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RESUMO 

 

Esta pesquisa analisa a política de formação a distância de gestores de escolas públicas 

de educação básica no Estado de Sergipe., no Programa de Capacitação a Distância para 

Gestores Escolares – PROGESTÃO, a partir da possibilidade de contribuição para a 

perspectiva teórica e metodológica da gestão democrática nos processos de organização 

escolar, no período de 2004 a 2005. Optou-se por uma abordagem metodológica 

dialética, a partir da compreensão de uma determinada realidade concreta, considerando 

as convicções políticas e ideológicas do investigador e da própria matriz do objeto de 

investigação, a fim de, mais especificamente: a) identificar a concepção de gestão 

escolar contemplada nas diretrizes do curso de formação continuada de gestores 

escolares, face à  perspectiva de gestão escolar democrática; b) analisar na compreensão 

dos cursistas a perspectiva de contribuição da formação continuada de gestores 

escolares para fortalecer o princípio da gestão escolar democrática; c) analisar as 

estratégias de intervenção propostas pelos cursistas de formação continuada em suas 

relações com a perspectiva teórica e metodológica de gestão democrática. O campo 

empírico do estudo foi a plataforma Moodle, que hospeda tecnicamente o curso. Foram 

considerados sujeitos do estudo todos os cursistas que participaram do Fórum de 

discussão, das 10 turmas em formação, bem como aqueles que apresentaram o Trabalho 

de Conclusão de Curso – TCC sobre a temática da democratização da gestão. Foram 

analisadas 252 mensagens de fórum e 45 trabalhos, cujos resultados apontam para 

posições que divergem/convergem para o foco da formação, quais sejam: - Os cursistas 

apontaram fragilidades no trabalho nas escolas com vistas a mobilizar o coletivo escolar 

para a realização de práticas de gestão democrática; - Indicam haver contradições entre 

a metodologia inovadora proposta para a formação, o conteúdo organizado para o curso 

e as estratégias didáticas e metodológicas aplicadas nas atividades, já que os 

encaminhamentos conduzem às práticas gerencialistas que vão de encontro ao princípio 

norteador da formação; - Nas concepções de gestão que permeiam o trabalho do gestor 

escolar, os cursistas fazem referências à ênfase em práticas burocráticas e ao embate 

entre as concepções gerencial e democrática; - Os trabalhos científicos finais dos 

cursistas apresentavam, em sua maioria, propostas de intervenção e nas ações realizadas 

nos eixos Projeto Político-Pedagógico, Gestão Democrática Participativa e Conselho 

Escolar.; - No que se refere à modalidade EAD, chamam a atenção os índices de evasão, 

motivados por dificuldades específicas dos cursistas, por algumas práticas formadoras 



 
 

ao longo do curso, bem como pelas condições dadas no correr do processo formativo. 

Portanto, o PROGESTÃO se constitui numa política pública de formação docente 

importante, que apresenta fundamentos sobre a gestão democrática da escola e contribui 

positivamente para a revisão de práticas/concepções, embora seja possível evidenciar 

ainda contradições no processo que acabam, por sua vez, a conduzir para práticas de 

gestão gerencialista. 

 

Palavras-chave: PROGESTÃO. Gestão Democrática. Escola Pública Estadual. Gestor 

Escolar. Sergipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research analyzes the distance training policy of managers of public schools of 

basic education in the State of Sergipe, in the Distance Training Program for School 

Managers - PROGESTION, based on the possibility of contributing to the theoretical 

and methodological perspective of democratic management in the processes of school 

organization, from 2004 to 2005. We opted for a dialectical methodological approach, 

based on the understanding of a concrete reality, considering the political and 

ideological convictions of the researcher and the very matrix of the research object, 

therefore, in order to: a) identify the conception of school management contemplated in 

the guidelines of the continuing training course of school administrators, in view of the 

perspective of democratic school management; b) to analyze in the understanding of the 

students the perspective of contribution of the continued formation of school managers 

to strengthen the principle of democratic school management; c) to analyze the 

strategies of intervention proposed by the continuing formation students in their 

relations with the theoretical and methodological perspective of democratic 

management. The empirical field of study was the Moodle platform, which hosts the 

course technically. The study participants were all the students who participated in the 

Discussion Forum, from the 10 groups in formation, as well as those who presented the 

Course Conclusion Work - TCC on the theme of the democratization of management. A 

total of 252 forum messages and 45 papers were analyzed. The results point to positions 

that diverge / converge to the focus of the training, namely: - The trainees pointed out 

weaknesses in the work in the schools with a view to mobilizing the school collective 

for the practice of Democratic management; - Indicate that there are contradictions 

between the innovative methodology proposed for the training, the content organized 

for the course and the didactic and methodological strategies applied in the activities, 

since the referrals lead to managerial practices that go against the guiding principle of 

training; - In the management conceptions that permeate the work of the school 

manager, the students make references to the emphasis on bureaucratic practices and the 

conflict between the managerial and democratic conceptions; - The final scientific 

works of the students present, in their majority, proposals of intervention and in the 

actions carried out in the Political-Pedagogical Project, Participative Democratic 

Management and School Council. ; - With regard to the EAD modality, attention is 

drawn to the dropout rates, motivated by specific difficulties of the trainees, by some 



 
 

training practices throughout the course, as well as by the conditions given in the course 

of the training process. Therefore, the PROGESTION constitutes a public policy of 

teacher education, which presents fundamentals on the democratic management of the 

school and contributes positively to the revision of practices / conceptions, although it is 

possible to evidence contradictions in the process that, in turn, end up management 

practices. 

 

Keywords: PROGESTION. Democratic management. State Public School. School 

Manager. Sergipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

Esta investigación analiza la política de formación a distancia de gestores de escuelas 

públicas de educación básica en el Estado de Sergipe., En el Programa de Capacitación 

a Distancia para Gestores Escolares - PROGESTÃO, a partir de la posibilidad de 

contribución a la perspectiva teórica y metodológica de la gestión democrática en los 

procesos de organización escolar, en el período de 2004 a 2005. Se optó por un enfoque 

metodológico dialéctico, a partir de la comprensión de una determinada realidad 

concreta, considerando las convicciones políticas e ideológicas del investigador y de la 

propia matriz del objeto de investigación, con el fin de, más específicamente: a) 

identificar la concepción de gestión escolar contemplada en las directrices del curso de 

formación continuada de gestores escolares, frente a la perspectiva de gestión escolar 

democrática; b) analizar en la comprensión de los cursistas la perspectiva de 

contribución de la formación continuada de gestores escolares para fortalecer el 

principio de la gestión escolar democrática; c) analizar las estrategias de intervención 

propuestas por los cursistas de formación continuada en sus relaciones con la 

perspectiva teórica y metodológica de gestión democrática. El campo empírico del 

estudio fue la plataforma Moodle, que aloja técnicamente el curso. Se consideraron 

sujetos del estudio todos los cursistas que participaron del Foro de discusión, de las 10 

clases en formación, así como aquellos que presentaron el Trabajo de Conclusión de 

Curso - TCC sobre la temática de la democratización de la gestión. Se analizaron 252 

mensajes de foro y 45 trabajos, cuyos resultados apuntan a posiciones que divergen / 

convergen para el foco de la formación, que: - Los cursistas apuntar fragilidades en el 

trabajo en las escuelas con miras a movilizar el colectivo escolar para la realización de 

prácticas de trabajo gestión democrática; - Indican que hay contradicciones entre la 

metodología innovadora propuesta para la formación, el contenido organizado para el 

curso y las estrategias didácticas y metodológicas aplicadas en las actividades, ya que 

los encaminamientos conducen a las prácticas gerencialistas que van de acuerdo al 

principio orientador de la formación; - En las concepciones de gestión que permean el 

trabajo del gestor escolar, los cursistas hacen referencias al énfasis en prácticas 

burocráticas y al embate entre las concepciones gerencial y democrática; - Los trabajos 

científicos finales de los cursistas presentaban, en su mayoría, propuestas de 

intervención y en las acciones realizadas en los ejes Proyecto Político-Pedagógico, 

Gestión Democrática Participativa y Consejo Escolar .; - En lo que se refiere a la 



 
 

modalidad EAD, llaman la atención los índices de evasión, motivados por dificultades 

específicas de los cursistas, por algunas prácticas formadoras a lo largo del curso, así 

como por las condiciones dadas al correr del proceso formativo. Por lo tanto, el 

PROGESTÃO se constituye en una política pública de formación docente importante, 

que presenta fundamentos sobre la gestión democrática de la escuela y contribuye 

positivamente a la revisión de prácticas / concepciones, aunque es posible evidenciar 

aún contradicciones en el proceso que acaban, a su vez, conducir a prácticas de gestión 

gerencialista. 

 

Palabras clave: PROGESTIÓN. Gestión Democrática. Escuela Pública Estadual. Con 

experiencia de 2 años. Sergipe. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como objeto de investigação o Programa de Capacitação a 

Distância para Gestores Escolares – PROGESTÃO e analisa a política de formação a 

distância de gestores de escolas públicas de educação básica no Estado de Sergipe. 

As razões pelas quais optamos pela investigação desse objeto decorrem de 

fatores de ordem pessoal e, também, profissional. Iniciamos a experiência no campo da 

gestão escolar quando assumimos a função de direção por indicação na Escola Estadual 

Vicente Machado de Meneses (1994-1998), na cidade de Itabaiana/SE. Nessa escola 

trabalhava com a oferta do ensino fundamental e médio e tinha como entidade 

mantenedora a Secretaria de Estado da Educação – SEED. Na ocasião, identificamos 

experiências que promoviam a democratização da gestão escolar marcada, até então, 

pela indicação dos diretores por políticos influentes. 

As experiências como gestora de escola pública e a necessidade de formação 

para melhor atuar na gestão escolar nos encaminharam para a formação por meio de 

algumas práticas de gestão nesse estado. Pudemos aprofundar a temática e realizar 

experiências coletivas por meio do Projeto Político Pedagógico – PPP, elaborando e 

disseminando uma proposta para as escolas da rede pública estadual de ensino. 

Compreendemos, assim, que a gestão democrática da escola pública ainda é um 

processo em construção, que se diferencia entre as diversas instituições de ensino. 

Igualmente, compreendemos que não basta a institucionalização, a regulamentação e a 

normatização do princípio para que ela se efetive. É evidente a necessidade de imprimir-

se, junto aos gestores escolares, fundamentos sobre gestão escolar, de forma que seja 

aprimorada a capacidade técnica e política que conduz e promove inovações e/ou 

mudanças no campo da gestão escolar, envolvendo, no dia a dia, as pessoas nos 

processos decisórios. Nessa perspectiva, entendemos que o PROGESTÃO, 

constituindo-se em política de formação de gestores de escola públicas, poderia ser uma 

estratégia de incentivo à formação para tal exercício, tendo a gestão democrática como 

foco. 

Sabemos que as políticas desenvolvidas por meio de ações em campos 

específicos, em âmbito federal, estadual e municipal, têm se tornado cada vez mais 

objeto de estudo e de investigações de instituições de ensino superior, interessados em 

diferentes áreas do conhecimento no campo da educação. Nosso objeto de estudo ainda 
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é recente, e, nas pesquisas voltadas para esse programa sobressaem análises de 

experiências realizadas por instituições que executam programas ou projetos em 

diferentes estados da federação. 

Assim, o que elegemos como recorte de investigação ganha relevância no campo 

acadêmico porque disponibiliza a produção de um conhecimento científico acerca da 

formulação de políticas e das práticas da formação de gestores escolares em um curso o 

PROGESTÃO na modalidade a distância. Sua contribuição social e política reflete-se 

nas possibilidades de o poder público repensar as políticas e as práticas relativas à 

formação de professores, principalmente, a distância, modalidade que é utilizada 

amplamente nos processos formativos em diferentes níveis e modalidades de ensino. A 

relevância incide, também, sobre a possibilidade de contribuir na oferta de políticas 

voltadas para a formação de gestores com vistas a sua atuação política e pedagógica, 

vislumbrando a construção de processos de democratização da gestão escolar. 

Na tentativa de aprofundar os conhecimentos teóricos acerca da problemática da 

educação, deparo-me com a oferta do PROGESTÃO, que logo vai se tornar objeto de 

estudo. Foi aí, então, que as questões que me propus discutir nesta pesquisa tiveram 

origens, quando, como profissional da Rede Estadual de Ensino, ingressei como aluna 

no curso de capacitação para gestores escolares, proposto no Estado de Sergipe pela 

SEED. 

Trata-se de um Programa que foi elaborado por iniciativa de um grupo de 

Secretários Estaduais de Educação, coordenado pelo Conselho Nacional de Secretários 

de Educação – CONSED, como parte integrante da agenda de projetos especiais que são 

desenvolvidos por este órgão. No Estado de Sergipe o programa foi mantido pela 

SEED.  

No âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, esse programa 

constituiu-se como política pública, por ser mantido pelo governo federal, e por atender 

a uma demanda social específica de formação de professores/gestores atuantes no 

campo da gestão escolar. A política atende, portanto, a um segmento profissional que 

assume funções para as quais não são formados, pois se trata de professores de diversas 

áreas do conhecimento que se afastam do exercício da docência para assumir as funções 

de gestor escolar em escolas públicas. A esses profissionais, o Plano Nacional de 

Educação – PNE (BRASIL, 2001) assegurou o direito à formação em nível de extensão. 

