros recebidos pela escola.  

 A maioria dos participantes da pesquisa apresentou noção e conhecimento 

sobre o que é um projeto político-pedagógico - PPP e, participam da sua elaboração. 

Portanto, mesmo a escola apresentando déficit de participação da família em outras 

atividades organizadas e promovidas pela referida unidade escolar, eles 

demonstram com relação à participação na construção do PPP, apresentar um bom 

nível de ato participativo, essa prática pode sinalizar que supostamente a família é 

comprometida com o padrão de qualidade na educação dos seus filhos ou filhas 

associado à cidadania e identidade escolar dentro de uma concepção de escola 

cidadã. 

 Sendo assim, é considerado relevante o significado desse ato participativo 

para os sujeitos: para a comunidade, significa inteirar-se e opinar sobre assuntos 

decisórios e pensar a escola não como uma instituição governamental externa, mas 

um órgão público que deve ser fiscalizado, controlado e dirigido pelos seus usuários; 

a equipe gestora assume uma tarefa eminentemente política, porque a abertura da 

participação possibilita lidar com um todo heterogêneo com inúmeras peculiaridades 

de expectativas e projetos pedagógicos distintos; os alunos assumem sua 

responsabilidade na direção escolar e no processo pedagógico que exige um 

compromisso com o projeto educacional construído pela escola; e os professores 

preparam-se para dialeticamente analisar e estabelecer valores que possibilitem 

diferentes metodologias para subsidiar as suas teorias e práticas e promover a tão 

almejada qualidade no ensino. 

 A Escola Premiada é reconhecida pela comunidade do entorno por causa do 

“bom” trabalho que elabora e realiza. Sinaliza-se aí uma relação dinâmica e 

consciente com essa comunidade, uma garantia para que a escola atue como um 

fator de mudança social.  

 Por fim, para existir o processo de possibilitar uma democratização na gestão 

escolar, torna-se indispensável que a escola respeite a realidade local; considere 
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uma educação de qualidade para a classe popular comprometida em formar 

cidadãos ativos e conscientes dos seus direitos e deveres com relação à sociedade 

e que, a partir disso, venha interagir com o espaço onde vive, ou seja, uma proposta 

de educação que gere ações educativas formadoras de um cidadão ou cidadã capaz 

de integrar o conhecimento e a vivência para a construção de uma cidade mais 

democrática e educadora. 

 Os resultados alcançados nesse trabalho investigativo têm a pretensão de 

indicar um estudo que possivelmente venha trazer grandes contribuições ao campo 

da gestão escolar, na medida em que corrobora e amplia as possibilidades de 

reflexão e análises a respeito da participação coletiva na gestão escolar, com vias à 

melhoria de ensino, apropriando-se de uma consciência crítica do contexto social 

para a construção de uma escola verdadeiramente pública e de qualidade para as 

classes populares, na busca por uma sociedade mais democrática e com menos 

desigualdades sociais. 

. 
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