Assim, sua formação é ofertada na modalidade a distância, em serviço, dada a 

relevância dos fundamentos teóricos para a prática da gestão escolar de caráter 
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democrático, o que pode suscitar a melhoria da qualidade da educação básica que se 

constitui um direito básico de cidadania. Antes, porém, é configurado como 

obrigatoriedade, pois nos cursos deve adquirir fundamentos em função de obter 

melhores resultados nos sistemas de ensino. 

Propomo-nos a investigar o processo formativo dos gestores escolares em 

Sergipe, realizado pela SEED, no PROGESTÃO tendo como recorte à primeira edição 

efetivada entre 2004 a 2005, cujo eixo central é a gestão democrática da escola pública.  

Salientamos que o PROGESTÃO tem como objetivo em o Projeto Pedagógico - 

PP contribuir com a qualificação do gestor escolar na perspectiva da gestão 

democrática, bem como a efetivação do direito à educação básica com a qualidade 

social (CONSED, 2006). Nesse sentido, retomamos a literatura concernente à 

perspectiva dialética da pesquisa que questiona o alcance dos objetivos propostos pelo 

programa, bem como das práticas suscitadas no decorrer do curso. É possível 

vislumbrar que o processo formativo dos gestores escolares em Sergipe possa ser mais 

bem compreendido a partir de questões norteadoras que configuram o problema da 

pesquisa: a) A concepção de gestão escolar apresentada nas diretrizes do Curso de 

capacitação para gestores escolares aponta para a gestão escolar democrática?; b) Na 

compreensão dos cursistas, a formação continuada de gestores escolares contribui para 

fortalecer a perspectiva de gestão democrática?; c) As estratégias de intervenção 

contempladas pelos cursistas no trabalho de conclusão de curso evidenciam a 

perspectiva teórica e metodológica de gestão democrática nos processos de organização 

escolar?. 

As intenções mantidas nesta pesquisa estão voltadas para a busca de respostas a 

essas questões que nortearam o processo desta pesquisa, cujo objetivo geral: Analisar a 

política de formação a distância de gestores de escolas públicas de educação básica do 

Estado de Sergipe, a partir da possibilidade de contribuição para a perspectiva teórica e 

metodológica da gestão democrática nos processos de organização escolar. Como 

objetivos específicos: a) Identificar a concepção de gestão escolar contemplada nas 

diretrizes do curso de formação continuada de gestores, em face da perspectiva de 

gestão escolar democrática; b) Analisar a compreensão dos cursistas na perspectiva de 

contribuição da formação continuada de gestores escolares para fortalecer o princípio da 

gestão escolar democrática; c) Analisar as estratégias de intervenção proposta pelos 

cursistas de formação continuada de gestores em suas relações com a perspectiva teórica 

e metodológica de gestão democrática na organização dos processos escolares. 
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Tendo em consideração que, a partir da reforma da educação dos anos 1990, o 

princípio da gestão se baseia na gestão democrática e na gestão gerencial, defendemos a 

tese de que a política de formação continuada a distância para gestores escolares o 

PROGESTÃO segue essa mesma tendência, e a formação de gestores escolares de 

Sergipe, no curso de extensão, contribui para a perspectiva teórica e metodológica da 

gestão democrática e gerenciais nos processos de organização escolar. 

Um método é o caminho que percorremos com determinado objetivo. Gamboa 

(2012, p. 31) afirma que o método “[...] é estudado como um capítulo da lógica e se 

define como um caminho para o conhecimento”. Ao empreender análises sobre o 

método do ponto de vista da investigação enquanto conceito básico na análise 

epistemológica, o autor apresenta argumentos para justificar que a própria investigação 

se constitui um processo metódico e assinala que “[...] o método ou modo, ou caminho, 

de se chegar ao objeto, o tipo de processo para chegar a ele, é dado pelo tipo de objeto e 

não o contrário [...]”. (GAMBOA, 2012, p. 28). 

Os argumentos apresentados por esse autor confirmam a nossa compreensão de 

que os caminhos a serem trilhados em um processo investigativo são definidos a partir 

das próprias características do objeto, das opções teóricas, metodológicas, políticas, 

ideológicas e pessoais mediante convicções construídas ao longo da vida do 

pesquisador. Nesse sentido, entendemos que as informações teóricas necessárias à 

compreensão do campo empírico do objeto podem ser coletadas, organizadas e 

analisadas seguindo um determinado caminho (método) e por meio de procedimentos e 

técnicas diversificadas, conforme venham requerer as etapas do processo de 

investigação. 

A dialética do concreto de acordo com Triviños (2006, p. 129), “[...] o fenômeno 

tem sua própria realidade fora da consciência”. Considera, portanto, que o fenômeno, 

tratado enquanto objeto de estudo, é algo que se apresenta como real e concreto e que, 

como tal, deve ser estudado. Para o autor, isso significa enfoca-lo indutivamente, ao 

passo que se a aparência é descoberta, a sua essência também é avaliada como suporte 

teórico que atua dedutivamente e que só terá validade à luz da própria prática social. 

Com base nesse raciocínio, o autor conclui que “[...] o fenômeno social é explicado num 

processo dialético indutivo-dedutivo” (TRIVIÑOS, 2006, p. 130), sendo compreendido 

de forma intuitiva, em sua totalidade. 

O nosso esforço, portanto, para compreensão do objeto nesta investigação, 

orienta-se por essa perspectiva metodológica que conduz ao entendimento de que uma 
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política específica – de formação de gestores escolares – é mediatizada por injunções 

socioeconômicas, políticas, ideológicas e culturais. Nesse sentido, é possível assimilar a 

realidade social sob o ponto de vista da concepção materialista, caminho que requer do 

pesquisador um esforço para compreender sua concretude. Para isso, devemos ter em 

mente que a realidade não é estática e que ela está sempre em movimento, ou seja, é um 

vir a ser. Esta não se apresenta na sequência de fatos, mas estes se encadeiam de modo 

que uns são superados para que novos fatos desabrochem, tornando, assim, a realidade 

dinâmica e histórica. 

Analisando a totalidade do objeto de nossa investigação, tomamos não somente 

o curso de formação de gestores escolares como parte da política educacional brasileira. 

Essa política propõe como princípio a efetivação de processos de gestão escolar 

democrática, como abordagem teórica e metodológica ao curso de formação. A 

dinâmica sob a qual foi conduzido o processo formativo seguiu os objetivos propostos 

no curso, cuja finalidade era a melhoria dos processos de organização e gestão da 

escola. 

O PROGESTÃO na modalidade a distância, foi hospedado, tecnicamente, na 

plataforma Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – 

Moodle, identificada como o Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA
1
, e eleito 

campo empírico desta pesquisa. A estrutura curricular está organizada em Salas-

Ambiente, compostas por unidade temáticas, textos básicos para leitura e as atividades 

delas decorrentes. Nesse ambiente, identificamos a ferramenta de interação: o fórum de 

discussão e a base dos dados. As vivências e as experiências dos cursistas relativas ao 

trabalho de gestão escolar são valorizadas e expostas para discussão nessas salas. A 

estrutura curricular foi também organizada e compostas por Guia Didático; Guia de 

Implementação; Cadernos de Atividades e Cadernos de Estudos acompanhados dos 

módulos, para os encontros semipresenciais. 

Assim, observamos que o ambiente virtual dispõe de um conjunto de 

ferramentas criadas especificamente para facilitar o processo de formação a distância. A 

pesquisa ora realizada corresponde à análise do conteúdo dos dados postados na forma 

                                                           
1
 O AVA se constitui numa ferramenta (software) que auxilia na estruturação de cursos acessíveis a 

diferentes públicos por meio da internet. Este se estrutura como espaço de interação e colaboração a partir 

da utilização das redes físicas/tecnológicas que podem possibilitar a concretização de processos de ensino 

e de aprendizagem. Nesses ambientes, são associados o uso de diferentes recursos midiáticos, mediante 

um processo metodológico de interação/comunicação estabelecida entre professores/tutores e alunos. 
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de mensagens na plataforma, por meio de fórum de discussão. A opção por estudar essa 

ferramenta se deu por considerarmos que no ambiente virtual, 

[...] são os fóruns que possibilitam a discussão e o aprofundamento 

dos temas, uma vez que são nesses espaços que os alunos “se 

encontram” para expor suas dúvidas, apresentar suas opiniões, relatar 

experiências, compartilhar informações, enfim, aprender de forma 

colaborativa (BENTO, 2013, p. 63). 

 

Nessa perspectiva, também selecionamos como material de estudo um conjunto 

de resumos extraídos dos Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC produzidos pelos 

gestores cursistas no processo formativo, que se encontram no formato digital. Esses 

trabalhos foram conduzidos pelos professores/tutores da Sala-Ambiente, conforme a 

metodologia da pesquisa-ação (THIOLLENT, 2005) e, postado na plataforma de estudo 

com a denominação de relatório analítico. 

Consideramos a relevância do Trabalho de Conclusão de Curso –TCC como 

trabalho para validar o curso PROGESTÃO. No campo da pesquisa, o TCC apresenta-

se, para além de seu ordenamento acadêmico, sendo considerado como produção de 

conhecimento que toma por base as experiências formativas dos gestores escolares em 

suas instituições de ensino, que aborda temáticas relativas à gestão escolar e que reflete 

sobre as práticas exercidas pelos gestores. Entendemos, portanto, que os trabalhos 

produzidos sejam consubstanciados por fundamentos teóricos e metodológicos e que 

suscitem discussões decorrentes das diferentes Salas Ambientes, em um processo 

interdisciplinar, conforme propõe o PROGESTÃO. 

Dessa forma entendemos que, na construção de novas experiências gestoras, os 

cursistas, induzidos ao trabalho científico e crítico-participativo, fossem capazes de 

abstrair, trazendo para os trabalhos apresentados a essência do que foi produzido ao 

longo da formação. 

No conjunto das Salas Ambientes, a função primordial foi discutir sobre a 

concepção de gestão escolar, que se fundamentou no paradigma de gestão democrática e 

atuou em articulação com os demais componentes curriculares e as práticas 

desenvolvidas pelos gestores nas escolas, permitindo-lhes desenvolver processos 

múltiplos e simultâneos de interação e troca de experiências. Seu papel consistiu em 

promover a discussão sobre o gestor escolar e o PPP, resultando os fundamentos 

teóricos e metodológicos, bem como as etapas de formulação, implementação e 

avaliação. Esse processo de fundamentação estava em consonância com as experiências 
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realizadas nas escolas das quais resultaram as propostas de projeto de intervenção dos 

cursistas. 

A escolha da sala decorreu dos objetivos de aprendizagem que a possibilitaram 

ser “[...] um espaço de articulação entre e com as demais salas e componentes 

curriculares do curso”; e, também, por “[...] propiciar a reflexão teórico-prático entre os 

conteúdos e atividades propostos nos demais ambientes do curso, com a realidade 

cotidiana de sua escola”. (BRASIL, 2010a). Ademais, a metodologia imprimiu a 

possibilidade de a sala permanecer aberta do início ao final do curso, e, nela, os 

cursistas eram acompanhados pari passu por um professor/tutor na elaboração do 

projeto de intervenção e no relatório analítico correspondente ao TCC, conforme já 

mencionado. 

O grupo de sujeitos da pesquisa foi formado por todos os gestores cursistas 

inscritos no PROGESTÃO e participantes do processo formativo, na demanda 

correspondente ao período estudado. Nesse aspecto, constatamos no relatório da SEED 

que na 1ª edição foram inscritos 909 cursistas, sendo desses 390 são gestores escolares. 

Conforme a Portaria nº 0060, de 12 de janeiro de 2004, da SEED/SE, as vagas seriam 

para os gestores da Diretoria de Educação de Aracaju – DEA e Diretoria Regional de 

Educação – DRE 08 e Técnicos da SEED/SE. Dos 390 gestores matriculados, somente 

349 concluíram o curso de formação, com êxito nas atividades e na produção do TCC. 

Assim, foram consideradas para efeito de avaliação todas as postagens das 10 turmas 

atendidas, o que garante representatividade no conjunto dos gestores cursistas. 

Processamos a análise documental contemplando o aporte legal e normativo das 

políticas de formação de gestores escolares na modalidade a distância, de modo 

particular diretrizes específicas do programa do qual este é integrante.  

Na terceira etapa, organizamos o material coletado na plataforma Moodle, 

adotando como procedimento técnico a análise de conteúdo. Esta consiste na adoção de 

procedimentos fundamentados nos princípios adotados por Bardin (2011, p. 15), que a 

considera como “[...] instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante 

aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos extremamente diversificados”.  

A análise de conteúdo, nesta pesquisa, segue orientações construídas por Bardin 

(2011), quando se realiza mediante a compilação de textos do mesmo gênero discursivo, 

caracterizando o critério de homogeneidade; adota o caráter de representatividade, uma 

vez que foram todos produzidos pelos cursistas; e, considera-se que seja suficientemente 
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representativo das temáticas abordadas, o que garante o atendimento ao critério de 

exaustividade. 

Nessa fase de investigação tomamos as informações coletadas na plataforma 

Moodle, especialmente as mensagens postadas no Fórum de Discussão, cujo conteúdo 

relata as experiências de gestão realizadas nas escolas, constituindo-se material de 

análise desta pesquisa. Também integram este corpus os TCC apresentados pelos 

cursistas. 

Passamos, agora, ao processo de definição das unidades de análise compostas 

pelas mensagens postadas no Fórum de Discussão “Experiências de PPP”, localizados 

na Sala Ambiente, que será organizado compondo o corpus
2
 de análise, a partir dos 

relatos apresentados pelos gestores cursistas. Ao todo foram extraídos 10 documentos 

referentes ás mensagens postadas nesse espaço virtual das 10 turmas atendidas na 

demanda de formação pesquisada. A segunda unidade de análise foi composta pelos 

TCC, identificando-se, especificamente, aqueles que estariam relacionados à definição 

do processo de gestão democrática nas escolas. 

No estudo do material coletado, optamos por utilizar a técnica categorial, 

definindo algumas categorias centrais a serem detalhadas posteriormente. A 

categorização é um processo por meio do qual o pesquisador agrupa os dados 

observando o que existe de comum entre eles. A classificação poderá ser realizada por 

semelhança ou por analogia, mediante a predefinição de critérios. Ao longo das 

análises, faremos a diferenciação na forma de categorizar o conteúdo, a partir da 

definição de critérios utilizados, a saber: para análise do conteúdo postados nos fóruns, 

que constitui o primeiro corpus, tomamos como critério a frequência lexical, e, para 

trabalhar as análises dos TCC, que compõem o segundo corpus, analisamos os critérios 

semânticos. 

A frequência lexical compreende a repetição de termos evidenciada no material 

de análise. Assim, adotamos como procedimento, aliado à frequência lexical, a 

formatação de estruturas de Unidades de Registros – UR, associados a Unidade de 

Contextos – UC, que são próprios da metodologia de análise de conteúdo. A definição 

de critérios semânticos, por sua vez, processa-se por meio de agrupamento de categorias 

temáticas. 

                                                           
2
 Bardin (2011) considera corpus de análise como sendo o conjunto de documentos organizados a serem 

submetidos a procedimentos de análise, cuja constituição implica na definição de escolhas, seleções e 

regras. 
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Assim, tanto o material coletado do questionário quanto no conjunto dos TCC 

atende aos critérios de constituição de corpus de análise adotados nesta pesquisa, 

conforme se propõe na metodologia. Assim, procedemos a categorização que, no 

entender de Bardin (2011), se faz mediante o desmembramento de textos em unidades 

menores, extraindo os diferentes núcleos e sentidos presentes na comunicação realizada 

para se chegar ao reagrupamento em classes ou categorias. Passamos do processo de 

levantamento das categorias de análise ao tratamento de interpretação e inferência sobre 

os conteúdos recolhidos para análise. Caracterizamos o processo como análise de 

conteúdo, a partir da relação de dados quantitativos, bem como das análises reflexivas, 

fatores que visam qualificar o trabalho de pesquisa. 

Após a coleta e seleção do material dos corpora de análise, aplicamos o 

programa WordSmith Tools
3
 (SCOTT, 2008), uma ferramenta utilizada para a 

organização dos dados a serem analisados. Entre os motivos da escolha desse programa, 

destacam-se: a) facilidade de uso; b) é um programa que circula em um ambiente 

gráfico como Windows, facilitando a utilização dos recursos e promovendo um fácil 

aprendizado; c) facilidade para obter o programa, pois é distribuído por uma grande 

editora internacional (Oxford University Press) e também está disponível via internet, e; 

d) versatilidade, visto que o programa permite entender a organização de dados da 

língua e a análise de amostras isoladas (SARDINHA, 2006). 

As técnicas utilizadas na análise de conteúdo, segundo Bardin (2011, p. 15) 

trabalham com dados que vão “[...] desde cálculo de frequências que fornece dados 

cifrados, até a extração de estruturas traduzíveis em modelos [...]”. Nesse aspecto, o 

programa WordSmith Tools trabalhou na perspectiva de mostrar, a partir da frequência 

lexical, a definição de categorias a priori e, também, a posteriori, oferecendo 

encaminhamento na análise dos fundamentos do curso e das práticas de gestão 

desenvolvidas nas escolas. A partir da frequência lexical, precedeu-se a análise dos 

corpora e a identificação de categorias presentes nos depoimentos postados pelos 

cursistas acerca das temáticas trabalhadas, que constituem o conteúdo de análise desta 

pesquisa. Ou seja, a gestão democrática da escola, respondendo, assim, as questões de 

pesquisa. 

                                                           
3
 O programa WordSmith Tools dispõe de três ferramentas para análise, a saber: o WordList, que permite 

gerar listas de palavras contendo todas as palavras do arquivo ou arquivos selecionados, elencadas em 

conjunto com suas frequências absolutas e percentuais; o Concord, que faz concordância de uma palavra 

específica com partes do texto onde ocorreu; e o KeyWords, que coleta palavras de acordo com a 

frequência. 
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Nesse sentido, o uso do programa como recurso técnico foi imprescindível, pois 

possibilitou identificar algumas categorias e cotejá-las com as concepções dos gestores 

acerca do processo de gestão democrática nas escolas onde atuavam. Como também, 

pudemos identificar nas propostas de trabalho dos gestores que acenam com propostas 

para modificar as práticas antes desenvolvidas no trabalho de gestão escolar. 

A análise de conteúdo das mensagens postadas no fórum indicou a presença de 

determinados componentes na definição de categorias de análise a partir de duas 

Unidades de Registros – UR, a saber: a) qualificação do trabalho do gestor escolar 

(Apêndice A); b) concepções de gestão presentes no trabalho do gestor escolar 

(Apêndice B). Essas unidades foram definidas a partir das contribuições da frequência 

lexical, compondo, assim, um índice (Apêndice C) que consta nos termos mais e menos 

recorrentes, cujos significados estariam relacionados às categorias centrais de análise. 

Procedeu-se, na sequência, a composição de Unidades de Contexto – UC, cujos 

destaques de conteúdo foram extraídos dos textos originais, enquanto forma de atribuir 

significado aos indicadores apresentados no WordList. Com o desmembramento do 

texto em unidades menores, foi possível relacionar um conjunto de expressões 

recorrentes por meio das quais se aproximam às concepções investigadas. 

Em seguida, trabalhamos com os resumos dos TCC apresentados pelos grupos 

de gestores, observando os títulos a estes atribuídos e compondo um segundo conjunto 

de documentos de análise. Nesse corpus de análise foi inserido um total de 45 trabalhos 

identificados na categoria que trata de questões relacionadas ao processo de 

democratização da gestão escolar (Apêndice D). O conjunto de resumos desses 

trabalhos compôs o corpus de análise dessa categoria (Apêndice E). 

O processo investigativo, bem como o tratamento dado às informações coletadas 

na produção desta tese, em si, foi permeado por discussões em torno de algumas 

categorias de análise definidas, a priori, sobre a gestão democrática: descentralização, 

participação e autonomia. Trata-se de categorias inerentes ao paradigma de gestão 

proposto pelo PROGESTÃO e que são discutidas pelos cursistas ao longo do processo 

de formação. As discussões que remetem a essas categorias fundamentam-se no 

pensamento de diferentes teóricos que estudam sobre a democratização da sociedade, a 

educação e a gestão escolar como: Demo (2001), Dourado (2006), Libâneo (2004), 

Luck (2000, 2006a, 2006b), Paro (2001, 2003), Romão e Padilha (2002) e Vieira 

(2001). Em particular naqueles que estudam sobre a formação de gestores escolares em 

serviço, seja na modalidade presencial, semipresencial ou a distância, como: Aguiar 
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(2010), Dourado (2006), Libâneo (2004), Luck (2006a, 2006b), Machado (2000) e 

Masetto (2000). 

Mediante a complexidade que envolve a temática, compreendemos que a 

realização desse processo investigativo não teria a pretensão de consolidar todos os 

conhecimentos sobre o objeto de estudado. A nossa intenção é, portanto, contribuir para 

ampliar o campo de discussão acerca do PROGESTÃO em novas propostas de 

formação. Ademais, contribuir para modificar as práticas de gestão nas escolas com 

vistas à concretização de processos de gestão democrática no âmbito da rede pública 

estadual de ensino. Consideramos, portanto, que a consolidação das propostas 

elaboradas no âmbito do PROGESTÃO, para implementar o processo de 

democratização da gestão escolar, deve se constituir em objeto de outros estudos, de 

modo que oportunize conhecer o cotidiano escolar e as implicações das práticas 

escolares na formação de crianças, jovens e adultos. 

O texto desta tese está organizado de forma que facilite a compreensão sobre o 

PROGESTÃO. Sua estrutura consta de quatro seções que contemplam: Introdução; 

Desenvolvimento da pesquisa e seus resultados, além das considerações reveladoras das 

descobertas em torno do objeto de estudo. 

Na seção introdutória, contextualizamos o objeto de estudo, que tem como foco 

o PROGESTÃO, evidenciando sua relevância no contexto da educação e no processo de 

democratização da gestão escolar. Situamos o objeto e detalhamos o percurso teórico e 

metodológico da investigação, definindo o objeto da investigação, o método e as etapas 

da pesquisa, o campo empírico, os sujeitos da pesquisa e os procedimentos técnicos 

adotados para a análise dos dados coletados. Ademais, fazemos o detalhamento das 

etapas desenvolvidas nesta pesquisa. 

Na segunda seção, discutimos sobre as reformas educacionais brasileiras. 

Enfocamos a concepção de gestão democrática em contexto de mudanças. 

Consideramos os princípios e mecanismos de democratização da gestão escolar na 

educação brasileira. Identificamos alguns avanços e retrocessos no processo de 

democratização da gestão educacional, bem como as inovações decorrentes da produção 

do aporte legal e normativo, e, também, de experiências de formação na modalidade a 

distância. 

A terceira seção refere-se à análise política do PROGESTÃO, observando a 

concepção de gestão escolar presente em suas diretrizes. Analisamos os resultados 

apresentados pela SEED sobre as demandas do curso para gestores escolares da rede 
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pública estadual de ensino de Sergipe. A discussão remete ao processo formativo 

correspondente aos cursistas da Sala Ambiente, que tinha como especificidade articular 

os conhecimentos sobre a gestão escolar com os demais componentes curriculares. 

Vinculava, assim, a formação dos gestores a distância com as práticas de gestão escolar. 

A quarta seção apresenta análises do processo de formação de gestores escolares 

a distância, partindo dos resultados obtidos no processo investigativo. Para tanto, 

analisamos os registros das discussões realizadas postadas na plataforma Moodle, bem 

como as propostas a serem desenvolvidas pelos gestores. O objetivo dessa fase da 

pesquisa era construir inferências sobre as contribuições do objeto de estudo para a 

gestão escolar em Sergipe. 

Por fim, reconhecemos a importância das categorias que nortearam a 

investigação – formação de gestores, educação a distância e concepções teóricas e 

metodológicas – e tecemos considerações a respeito da dinâmica sob a qual se 

desenvolveu o processo formativo, na particularidade do PROGESTÃO como política 

pública de formação de gestores escolares. 
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2 AS REFORMAS EDUCACIONAIS BRASILEIRAS  

 

As mudanças identificadas nos campos socioeconômicos, político e cultural, em 

decorrência do processo de globalização e das inovações tecnológicas que vêm 

ocorrendo desde as três últimas décadas do século passado, caracterizam o cenário da 

sociedade atual, em nível global, impondo novos desafios ao mundo do trabalho e, 

consequentemente, ao perfil do profissional que nele deve atuar.  

As orientações provenientes da cúpula dos países da América Latina e Caribe, 

nos anos 1990, período em que se intensificou o processo de reformas da educação, 

dedicaram maior atenção às práticas de gestão, inserindo em sua agenda a discussão 

sobre a gestão da educação na perspectiva da busca pela qualidade. Essa busca se 

direcionou para a exigência de mudanças no paradigma de administração em vigência, o 

que implicaria na superação do modelo burocrático de caráter centralizador, rígido e 

hierarquizado, provindo das teorias clássicas da administração, pautado na racionalidade 

científica. 

Em face das mudanças identificadas nesse contexto geral ocorre, 

simultaneamente, um processo de redimensionamento das políticas públicas, sobretudo 

para o setor educacional. No Brasil, esse processo se deu mediante a trajetória 

reformista implementada pelo Estado, à época. Machado (2000) salienta que as 

mudanças ocorridas a partir da década de 1990, 

[...] trouxeram o foco da política educacional para a qualidade e a 

equidade educativas, com atenção para a escola e sua gestão, pondo 

em relevo as políticas de formação e de profissionalização do 

magistério como elemento estratégico dessa abordagem, segundo uma 

visão integradora, coletiva e democrática do projeto de autonomia 

escolar (MACHADO, 2000, p. 97). 

 

Nesse contexto, observa-se que a gestão da educação passou a ter uma maior 

centralidade junto às políticas educacionais. Ganhou maior destaque, enquanto 

dimensão da política educacional, enfocando o modelo descentralizado, preconizando a 

redefinição do papel do Estado na prestação de serviços essenciais à sociedade 

(CABRAL NETO, 2004). 

MACHADO (2000, p. 97) observa, também, os avanços nos discursos e as 

conquistas obtidas por meio da legislação recente e dos movimentos de educadores. 

Todavia, alerta para o fato de que, “[...]na prática há muito o que ser feito para mudar o 
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panorama da qualidade da formação dos profissionais da educação e [...]”, 

consequentemente, “[...] a eficácia da escola e o desempenho de seus alunos”. 

Em vista das orientações internacionais e da superação dos novos desafios, as 

políticas públicas para o campo da educação propõem a construção e a implementação 

de uma proposta de gestão democrática para a educação, consubstanciada pela 

participação dos diferentes segmentos escolares no processo de gestão das unidades de 

ensino, por meio da participação nos diversos colegiados com representação efetiva. 

A analisa a reforma da educação no contexto da reforma do Estado, evidenciado 

proposições para o modelo de gestão da educação brasileira. 

 

2.1 CONTEXTUALIZANDO AS REFORMAS EDUCACIONAIS BRASILEIRAS 

 

As reformas recentes de educação brasileira se desencadearam, entre outros 

aspectos, com o fim do regime militar, período de redemocratização da sociedade 

(1985). Conforme Abrúcio (2007), naquele momento, combinaram-se dois fenômenos: 

a crise do regime autoritário e a derrocada do modelo nacional desenvolvimentista. 

Discute, ainda sobre a necessidade de combater os erros históricos cometidos na 

administração pública do país, muitos dos quais aguçados pelos militares, além de 

propor soluções adequadas ao novo momento histórico, que exigia aggiornamento da 

gestão pública. Porém, chama a atenção para a pouca importância dada pelos atores 

políticos que conduziam a construção de um estado capaz de enfrentar os desafios 

daquele momento histórico. Alterações importantes no desenho do estado brasileiro só 

foram consolidadas ao final da década de 1980, com a Constituição Federal – CF 

(1988). 

As primeiras reformas de cunho gerencialista foram empreendidas ainda no 

governo do então Presidente Fernando Collor de Melo (1990 – 1992) e ampliadas 

somente nos mandatos consecutivos do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995 – 

1998; 1999 – 2012). A perspectiva de gestão pública mudou com as diretrizes do 

governo FHC, embora a reforma administrativa não se constituísse em tema de 

campanha em 1994. O governo, no entanto, atuou como precursor dessa reforma, 

provendo os meios legais necessários para a sua condução, ao transformar a Secretaria 

da Presidência, órgão a quem compete a gestão do serviço público, no Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado – MARE. O novo órgão foi encarregado da 
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reformulação ou reconstrução do Estado brasileiro, ao promover as mudanças na 

administração pública burocratizada. 

A reforma do sistema significa, ao mesmo tempo, a introdução de 

métodos voltados para a produção qualitativa de serviços públicos 

com a prioridade dada aos clientes e cidadãos como razões últimas do 

setor público, o que quer dizer não só que eles devem ser bem 

atendidos, mas que devem ser também chamados a participar do 

governo, definindo os destinos de suas comunidades (ABRÚCIO, 

2007, p. 67.). 

 

Ao assumir a direção do MARE, o então Ministro Luiz Carlos Bresser propôs 

que a reforma administrativa fosse incluída entre as reformas constitucionais já 

definidas como prioritárias pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Para o seu 

encaminhamento, havia a necessidade de flexibilizar o estatuto da estabilidade dos 

servidores públicos, com vistas à aproximação entre os mercados de trabalho público e 

privado. Esse governo propôs a reforma administrativa de cunho gerencial, marcada 

pela onda privatista, destacando-se, entre outros temas, a reforma do aparelho do Estado 

para garantir a sua maior capacidade de governo. 

As diretrizes para a reforma do Estado devem ser entendidas,  

[...] dentro do contexto da redefinição do papel do Estado, que deixa 

de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social 

pela via da produção de bens e serviços, para fortalecer-se na função 

de promotor e regulador desse desenvolvimento (BRASIL, 1995, p. 

12). 

 

Dessa forma, o Estado passaria, então, à condição de mediador das relações 

políticas e econômicas arranjadas no novo estágio de desenvolvimento capitalista. 

Nesse sentido, o objetivo propalado era reforçar a capacidade de governabilidade 

do Estado, o que, na prática, significava a transferência de atividades que podem ser 

controladas pelo mercado para o setor privado. Essa perspectiva da reforma do Estado 

brasileiro pretendia que o modelo de administração pública burocrática
4
 fosse 

substituído pelo modelo de administração pública gerencial, também denominado nova 

administração pública. 

Segundo Peroni (2003, p. 59) “[...] a administração pública gerencial tem, como 

estratégias, a definição precisa dos objetivos e a autonomia do administrador para gerir 

recursos humanos, materiais e financeiros [...]”., mas, em contrapartida, “[...] essa 

                                                           
4
 O modelo de administração pública burocrática apresenta as seguintes características: concentração no 

processo; auto referência; definição de procedimentos para a contratação de pessoal; satisfação das 

demandas dos cidadãos; e controle de procedimentos. 
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autonomia é cobrada através dos resultados, verificando-se se foram ou não atingidos os 

objetivos propostos no contrato”. 

A reforma do setor educacional no Brasil se iniciou na década de 1990, no 

governo de Itamar Franco, e se intensificou no Governo Fernando Henrique Cardoso. A 

legislação educacional, bem como os planos elaborados à época, incorporou os 

princípios definidos pelos organismos internacionais para orientar as reformas que 

realçavam, por sua vez, a necessidade de mudanças na gestão e no funcionamento do 

sistema educativo. Tais orientações foram incorporadas nos principais documentos e 

legislação em vigor que passaram a compor a agenda da política educacional do país: o 

Plano Decenal de Educação para Todos 1993 – 2003 (BRASIL, 1993), A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, a Lei nº. 9.394/96 (BRASIL, 1996a), a 

Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996b) e o Plano Nacional de 

Educação – PNE 2001 – 2010 (BRASIL, 2001). A concretização do projeto de reforma 

do Estado deu-se por meio da descentralização das ações estatais no setor das políticas 

sociais.  

No eixo da gestão da educação destacam-se as dimensões da descentralização 

financeira, administrativa e pedagógica, visando o fortalecimento das capacidades de 

gestão, a autonomia escolar pela participação local, a melhoria dos sistemas de 

informação e gestão, a avaliação dos resultados, a prestação de contas à sociedade, bem 

como a participação dos pais, dos governos e das comunidades locais. Na prática, 

sabemos que a descentralização ocorreu por meio da redistribuição das 

responsabilidades pela manutenção do ensino público, a transferência de mecanismos 

do sistema empresarial para a escola, ênfase nas parcerias, descentralização dos 

processos administrativo, pedagógico e financeiro, indicadores de desempenho para 

alocar recursos financeiros e avaliação de desempenho. 

A gestão da educação pública, em consonância com o modelo gerencial proposto 

pela nova administração pública, deveria aumentar a eficiência e a eficácia dos gastos, 

garantir a interação dos recursos públicos e não governamentais para financiar as 

atividades sociais e facilitar a organização de serviços na esfera municipal. Esse modelo 

de gestão encontra-se respaldado no próprio texto da LDB, Lei nº. 9.394/96, que se 

apresenta como um avanço para sua implantação. 

O modelo que se adapta da empresa privada para a administração pública, então 

denominado de gestão gerencial, é explicado conforme o entendimento dos autores 

abaixo: 
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[...] privilegia [...] a participação funcional onde os sujeitos 

“colaboram” e suas opiniões são parcialmente acatadas. A 

participação instrumental se dá com a aceitação de um objetivo prévio 

com contornos próximos de democracia de representação como fim de 

captar recursos e referendar ações de controle. Neste processo, para 

além da técnica, objetiva-se a sujeição, o consenso, a reprodução. A 

gestão, assumindo o discurso de funcionários parceiros, comunidade 

parceira, dilui e fragiliza as possibilidades de emancipação e 

superação da estrutura posta (LIMA; PRADO; SHIMAMOTO, 2012, 

p. 1). 

 

Ademais, não se pode perder de vista que o modelo de gestão proposto para a 

administração pública brasileira e, por conseguinte, para a educação, tem situado a 

comunidade quanto aos seus próprios problemas, levando, essencialmente, à 

preocupação com os resultados e à relação com a prestação de serviços realizados pelas 

instituições de ensino básico. Essa prática distancia a gestão da escola do modelo 

democrático, sobretudo no que se refere ás práticas descentralizadoras, ao passo em que 

se observa que “[...] uma das dimensões do estilo gerencial de gestão, tem tido, como 

contraponto o aumento dos controles centralizados [...]” (AZEVEDO, 2002, p. 60), 

colocando as práticas gestoras na contramão do movimento de democratização da 

educação. Assim, pode-se compreender que os propósitos do modelo gerencial, cujas 

práticas se efetivam no contexto das escolas públicas, tende a converter o cidadão à 

condição de cliente e prestador de serviços. 

Dessa forma, foi institucionalizado, regulamentado e implantado um modelo de 

gestão democrática da educação que pressupõe a ideia de participação e de autonomia 

da escola a partir de um amplo processo de descentralização de ações administrativas, 

pedagógicas e financeiras. Entretanto, tal modelo apresenta características de 

gerenciamento empresarial, conforme a administração gerencial acima discutida, 

impondo às escolas públicas políticas e diretrizes de cunho empresarial por meio das 

quais a educação passa a ser vista como um bem de serviço, o aluno é tratado como 

cliente e as unidades dirigidas aos moldes de empresas. 

Temos como eficiência, eficácia, qualidade, entre outros, advindos da Teoria da 

Qualidade Total, foram deslocados do contexto da empresa privada e transferidos para o 

interior das escolas públicas, que, orientadas pelos seus sistemas de ensino, passaram a 

realizar planejamentos estratégicos e a desenvolver programas de forma gerencial e 

setorizada. Ademais, esse modelo de gestão, conforme o que se propõe, não tem 

garantido a autonomia aos sistemas de ensino nem às unidades escolares, devido às 

formas de transferência, de controle e avaliação por parte do poder garantido a 
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autonomia aos sistemas de ensino nem às unidades escolares, devido às formas de 

transferência, de controle e avaliação por parte do poder central. O que ocorre de fato é 

uma distribuição de responsabilidades por parte do poder central, que vem mantendo 

sob o seu controle a elaboração e a avaliação das políticas, encarregando as instâncias 

federadas apenas da execução e, ainda, atribuindo a estas e, sobretudo, às unidades 

escolares, a responsabilidade pelo seu sucesso ou fracasso. Assim, pode-se afirmar que 

o que há de verdade é uma desconcentração de ações e uma (re) centralização do poder 

por parte do Estado, visto que as decisões continuam centralizadas e sendo impostas 

uniformemente para todas as instâncias do sistema. As escolas, por sua vez, continuam 

sem autonomia e atreladas aos órgãos centrais do sistema. 

A perspectiva da gestão compartilhada construída no contexto da reforma da 

educação ressignifica as três categorias basilares para a concretização da democracia na 

escola: 1) a descentralização, esvaziada de participação política e de autonomia 

pedagógica e financeira, significa tão somente a desconcentração de tarefas; 2) a 

participação, resumida à condição de instrumento no gerenciamento de recursos, 

significa que a comunidade passa a ter controle e fiscalizar a escola para que tenha bons 

resultados; e 3) a autonomia, resumindo-se à questão de manutenção da escola em 

termos financeiros, significa que a comunidade deve se responsabilizar pela 

implementação dos projetos da escola. Conclui-se, portanto, que, da forma como foi 

instituído, o processo de descentralização contribuiu, sobremaneira, para a organização 

da escola numa perspectiva mercadológica, instaurando o individualismo e a 

competição entre as escolas que têm se empenhado no sentido de alcançar o resultado 

estipulado pelos órgãos centrais, qual seria, superar, por conta própria, os baixos 

desempenhos (VIRIATTO, ZANARDINE, 2009). 

Lima, Prado e Shimamoto (2012, p. 8) analisam que a gestão compartilhada se 

configura enquanto uma prática política, porém contraditória em relação à prática 

democratizada. Sua marca principal é a de responsabilizar a comunidade pelo fracasso 

escolar, pelo abandono da escola. Busca, assim, não compartilhar o poder de decisão, 

mas compartilhar o poder de manutenção. Sob tal perspectiva, os gestores escolares são 

treinados para realizar planejamentos estratégicos a fim de racionalizar recursos, e são, 

também, motivados a buscar parcerias com o setor privado. 

As discussões a seguir trarão a concepção de gestão em uma perspectiva 

democrática diferente dos propostos aos modos gerenciais. 
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2.2 CONCEPÇÃO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA EM CONTEXTO DE 

MUDANÇAS 

 

A busca pela compreensão sobre o paradigma
5
 de gestão democrática instituído 

na educação requer que se compreenda, antes de tudo, que este não advém de outras 

circunstâncias senão daquelas que se estabelecem no âmbito do modelo de Estado e de 

sociedade onde se processam as relações entre os diferentes sujeitos, num processo 

dialético permeado por contradições. É necessário compreender que as mudanças que se 

processam no âmbito da gestão escolar são decorrentes do processo de reforma que se 

dá no interior do próprio Estado. 

Assim, compreende-se que um paradigma de gestão construído não difere do 

modelo social que advém dessa complexa rede de relações. Este, por sua vez, não pode 

ser considerado como algo pronto e acabado, mas como algo em constante movimento, 

em meio a contradições e conflitos, que resultam em alterações e/ou transformações nos 

modelos ora estabelecidos. 

A gestão democrática da educação e da escola pública, ao longo das duas 

últimas décadas, tem sido tema de debates e reflexões e objeto de pesquisa em 

universidades e no âmbito de instituições representativas de educadores e profissionais 

especialistas em educação. Também são identificadas iniciativas públicas no sentido de 

dar sequência a esse princípio constitucional. 

Antes mesmo de buscar compreender as políticas de gestão da educação, é 

preciso que a gestão seja compreendida tanto em seu sentido etimológico como o 

significado que esta representa no contexto atual. Para tal compreensão, é pertinente 

abordar a análise apresentada por Cury (2005), sobre o termo gestão  

[...] provém do verbo latino gero, gessi, gestum,gerere e significa: 

levar sobre si, carregar, chamar a si, executar, exercer, gerar. Trata-se 

de algo que implica o sujeito. Isto pode ser visto em um dos 

substantivos derivado deste verbo. Trata-se de gestatio, ou seja, 

gestação, isto é, o ato pelo qual se traz em si e dentro de si algo novo, 

diferente: um novo ente. Ora, o termo gestão tem sua raiz etmológica 

em ger que significa fazer brotar, germinar, fazer nascer. Da mesma 

raiz provêm os termos genitora, genitor, gérmen (CURY, 2005, p. 14). 

 

                                                           
5
 A noção de paradigma, ora empregada nesta pesquisa, não se refere ao seu significado clássico 

apresentado por Platão, por exemplo, associada à ideia de modelo, “[...] um tipo exemplar, pertencente a 

um mundo abstrato [...]”, ou como generalizações simbólicas. Aqui o termo define-se a partir da visão 

mais contemporânea apresentada no paradigma Huhniano associado à ideia de paradigma como “visão de 

mundo” (KUHN, 2011, p.220), de busca por transformação e ampliação de conhecimentos. 
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Nesse sentido, a gestão, segundo Ferreira (2006, p. 36) é, “[...] por analogia uma 

geração similar àquela pela qual a mulher se faz mãe ao dar à luz a uma pessoa”. Esta, 

por sua vez implica, no entender de Cury (2005), a existência de interlocutores, o que 

evidencia uma ação coletiva, sendo mediatizada pelo diálogo, por meio do qual se busca 

respostas que possam auxiliar no governo da educação. 

Na análise empreendida, o autor supracitado define o significado de gestão como 

sendo “[...] a geração de um novo modo de administrar uma realidade”, sendo 

considerada, por si mesma, democrática, uma vez que “se traduz pela comunicação, 

pelo envolvimento coletivo e pelo diálogo” (CURY, 2005, p. 15). Esta, conforme 

argumenta o autor, apresenta-se de forma diferente daquela com a qual lidamos, que 

“[...] nos é dada, de modo caricato, de gerente, especialmente o de bancos, como 

expressão de um comando frio, de uma ordem autoritária ou de uma iniciativa 

tecnocrática”. Os termos administração e gestão têm sido apresentados na literatura e 

utilizados na educação ora como distintos, ora como sinônimos. 

Ferreira (2006, p.36) esclarece que o termo gestão vem se firmando 

historicamente no contexto da administração da educação e no estudo das instituições e 

organizações, sobretudo nas instituições de ensino, como sinônimo de administração. 

Este “[...] se ‘instala’ no mundo pensante com um sentido mais dinâmico, traduzindo 

movimento, ação, mobilização, articulação”. Ela compreende que “[...] gestão é 

administração, é tomada de decisão, é organização, é direção [...]”, e está relacionada 

“[...] com a atividade de impulsionar uma organização a atingir seus objetivos, cumprir 

sua função, desempenhar seu papel”. Diferente da administração clássica, a gestão da 

educação pauta-se por princípios sociais, tendo em vista que se destina à promoção 

humana. 

No contexto da educação na década de 1990, o termo gestão se constitui como 

“[...] um conceito comum nos discursos de orientação das ações de sistemas de ensino e 

de escolas” (LUCK, 2006a, p. 33). Em meados dessa década, a gestão educacional 

mereceu atenção no contexto da educação brasileira, especialmente por parte do 

Conselho Nacional de Secretários de Educação – CONSED, que a estabeleceu como 

uma de suas políticas prioritárias. Na visão apresentada pela autora, o conceito de 

gestão não substitui, mas supera o termo administração. Este, 

[...] se assenta sobre a mobilização dinâmica do elemento humano, sua 

energia e talento, coletivamente organizado, como condição básica e 

fundamental da qualidade do ensino e da transformação da própria 
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identidade das escolas, dos sistemas de ensino e da educação brasileira 

(LUCK, 2006a, p. 27). 

 

A gestão aparece, no seu entender, “[...] como resultado de uma mudança de 

paradigma” (LUCK, 2006a, p. 34). Tal mudança é marcada pela tendência de adoção de 

concepções e práticas articuladoras, interativas, participativas e democráticas que 

envolvem a tomada de decisões coletivas (HORA, 2007; LUCK, 2006b) na 

administração da escola. 

Nesse sentido, o paradigma de gestão se define como um processo dialético por 

tratar-se da busca pela compreensão de uma realidade social que se concretiza por meio 

de um movimento que leva em consideração o todo em relação a suas partes e destas 

entre si, de modo a promover a efetividade do conjunto que compreende uma totalidade 

(KOSIK, 2002; TRIVINOS, 2006).  

Na área da administração da educação merecem destaque no cenário educacional 

os estudos e pesquisas realizadas por Paro (2001, 2003, 2011; 2012). Ele discute o 

conceito de administração, que considera como sinônimo de gestão, abstraído dos 

determinantes sociais, e a define como “[...] utilização racional de recursos para a 

realização de fins determinado” (PARO, 2012, p. 18). Desse modo, tanto os princípios 

quanto a função da administração relacionam-se diretamente aos fins e à natureza da 

organização em uma dada realidade social. Portanto, “[...] para que a administração 

efetivamente se realize é imprescindível que os meios utilizados não se contraponham 

aos fins visados” (PARO, 2011, p. 21). A administração compreende, pois, um ato de 

mediação que se realiza a partir do esforço humano coletivo (PARO, 2012). Esse 

estudioso tem contribuído significativamente para a construção de uma concepção de 

gestão democrática da educação e, em especial, da escola pública brasileira, por meio de 

publicações que tratam da administração escolar e dos mecanismos de gestão 

democrática, sobretudo da eleição para a escolha de dirigentes escolares. 

Como se pode observar na literatura indicada nesta pesquisa, esse autor discute 

sobre a temática da gestão democrática na educação e apresenta experiências inovadoras 

na área da gestão escolar realizadas em diferentes estados e municípios do país 

(DOURADO, 2006; LUCK, 2006b; PARO, 2001, 2003; VIEIRA, 2009). É oportuno 

frisar que embora haja diferenças e discordâncias entre definições, quanto à aplicação 

do conceito de gestão na educação, evidencia-se a preponderância do emprego desse 

termo para designar a “[...] responsabilidade pela ‘direção’ e pela garantia de qualidade 
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da educação e do processo educacional em todos os níveis de ensino e da escola“ 

(FERREIRA, 2006, p. 37). Decorre daí, pois, a gestão democrática da educação, que, no 

entender de Dourado (2003), corresponde 

[...] ao processo de aprendizado e de luta política que não se 

circunscreve aos limites da prática educativa, mas vislumbra, nas 

especificidades dessa prática social e de sua autonomia, a 

possibilidade de criação de canais de efetiva participação e de 

aprendizado do “jogo” democrático e, consequentemente, do repensar 

das estruturas de poder autoritário que permeiam as relações sociais e, 

no seio destas, as práticas educativas (DOURADO, 2003, p. 79). 

 

Conforme ressalta LUCK (2006a, p. 37), o conceito de gestão democrática, 

tendo em vista o seu caráter paradigmático, “[...] não se refere a um segmento 

especificamente, mas ao sistema de ensino em sua totalidade, horizontal e 

verticalmente”. Este não se constitui em função circunscrita a quem detém o cargo ou 

função de dirigentes maior da unidade de trabalho, mas trata-se de uma orientação 

exercida por uma equipe de gestão e está associado ao fortalecimento do processo de 

gestão educacional. A gestão democrática da educação constitui um valor público, 

definido por lei (BRASIL, 1988, 1996a, 2001). Busca-se, portanto, construir um 

paradigma de gestão pautado por princípios e valores democráticos. 

Nesse sentido, Ferreira (2006) aponta para a necessidade de formação para a 

cidadania, para a vivência, pautada em uma nova ética social mais humana e solidária. 

Ele assevera que 

[...] compete à gestão democrática da educação o compromisso de 

possibilitar uma formação continuada que se alicerce nos princípios 

constitucionais de liberdade, solidariedade e no exarado em todos os 

documentos mundiais [...] que garantem os direitos do cidadão 

(FERREIRA, 2006, p. 37). 

 

A gestão da educação deve ser discutida no âmbito do sistema, que compreende 

a gestão educacional e, no âmbito da escola, que compreende a gestão escolar. Tem suas 

diretrizes expressas, em linhas gerais, na legislação educacional composta pelos 

seguintes documentos: A Constituição Federal – CF (BRASIL, 1988), a Lei de 

Diretrizes e Bases Da educação – LDB (BRASIL, 1996a), e o Plano Nacional de 

Educação – PNE (BRASIL, 2001). As incumbências são atribuídas a cada ente 

federado, respeitando-se a sua autonomia estabelecida por meio do pacto federativo. 

Esse conjunto de leis professa a educação em si e a gestão democrática da educação 

como um valor público. Além dessas, outras leis complementam e normatizam os 

princípios estabelecidos para a educação em geral, no âmbito de cada sistema de ensino, 
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seja federal, estadual ou municipal. As leis se materializam por meio de ações 

governamentais identificadas como políticas públicas. Estas, concebidas e 

materializadas, garantem a efetividade e concretude da gestão. 

Diversos autores participam da discussão relativa à gestão educacional e à gestão 

escolar, a exemplo de Luck (2006a) e Vieira (2009), que apresentam um estudo mais 

detalhado nesse sentido e serão aqui tomados como referência. No entender de Luck 

(2006a) gestão educacional compreende, 

[...] o processo de gerir a dinâmica do sistema de ensino como um 

todo e de coordenação das escolas em específico, afinado com as 

diretrizes e políticas educacionais públicas, para a implementação das 

políticas educacionais e projetos pedagógicos das escolas, 

compromisso com os princípios da democracia e com métodos que 

organizem e criem condições para um ambiente educacional 

autônomo (soluções próprias, no âmbito de suas competências) de 

participação e compartilhamento (tomada conjunta de decisões e 

efetivação de resultados), autocontrole (acompanhamento e avaliação 

com retorno de informações) e transparência (demonstração pública 

de seus processos e resultados) (LUCK, 2006a, p. 35-36). 

 

Para a referida autora, a gestão educacional abrange “[...] a gestão no âmbito 

macro, a partir dos órgãos superiores dos sistemas de ensino, e em âmbito micro, a 

partir das escolas” (LUCK, 2006a, p. 26). Esta ainda argumenta que, “[...] do ponto de 

vista paradigmático, a concepção de gestão permeia todos os segmentos do sistema 

como um todo, em vista do que a sua essência e expressões gerais é a mesma, tanto no 

âmbito macro [...] como no micro”. A gestão educacional compreende, portanto, “[...] a 

gestão dos sistemas de ensino e a gestão escolar”. Essa autora considera fundamental 

que haja “[...] uma consistência entre os processos de gestão de sistemas de ensino e o 

que se espera que ocorra no âmbito da escola, mediante uma orientação única e 

consistente de gestão”. 

Já para Vieira (2009, p. 26), a gestão escolar se materializa em duas instâncias 

distintas articuladas entre si: a gestão educacional e a gestão escolar. Segundo a autora 

“[...] a gestão educacional situa-se na esfera macro ao passo que a gestão escolar se 

localiza na esfera micro”. A concepção adotada pela autora não distancia os âmbitos da 

gestão da educação, ao contrário, propõe uma “articulação” mútua entre estes, uma vez 

que “[...] a primeira justifica-se a partir da segunda”. Ou seja, “[...] a razão de existir da 

gestão educacional é a escola e o trabalho que nela se realiza”. A gestão educacional 

compreende o conjunto de iniciativas desenvolvidas pelas diferentes instâncias 

governamentais no que se refere ao compartilhamento de responsabilidades para com a 



45 
 

oferta do ensino público gratuito e de qualidade, enquanto a gestão escolar situa-se no 

plano da escola, a partir das atribuições de sua esfera de abrangência. 

A gestão no âmbito dos sistemas se encarrega de promover o ordenamento 

jurídico e normativo, bem como a vinculação de instituições sociais por meio de 

diretrizes comuns. Enquanto isso, a gestão, no âmbito da escola pública, compreende a 

maneira de organizar o seu funcionamento quanto aos aspectos políticos, 

administrativos, financeiros, tecnológicos, culturais, artísticos e pedagógicos, com a 

finalidade de dar transparência às suas ações e atos e possibilitar à comunidade escolar e 

local a aquisição de conhecimentos, saberes, ideias e sonhos, num processo de aprender, 

inventar, criar, dialogar, construir, transformar e ensinar (BRASIL, 2004a) 

As políticas e ações mais recentes lançadas pelo governo federal, por meio do 

Ministério da Educação – MEC têm proposto a democratização da gestão da educação 

no âmbito dos sistemas de ensino e da escola e têm conduzido ações de formação dos 

educadores e da comunidade no sentido de que se efetivem práticas de gestão 

democrática nas escolas. As diretrizes apresentadas indicam que: 

A democratização dos sistemas de ensino e da escola implica 

aprendizado e vivência do exercício de participação e de tomadas de 

decisão. Trata-se de um processo a ser construído coletivamente, que 

considera a especificidade e a possibilidade histórica e cultural de 

cada sistema de ensino: municipal, distrital, estadual ou federal de 

cada escola (BRASIL, 2004a, p. 25). 

 

O MEC mantém programas de formação na área da gestão escolar, entre os 

quais se destacam: o Programa de Capacitação a Distância para Gestores Escolares – 

PROGESTÃO, que oferece formação continuada em nível de extensão; o Programa de 

Fortalecimento dos Conselhos Escolares, que oferece formação continuada para 

técnicos de gestão de secretarias estaduais e municipais, gestores e conselheiros; o 

Formação pela Escola, que oferece capacitação para técnicos de secretarias e de escolas; 

e o Programa Escola de Gestores da Educação Básica, que oferece a formação em nível 

de pós-graduação para gestores escolares. Tais programas são desenvolvidos por meio 

da Educação a Distância – EAD, utilizando-se de Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

– AVA, estruturados por meio de plataformas. 

Diante o exposto, convém afirmar que a gestão da educação pública se 

materializa quando o conjunto de políticas públicas para o setor educacional é posto em 

prática. A mesma abriga duas dimensões: a gestão educacional e a gestão da escola. 

Ambas se caracterizam pela definição e prática de princípios, teorias, conceitos básicos 
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e metodologias compartilhados pela comunidade educacional, seja no nível do sistema, 

seja no nível da escola. 

 

2.3 PRINCÍPIOS E MECANISMOS DE DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO 

ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

As tentativas de implantação da gestão democrática têm feito germinar no chão 

da escola pública brasileira experiências de participação e de compartilhamento de 

poder por meio de diferentes mecanismos de democratização da gestão escolar. Estes 

configuram-se como espaços de participação e como mecanismos de controle social, a 

exemplo do Conselho Escolar, da associação de pais e mestres, da eleição de diretores, 

entre outros. 

Tal assertiva remete ao pensamento de Bobbio (2015, p. 55), quando este afirma 

que “[...] o caminho para a real democratização da sociedade [...]” deve passar, 

impreterivelmente, pela ocupação de “[...] novos espaços, isto é, de espaços até agora 

dominados por organização do tipo hierárquico ou burocrático”. Convém observar que 

não se trata de criar uma nova forma de democracia, mas de se ocupar esses novos 

espaços, de criar práticas administrativas compartilhadas que possibilitem a real 

participação popular nos espaços de decisões. 

O autor supracitado compreende que o desenvolvimento da democracia não 

consiste na substituição da democracia representativa pela democracia direta, “[...] mas 

na passagem da democracia na esfera política na qual o indivíduo é considerado 

cidadão, para democracia na esfera social, onde o indivíduo é considerado na 

multiplicidade de seus status [...]”, ou seja, “[...] na extensão das formas de poder 

ascendente, que até então havia ocupado quase exclusivamente o campo da grande 

sociedade política [...] ao campo da sociedade civil em suas várias articulações da escola 

à fábrica” (BABBIO, 2015, p. 156). 

Embora o pensamento de Paro (2003) não seja fundamentado na mesma 

concepção teórica defendida por Babbio (2015), ele corrobora os esclarecimentos 

apresentados pelo autor sobre a extensão das formas de poder da sociedade política à 

sociedade civil. Defensor das formas diretas de participação da sociedade, Paro (2003, 

p. 27) é incisivo ao situar a reflexão especificamente no contexto da educação, 

afirmando que “[...] a democratização da escola pública deve implicar não apenas o 
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acesso da população a seus serviços, mas também a participação desta na tomada de 

decisões que dizem respeito a seus interesses [...]”. 

A discussão ora apresentada parte do princípio de que, “[...] à medida que a 

sociedade se democratiza, e como condição dessa democratização, é preciso que se 

democratizem as instituições que compõem a própria sociedade” (PARO, 2003, p. 26). 

Incluem-se nesse contexto as instituições que regem os sistemas de ensino e, sobretudo, 

as escolas. 

Na visão de Luck (2006a), 

A lógica da gestão é orientada pelos princípios democráticos e é 

caracterizada pelo reconhecimento da importância da participação 

consciente e esclarecida das pessoas nas decisões sobre a orientação, 

organização e planejamento de seu trabalho e articulação das várias 

dimensões e dos vários desdobramentos de seu processo de 

implementação (LUCK, 2006a, p. 36). 

 

Entendemos que as discussões realizadas nesse campo devem considerar os 

princípios fundamentais atribuídos à gestão democrática ao longo de sua construção 

histórica e, também, de sua institucionalização como princípios sob os quais devem 

fundamentar as práticas educativas escolares, quais sejam: participação, 

descentralização e autonomia. 

Os pensamentos dos autores que consubstanciam as análises empreendidas nesta 

pesquisa é que a noção de democracia está associada à participação (DEMO, 2001; 

LIBÂNEO, 2004; LUCK, 2006b; PARO, 2001, 2003). Esta apresenta como importante 

categoria para efetivação da democracia no contexto escolar. 

É nessa perspectiva de participação que sobressai a defesa da democratização da 

escola pública brasileira. Segundo Paro (2003), essa democratização não pode se dá 

apenas pela garantia do acesso da população aos serviços por ela prestados, mas 

implica, sobretudo, a sua participação nas decisões que dizem respeito aos seus 

interesses. A participação se apresenta, portanto, como condição sine qua non para a 

instituição da democracia participativa nos espaços escolares. É importante ressaltar que 

esta não se efetiva por meio de outorga, mas, deve representar para a escola uma 

conquista, conforme assevera Demo (2001). Para tanto, é imprescindível que a 

comunidade possa construir coletivamente um nível de organização com vistas à 

conquista de sua autonomia, o que pressupõe participação política qualificada enquanto 

engajamento, conforme propõe Luck (2006b), para a busca do bem da coletividade. 
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Evidencia, pois, a necessidade de se promover o processo de democratização da 

gestão da escola, cuja participação dos seus diferentes segmentos seja concretizada por 

meio da ocupação dos diferentes espaços de decisão instituídos no seu interior. Essa 

seria uma forma de garantir a socialização do poder entre as diferentes classes que 

atuam nesse universo educativo. Outras categorias importantes vêm se associar aos 

processos de participação para a efetivação da gestão democrática nas escolas: a 

descentralização e a autonomia escolar. Estas, no entanto, precisam ser melhor 

compreendidas no contexto da gestão democrática. 

Numa perspectiva progressista, a descentralização compreende um processo 

complexo que implica o repensar das dimensões do Estado nos aspectos territorial, 

político e administrativo (CASTRO; LAUANDE, 2009). Esse processo serviria de base 

ao aprofundamento da democracia, consubstanciada nas relações com a sociedade civil. 

Nessa perspectiva, as autoras compreendem que a descentralização, 

[...] exprime outro aspecto na forma de governar, na direção 

democrática que aumenta a autonomia e o poder das bases 

governamentais, assim como cria novos espaços, permitindo a 

participação dos cidadãos na vida pública (CASTRO; LAUANDE, 

2009, p. 4). 

 

Essa seria, pois, o entendimento de que a descentralização seria um elemento 

de democratização, ao passo que poderia promover a socialização do poder aos 

diferentes sujeitos sociais. 

A descentralização preconizada conforme as políticas educacionais instruídas 

por meio da legislação vigente (BRASIL, 1996b) colocam em destaque a autonomia das 

escolas e a participação da comunidade em processos de decisão, organização e 

execução do trabalho escolar. Porém, nos moldes como se efetivam as políticas 

descentralizadoras no âmbito central, o que tem demandado para as instâncias 

subnacionais, especialmente para as instituições escolares, é apenas a execução de 

programas e ações, responsabilizando-as pelo cumprimento de tarefas e, 

consequentemente, pela apresentação de resultados. 

A concepção de gestão democrática, conforme vem sendo discutida nesta 

pesquisa, compreende a escola não como um algo estático, mas como algo complexo, 

dialético, em constante movimento, “[...] constituída de sujeitos, de processos, de 

conflitos, de projetos, de demandas e objetivos, capaz de pensar e definir 

autonomamente [...] o seu Projeto Político Pedagógico de desenvolvimento - PPP” 

(SOUZA, 2011, p. 282). A sua construção se dá mediante a constituição e efetivação de 
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importantes mecanismos como: o Projeto Político Pedagógico – PPP, a criação dos 

colegiados escolares, a escolha de dirigentes escolares e a organização das agremiações 

estudantis. 

O Projeto Político Pedagógico – PPP constitui-se num importante instrumento 

de participação direta da sociedade, especialmente dos usuários da escola pública, sobre 

os rumos da educação. A sua construção coletiva “[...] pela equipe escolar pressupõe a 

existência de autonomia de modo a se eliminarem relações verticalizadas entre a escola 

e os dirigentes educacionais e dentro dela própria”. Tal construção “[...] requer 

continuidade das ações, descentralização, democratização do processo de tomada de 

decisões e instalação de um processo coletivo de avaliação de cunho emancipatório” 

(VEIGA, 2002, p. 33). Diante dessa realidade, pode-se inferir que cada escola deve 

elaborar coletivamente, implementar e avaliar o seu Projeto Político Pedagógico – PPP. 

Fundamentado em experiências de democratização desenvolvidas em escolas, 

Ciseski e Romão (2002) elencaram pressupostos e parâmetros que concorrem para a 

garantia do sucesso na conquista da democratização e, consequentemente, da melhoria 

da qualidade da escola. Conforme apresentam os autores, são pressupostos da gestão 

democrática: capacitar todos os segmentos; consultar a comunidade escolar; 

institucionalizar a gestão democrática; lisura nos processos de definição da gestão; 

agilização das informações e transparência nas negociações.  

De forma geral, observa-se que há um conjunto de proposições e ações baseadas 

em experiências e estudos que vão se estabelecendo como parâmetros que definem o 

processo de democratização da gestão escolar e que indicam o caráter paradigmático da 

gestão democrática da escola. Esta, em si, constitui-se num paradigma e, inserida no 

contexto geral que identifica como um sistema educacional compreende parte de um 

paradigma mais abrangente. 

Podemos considerar que a gestão democrática na escola compreende um 

processo dialético que envolve sujeitos de diferentes segmentos sociais presentes no 

contexto escolar e assume, por meio de uma dinâmica coletiva, a cor responsabilidade 

pela gestão da escola. A sua concretização implica em oportunidade de vivência e 

aprendizado democrático, que se efetiva por meio de processos participativos, 

evidenciados nos mecanismos de gestão instituídos no interior da escola.  
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3 A POLÍTICA NACIONAL DE FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES E 

O PROGESTÃO  

 

Nesta seção, apresentamos a discussão acerca da Política Nacional de Formação 

de Gestores Escolares. Na sequência, apresentamos a perspectiva de análise da proposta 

do curso de formação dos gestores escolares, na modalidade a distância, como parte do 

Programa de capacitação a distância para gestores escolares – PROGESTÃO. 

Inicialmente, apresentamos a discussão sobre a modalidade de ensino na qual o curso é 

ofertado. Na sequência, procedemos com a avaliação do curso, observando a estrutura 

curricular e os aspectos teóricos e metodológicos. Por fim, remetemos a discussão à 

Sala – Ambiente - espaço virtual enquanto campo empírico desta pesquisa - enfatizando 

as proposições acerca das práticas formativas desencadeadas pelo curso. 

Tomamos por referência a legislação em vigência que trata da modalidade de 

ensino a distância, o projeto pedagógico do curso e o referencial teórico e metodológico 

suscitado pela bibliografia que discute a política de educação a distância e a formação 

de gestores escolares. 

 

3.1 PROGESTÃO E A FORMAÇÃO DO GESTOR ESCOLAR: Diretrizes Legais 

 

A formação do gestor escolar é regulamentada pelo Art. 67 da LDB/96, que 

estabelece que a formação de profissionais de educação para o exercício da 

administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional na 

educação básica dar-se-á em cursos de graduação em Pedagogia ou em nível de pós-

graduação. Este pressuposto também está presente nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

- DCN para o Curso de Graduação em Pedagogia. 

De acordo com Aguiar et al (2008), o processo de definição dessas diretrizes 

curriculares foi objetivo de conflitos e debates, sobretudo pelas comissões de 

especialistas do Curso de Pedagogia e de entidades que buscam atribuir a essa 

formação, uma nova identidade. Esses embates ocorreram desde a década de 1970, a 

partir do momento em que a formação de professores foi fragmentada quantos aos 

aspectos pedagógicos e ao desempenho de tarefas não docentes na escola. 

Na década de 1980, o movimento de redemocratização nacional possibilitou o 

avanço dos referidos embates, principalmente quando o movimento dos educadores 

propôs a docência como base da identidade do curso de Pedagogia, extinguindo as 
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habilitações que formavam os especialistas (supervisores, orientadores e 

administradores). 

Em 1998, a Comissão de Especialistas de Pedagogia, com o objetivo de elaborar 

as diretrizes do curso, fomentou a discussão sobre a formação em Pedagogia, em nível 

nacional, envolvendo as coordenações de curso e as entidades Associação Nacional pela 

Formação dos Profissionais da Educação - ANFOPE, Fórum de Diretores de 

Faculdades/Centros de Educação das Universidades Públicas Brasileiras – 

FORUMDIR, Associação Nacional de Política e Administração da Educação – 

ANPAE, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED, e 

Executiva Nacional dos Estudantes de Pedagogia, resultando no Documento das 

Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia, já em 1999. 

As propostas então apresentadas pautavam-se na constituição de uma política 

nacional de formação, estabelecendo um sistema integrado e articulado de formação dos 

profissionais da educação que viesse a contemplar todas as modalidades, pós-graduação 

e formação continuada, e que tinha à docência como base de identidade profissional de 

todos os profissionais da educação. No Conselho Nacional de Educação - CNE, este 

documento permaneceu, até o ano de 2004, aguardando definição e regulamentação, 

enquanto o conselho tentava regulamentar o Curso Normal Superior, criado pela 

LDB/96, muito questionado pelas entidades supramencionadas. 

Finalmente, em 2006, a Resolução CNE/CP nº. 01/06 institui as DCN para o 

Curso de Graduação em Pedagogia, aproximando-se das propostas apresentadas em 

1999. Entretanto, Aguiar et al (2008) alertam que os novos debates no campo da 

formação do profissional da educação exigem mais clareza e precisão dos contornos e 

das perspectivas dessa formação diante das novas diretrizes. 

Acompanhando esse processo, o CONSED idealizou o PROGESTÃO, como um 

Programa de formação destinado aos dirigentes e às lideranças da escola. Segundo 

Machado (2006), o Programa tem como finalidades:  

- Superar lacunas existentes no campo das políticas de formação continuada de 

gestores escolares;  

- Priorizar o empenho do referido Conselho quanto ao apoio e fortalecimento da 

gestão democrática da escola pública;  

- Fomentar o desenvolvimento da gestão escolar, relacionada à dimensão 

pedagógica, política e administrativa da escola, como um dos fatores de 

melhoria da aprendizagem dos alunos. 
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Nesta perspectiva, o PROGESTÃO, objeto de estudo desta tese, foi criado a 

partir das dificuldades cotidianas de gestão relatadas por gestores de escolas públicas 

dos Estados representados no CONSED. Essas dificuldades foram tratadas em oficinas 

de trabalho e reuniões técnicas do referido Conselho a fim de que este, no exercício de 

sua função técnica, pudesse responder a algumas questões trazidas pelos gestores e 

proporcionar, assim, a construção de um projeto coletivo e representativo dos interesses 

estaduais. 

A primeira discussão sobre a elaboração do Programa ocorreu no ano de 1998 

em uma oficina realizada pelo CONSED, que contou com a participação de 

especialistas e representantes das Secretarias Estaduais de Educação. Depois disso, este 

Conselho realizou um levantamento das dificuldades de gestão nas escolas, por meio de 

um instrumento aplicado aos gestores de escolas públicas estaduais. Do agrupamento 

das questões, foram constituídos temas, posteriormente discutidos por um grupo de 

especialistas, a fim de sistematizar os elementos que iriam compor o Programa. 

Conforme relata Machado (2006), os especialistas foram agrupados em duplas 

de afinidade temática para elaborar os módulos de estudos, baseados nas questões dos 

gestores. Uma vez elaborados, esses módulos eram apresentados em novas oficinas para 

avaliação dos especialistas e representantes das Secretarias. Todo esse processo 

possibilitou um aprendizado solidário e uma construção coletiva. 

Outro aspecto importante da elaboração do Programa é que o CONSED, além de 

estabelecer parceria com as Secretarias de Educação, também contou com apoio e 

cooperação da Fundação Ford
6
, da Universidad Nacional de Educación a Distância - 

UNED
7
 e da Fundação Roberto Marinho

8
. 

Assim, o PROGESTÃO se constituiu em um curso de formação continuada e em 

serviço, dirigido a gestores escolares que atuam em escolas públicas em todo país, 

                                                           
6
 A Fundação Ford – EUA é uma organização independente que objetiva fortalecer valores democráticos, 

reduzir a pobreza e a justiça, promover cooperação internacional e avançar no desenvolvimento humano 

(FUNDAÇÃO FORD, 2006). 

 
7
 A Universidad Nacional de Educación a Distância – UNED (Espanha) foi criada ainda na década de 

1970 e desenvolve, exclusivamente, educação a distância. Destina-se a levar a educação superior a 

núcleos populacionais que não dispõem de condições para realizar cursos de nível superior, garantindo a 

igualdade de oportunidades do acesso ao ensino superior (UNED, 2006). 

 
8
 A Fundação Roberto Marinho é uma instituição sem fins lucrativos, que tem na educação seu principal 

foco de atuação. Com alcance nacional, seus projetos são voltados para a educação formal e informal e 

para a preservação e revitalização dos patrimônios histórico, cultural e natural do Brasil (FUNDAÇÃO 

ROBERTO MARINHO, 2006). 
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desenvolvido por meio da educação a distância. O diferencial de seu público alvo é que 

esses gestores/cursistas compreendem profissionais que atuam na equipe gestora da 

escola, (diretor e coordenador pedagógico). 

Quanto às finalidades do Programa, o Guia Didático do PROGESTÃO 

estabelece que este fosse elaborado para assegurar um padrão comum de qualidade na 

formação de gestores das escolas públicas de Estados e municípios brasileiros, 

buscando elevar o desempenho desses profissionais e, em consequência, a qualidade dos 

serviços e dos resultados das instituições que eles dirigem. A modalidade a distância, de 

acordo com o mesmo Guia, foi selecionada por ser o meio mais democrático para 

universalizar essa formação. 

A fundamentação do PROGESTÃO conta com os seguintes pressupostos 

básicos de gestão, descritos no Guia Didático:  

- Melhoria da aprendizagem e do sucesso escolar dos alunos;  

- Gestão democrática da escola pública;  

- Formação continuada em serviço de gestão escolar. O pressuposto da 

aprendizagem e do sucesso escolar dos alunos contempla o paradigma de gestão 

focada no aluno.  

Entende-se, no Programa, que a melhoria dos processos de gerenciamento 

contribui para obtenção de resultados em benefício do aluno. A gestão democrática, por 

sua vez, pauta-se na construção coletiva do projeto pedagógico e de autonomia da 

escola, com princípios de práticas participativas e colegiadas de gestão. Já a formação 

continuada em serviço de gestão escolar fundamenta-se no aprender a aprender dos 

gestores, buscando seu auto capacitação, do aprender a fazer coletivo, na formação de 

redes e a outras práticas de formação continuada baseada nas experiências dos gestores 

ao longo do curso. 

Preliminarmente, podemos sinalizar que os pressupostos básicos de gestão do 

Programa em questão evidenciam sua identidade com os princípios que caracterizam a 

tendência de gestão democrática, discutida na seção anterior. A partir do pressuposto da 

gestão democrática da escola pública, a formação do gestor também está pautada na 

construção coletiva do projeto pedagógico e de autonomia da escola, contemplando 

práticas participativas e colegiadas de gestão. Outro elemento que se refere à gestão 

democrática está contemplado em seu objetivo geral: “Formar lideranças escolares 

comprometidas com a construção de um projeto de gestão democrática da escola 
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pública, focada no sucesso dos alunos das escolas públicas de ensino fundamental e 

médio” (MACHADO, 2001a, p. 13). 

A operacionalização do Programa em Estados e Municípios se dá através de 

parcerias com instituições de educação superior locais, selecionadas pelas Secretarias de 

Educação que a ele aderem e a seus planos de ação. Ao CONSED, cabem o 

acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas. 

 

3.2 FORMAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES NA MODALIDADE EAD 

 

Partindo da lógica de beneficiamento, em detrimento de indivíduos mais 

qualificados, é que a década de 90 do século XX foi definitiva para a implantação de 

políticas públicas destinadas ao uso de recursos tecnológicos na educação. 

Observa-se que as orientações para o uso das tecnologias da informação e da 

comunicação na educação firmaram-se na formação continuada do professor, seguindo 

os rumos indicados pelos organismos internacionais que financiavam as novas 

experiências em detrimento do desenvolvimento do capital. O entendimento do uso das 

TIC na educação como auxiliar na formação continuada do professor, utilizando a 

metodologia da educação a distância, esta percebida como estratégia de suma 

importância para a dinamicidade da capacitação do professor – tendo em vista o 

atendimento em escala dos professores e considerando os aspectos geográficos do Brasil 

-, serviu para ampliar a visão do ato de aprender, que se desloca dos espaços 

tradicionalmente conhecidos como locais formais de educação (sala de aula) para outros 

locais de práticas pedagógicas. Em atendimento a esta forma de ver e fazer a educação – 

a educação presencial -, as políticas educacionais da década de 1990 inseriram nas 

práticas de sala de aula recursos tecnológicos como apoio ao processo ensino-

aprendizagem (Nunes, 2012, p. 65) 

A configuração da política nacional de formação de gestores escolares em níveis 

de extensão foi definida no contexto da reforma do Estado, desencadeada no Brasil a 

partir dos anos de 1990. As definições contemplam, dentre outros aspectos, a formação 

continuada em serviço, ofertada na modalidade de educação a distância – EAD, para 

atender a um público específico de professores da educação básica das redes públicas de 

ensino. 

A educação a distância – EAD, apesar de parecer recente, tem um longo 

percurso na história da educação. Teve origem nas experiências de educação por 
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correspondência, iniciadas no século XVIII. Suas práticas se diversificaram com o 

desenvolvimento das tecnologias, em cada época. Em meados de século XIX, sobressai 

como modalidade de ensino, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, face ao 

aumento da demanda social por educação. Na América Latina, se destacaram 

experiências como o uso do rádio no Brasil, Colômbia, México, Venezuela, dentre 

outros. Sua evolução é definida em três gerações: o ensino por correspondência. A tele-

educação e os ambientes interativos. Até o final do século XX essa modalidade não 

fazia parte da realidade da maioria das Instituições de Ensino Superior do país.  

O primeiro momento em que a EAD se consolida como modalidade no Brasil é 

com a criação do Instituto Monitor (1939) e do Instituto Universal Brasileiro (1941), 

além de outras organizações da mesma natureza, ofertando a formação técnica 

profissionalizante para a inserção no mercado de trabalho, no ensino por 

correspondência, atendendo a mais de três milhões de estudantes em todo o país 

(PIMENTEL, 2006). A cronologia da EAD no Brasil relaciona fatos e eventos 

importantes como: a criação da primeira Universidade do Ar (1941); Nova 

Universidade do Ar (1947), patrocinada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial – SENAC, Serviço Social do Comércio – SESC e por emissoras associadas; 

Movimento de Educação de Base – MEB (1961/65), realizado pela Igreja Católica junto 

ao Governo Federal, via sistema de rádio educativo, promovendo educação, 

conscientização, politização, educação sindicalista, dentre outras, ainda foram criadas as 

TVs educativas (1965) pelo poder público, sendo também assumidas pelo setor privado. 

Por volta das décadas de 1970 e 1980, tem início a oferta de ensino regular a 

distância, na modalidade supletiva, no modelo tele-educação. Nesse contexto, 

destacaram-se as organizações privadas e não governamentais, o que marcou a segunda 

geração da EAD, indo dos cadernos impressos à transmissão de aulas via satélite. Nesse 

período se sobressaíram experiências como o Projeto Minerva (1970), desenvolvido em 

convênio entre Fundação Padre Landell de Moura e a Fundação Padre Anchieta, para 

produção de textos e programas, e a criação da Fundação Roberto Marinho, com 

programa de educação supletiva a distância, a partir dos anos 2000, denominado 

Telecurso. Um fator que se destacou nesse campo e que exerceu influência sobre a 

EAD, foi o desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação. Na 

terceira geração a EAD, tem repercussão a evolução e o uso da internet, com a criação 

dos meios virtuais cujos aportes tecnológicos apresentam formas diversificadas de 
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linguagem, utilizadas no sistema formal e para treinamento de empresas particulares em 

todo o mundo. 

Assim, os planejadores das políticas de educação entendiam que a modalidade 

de ensino a distância seria uma forma eficaz de ampliar o acesso dos professores ao 

ensino superior, em particular, aos cursos de extensão e especialização, como respostas 

para o projeto de expansão desse nível de ensino. Concretizou-se, assim, o ensino na 

modalidade a distância – EAD por meio de ações do Ministério de Educação – MEC, 

em parceria com as instituições públicas de ensino superior, dentre outras. 

As orientações dessa política alinhavam-se aos propósitos de organismos 

multilaterais que atuam no campo da política educacional em países da América Latina 

e Caribe
9
. Elas decorrem, portanto, do processo de reestruturação produtiva do capital 

em escala mundial, sob égide dos preceitos neoliberais, segundo os quais a educação 

deve vincular-se às necessidades do desenvolvimento, entendida como fator de 

crescimento econômico e de redução da pobreza (BANCO MUNDIAL, 1996). Esses 

organismos atuam, de forma sistemática, para garantir as condições de reprodução e de 

fortalecimento do sistema capitalista. Conforme os princípios da reforma educativa por 

eles orientada, as referências e as bases para as políticas de formação de professores 

implementadas no país objetivam “[...] adequar a formação de professores e a educação 

básica às exigências postas pelas modificações no âmbito do trabalho produtivo para o 

desenvolvimento do capitalismo” (FREITAS, 2003, p. 1100). 

As políticas de educação a distância, a partir desse período, evidenciam também 

a tendência mundial de uso das tecnologias com a finalidade de incluir os indivíduos no 

contexto educacional. Essa modalidade de ensino, segundo Belloni (2001), desponta no 

contexto da sociedade contemporânea e visa atender as especificidades observadas nas 

mudanças decorrentes da nova ordem econômica nos campos social e educacional. 

Assim, a EAD passa a contribuir com o aumento da demanda social por educação, 

especialmente em nível superior, seja na formação inicial, seja na especialização. 

Sobressai o potencial integrador que essa forma de ensino tem para a educação, 

pois suscita novas formas de aprendizagem e de lidar com o conhecimento, utilizando 

                                                           
9
 No conjunto das instituições que orientam as políticas educacionais com base nos valores apregoados no 

âmbito das políticas, podemos relacionar: o Fundo Monetário Internacional – FMI, o Banco Mundial – 

BM, o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, a Comissão Econômica para a 

América Latina – CEPAL, a Organização para a Educação Ciência e Cultura – UNESCO, Fundo das 

Nações Unidas para a Infância – UNICEF, Oficina Regional de Educación de3 la UNESCO para América 

Latina y el Caribe – OREALC, dentre outras, que operaram o transformismo na educação contemporânea 

(HADDAD, 2008). 
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recursos das Tecnologias da Informação e da Comunicação – TIC. Para Castells (2005), 

o avanço das tecnologias encontra-se na base das mudanças sociais, compondo o que ele 

define como “sociedade de redes”, com poder de transformar o modo de pensar e de 

agir das pessoas e, também, de adquirir novos conhecimentos. 

Kenski (2003) corrobora esse pensamento acerca do uso das tecnologias da 

informação e da comunicação, ao afirmar que, 

A possibilidade de acesso generalizado às tecnologias eletrônicas de 

comunicação e de informação trouxe novas maneiras de viver, de 

trabalhar e de se organizar socialmente. [...]. De maneira generalizada, 

elas alteram todas as nossas ações, as condições de pensar e de 

representar a realidade e, especificamente, no caso particular da 

educação, a maneira de trabalhar em atividades ligadas à educação 

escolar (KENSKI, 2003, p. 29). 

 

Assim, entendemos que o potencial do uso das TIC em processos de formação a 

distância pode ser considerado como um fator que favorece a expansão e 

democratização do acesso aos diferentes níveis de ensino, para atender a formação 

específica de profissionais das mais diversas áreas de atuação. No entanto, não devemos 

observar apenas os aspectos que contribuem, mas também identificar os aspectos que 

dificultam a permanência dos alunos e a construção de aprendizagens nessa modalidade 

de ensino. Nesse sentido, retomamos os encaminhamentos para a formação a distância 

apresentadas por Bento (2013). 

A autora supracitada, também reconhece a importância das TIC como vantagem 

na formação por meio da EAD. No entanto, aponta a análise as dificuldades encontradas 

pelos profissionais em capacitação nessa forma de ensino, sobretudo dos professores de 

escolas públicas, uma vez que está se tornou uma prática corrente no nosso país. Ela 

apresenta argumentos e elenca um conjunto de fatores que, no seu entender, dificultam 

o investimento na formação de professores por meio dessa modalidade de ensino, 

conforme veremos a seguir. 

A autogestão dos estudos se apresenta como uma dificuldade premente, quando 

sabemos que os alunos seguem condicionados às práticas do ensino presencial. Estes se 

veem diante da necessidade de organizar novas rotinas e estratégias de estudo, o que 

não se constitui tarefa fácil. O uso das plataformas virtuais, que, apesar de se apresentar 

como mecanismo de melhoria na oferta dos cursos a distância, face a possibilidade de 

interação e tornar os cursos mais dinâmicos, também pode se apresentar como fator 

complicador. É preciso perceber que os cursistas podem dispor de poucos 

conhecimentos acerca dos recursos da informática, como também podem residir em 
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regiões com problemas de acesso à internet. Também destaca nesse contexto a 

assistência pedagógica, por parte de professores/tutores, que nem sempre atende as 

expectativas de cursos a distância. 

Dentro desse contexto, podem ser identificadas as ausências constantes desses 

profissionais nos ambientes de aprendizagem, a ponto de comprometer a permanência e 

ocasionar a perda de interesse do aluno. Ainda sugere-se acrescentar a esse fator as 

formas de atendimento e de interação realizadas por esses profissionais, que por vezes 

tende a afastar os cursistas dos processos formativos. Ademais, a autora identifica a 

pouca experiência em docência e a formação elementar para atuar na formação a 

distância como fatores que comprometem a assistência pedagógica ao educando e ao 

processo de formação em si. Ela ainda faz referência à excessiva jornada de trabalho 

assumida pelos alunos de EAD, observando que estes são em sua maioria adultos, o que 

pode comprometer a disponibilidade do tempo necessário para dar conta dos estudos 

(BENTO, 2013). 

Valendo-se das proposições de Andrade (2010), Bento (2013) considera 

conflituosa a definição dos fatores que envolvem os alunos de EAD e aponta para as 

demandas advindas desse contexto, considerando o sujeito e o processo formativo, que 

requer a realização de atividades de leitura, tarefas, interações com os professores e com 

os colegas. 

Assim, foi pertinente destacar as considerações apresentadas por Andrade 

(2010), ao afirmar que o processo por meio da EAD produz diferentes trajetórias, sendo 

estas determinadas pelas configurações subjetivas e cognitivas dos sujeitos ou pelas 

escolhas feitas pelo processo formativo. O mesmo observa aspectos diversos a serem 

considerados no momento de construção das aprendizagens, a exemplo do material 

disponibilizado aos alunos, os níveis de interação propiciados entre alunos e 

professores, os sujeitos que auxiliam esses alunos nos processos de ensino e de 

aprendizagem, as atividades que por estes devem ser produzidas, as formas de 

avaliação, as estruturas de apoio presencial, entre outros. 

Face ao exposto, é possível inferir que a implantação de processo de formação 

de professor/gestores por meio da EAD não pode prescindir da importância e do uso das 

TIC em atividades de ensino e de aprendizagem. Porém, precisa levar em conta um 

conjunto de aspectos que envolvem os tempos e espaços dessa modalidade de ensino, 

bem como as condições que favorecem as atividades oportunizadas aos sujeitos. Nesse 

contexto destacamos: o aporte tecnológico com o uso de máquinas e dos meios virtuais, 
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o conhecimento técnico na área da informática por professores e alunos, a formação 

pedagógica do profissional docente para atuar nessa modalidade de ensino, o 

acompanhamento pedagógico constante e a interação entre os sujeitos formandos e 

formadores. 

Ainda se faz necessário considerar, conforme preconizam Andrade (2010) e 

Bento (2013), o atendimento às realidades específicas de cada região do país, além de 

reconhecer as condições materiais disponibilizadas aos alunos de EAD que frequentam 

cursos on-line. É preciso observar os aspectos teóricos e metodológicos que devem 

guardar especificidade com a formação a distância, como também a qualidade dos 

materiais produzidos com essa finalidade, observando as temáticas propostas para o 

curso e a obtenção de resultados satisfatórios sobre os processos de aprendizagem 

(BENTO, 2013). 

Outro fator que acrescentamos aos demais, já apresentados pelos autores em 

análise, refere-se ao regime de trabalho dos profissionais docentes que atuam na EAD, 

especialmente nas Universidades públicas do Brasil, a exemplo da Universidade Federal 

de Sergipe - UFS. Não há um quadro de docentes efetivos para atuar, exclusivamente, 

nessa modalidade de ensino. Os professores que assumem a docência nos cursos a 

distância, em nível de graduação, são do quadro efetivo das instituições e, também, 

profissionais do mercado, selecionados por meio de Chamadas Públicas. A universidade 

seleciona professores e tutores presenciais e a distância para a graduação, tomando por 

base o perfil definido a partir dos parâmetros estabelecidos pela instituição realizadora e 

financiadora, quais sejam: Universidade Aberta do Brasil – UAB e a Diretoria de 

Educação a distância do Centro de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES. Ainda obedecem à legislação vigente para a oferta de cursos a distância pelas 

Instituições de Ensino Superior – IES. 

A exemplo do que observamos nas condições de estudo dos alunos de EAD, os 

professores também são profissionais que atendem a outras demandas de trabalho e se 

veem sobrecarregados de atribuições, que tendem a comprometer o tempo de dedicação 

e o atendimento pedagógico. Esses professores, com qualificação em nível de pós-

graduação, atuando no ensino a distância em ambientes virtuais de aprendizagem – 

AVA, vivenciam mudanças significativas, o que demanda a reestruturação do trabalho 

pedagógico, conforme esclarece Oliveira (2004)
10

. É premente a necessidade de 

                                                           
10

 Embora a discussão apresentada pela autora remeta-se ao ensino presencial, as contribuições podem se 

referendadas quando se trata do ensino a distância. Tal consideração se dá uma vez que faz referência ao 



60 
 

adequações para consolidar essa nova forma de organização escolar. Entendemos, pois, 

que as condições postas pelo regime de trabalho aplicado na execução dos programas 

federais, na atualidade, tendem a precarizar o trabalho docente, a ponto de comprometer 

os processos de ensino e de aprendizagem na modalidade a distância. 

Seguindo a perspectiva de uso das tecnologias em processos formativos, a EAD 

tornou-se, nos últimos anos, a principal estratégia de governo para atender à formação 

docente. Esta se adéqua, dentre outros atributos, aos princípios básicos de reforma 

educacional implementada a partir dos anos 1990, ao propor, ao mesmo tempo: a 

democratização de acesso ao ensino superior, a redução de investimentos na área 

educacional, a implantação de programas focalizados e descentralizados, a 

regulamentação centralizada na definição de currículos, a avaliação dos programas, a 

descentralização na execução e a privatização do ensino superior. 

No início dos anos 1990, o uso das TIC ocasionou a mobilização de práticas em 

EAD desenvolvidas como experiências em IES. Nesse período, medidas importantes 

marcaram a criação da EAD no Brasil
11

. Atualmente, a modalidade de ensino é 

apontada como uma solução para levar o ensino e o aperfeiçoamento profissional a 

diversas partes do país, nas quais a população não tem, por motivos diversos, acesso ao 

ensino presencial. 

O ensino a distância, tem assim, como marco legal a LDB, Lei nº 9.394/96, de 

20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996a), que o instituiu como modalidade, 

possibilitando a normatização e a criação da Política Nacional de Educação a Distância 

– EAD no país. De acordo com o que dispõe o Art. 80 da Lei: “O poder Público 

incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em 

todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada”, devendo ser 

ofertada por instituições de ensino devidamente credenciadas pela União - & 1º. 

Prescreve, ainda, que seja considerada como uma forma de ensino que possibilita a 

                                                                                                                                                                          
quadro de instabilidade e precariedade do emprego no magistério público, observando as perdas de 

garantias trabalhistas e previdenciárias. Estas foram ocasionadas pelo processo de reforma do Aparelho 

do Estado, desencadeada, sobretudo a partir da década de 1990 (OLIVEIRA, 2004). 

 
11

 A criação do Centro de Educação Aberta, Continuada e a Distância – CEAD, da Universidade de 

Brasília – UNB – 1989, a criação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES – 1992, a criação do Núcleo de Educação Aberta e a Distância – NEAD – 1992, com o objetivo 

de desenvolver programas e projetos de formação e de pesquisas nessa modalidade educativa. O Núcleo é 

ligado ao Instituto de Educação da Universidade Federal de Mato Grosso, a criação do Laboratório de 

Ensino a Distância – LED – 1995. Data de 1992 a criação da Universidade Aberta do Brasil, com o 

objetivo de organizar cursos específicos, de acesso geral para a oferta de ensino superior em nível de 

graduação e de pós-graduação. 



61 
 

autoaprendizagem, mediada por recursos didáticos especificamente orientados para a 

modalidade, dispondo de suporte tecnológico que engloba as TIC, utilizados de forma 

isolada ou associados. Veicula por diferentes mídias, com recursos impressos, 

digitalizados e audiovisual, utilizando métodos apropriados a sua concretização. À 

medida que evolui a EAD suscita novas teorias acerca dos processos formativos, dos 

recursos midiáticos utilizados e de novas metodologias de trabalho docente 

incorporadas à ação de professores e de tutores presenciais e a distância. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB também faz referência à EAD 

nas Disposições Transitórias (Art. 87), instituindo a década da educação e determinando 

a construção do Plano Nacional de Educação – PNE, conforme diretrizes da Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de 

aprendizagem, realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990 (UNESCO, 1990). Como 

um dos signatários do acordo firmado nesse evento, o Brasil foi orientado a desenvolver 

ações para impulsionar as políticas educacionais na escola, na família, na comunidade e 

nos meios de comunicação, monitorado por um fórum consultivo coordenado pela 

UNESCO (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003).  

No âmbito do planejamento, a Educação a Distância – EAD integra ao Plano 

Nacional de Educação – PNE, Lei nº. 10.172, de 2001, que estabelece diretrizes e metas 

para a educação. Nele, apresenta-se como estratégia de democratização do acesso à 

educação, sobretudo para o ensino superior, além de se definir como possibilidade para 

a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem. Em suas diretrizes, o disposto 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB e, nos seus objetivos e metas, propõe a 

elaboração e a implementação de programas de Educação a Distância – EAD para a 

formação em serviço, por diferentes meios e recursos tecnológicos (BRASIL, 2001). As 

proposições contidas nesse Plano Nacional de Educação – PNE apontam, também, a 

perspectiva da UNESCO (DELORS, 2001), no Relatório da Comissão Internacional 

sobre a Educação para o Século XXI, reforçando a necessidade de formação de recursos 

humanos via Educação a Distância – EAD. 

 

3.3 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DO PROGESTÃO 

 

Com a realização do Programa de Capacitação a Distância para Gestores 

Escolares - PROGESTÃO, buscava-se imprimir princípios mais democráticos em 

âmbito da gestão nas instituições escolares de educação básica. A perspectiva seria que 
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os gestores cursistas pudessem planejar e executar suas atividades de forma sistemática, 

de modo a promover melhorias na organização do trabalho escolar, incidindo sobre a 

qualidade do ensino, com resultados satisfatórios na aprendizagem de crianças, jovens e 

adultos. As demandas desse curso de formação seguem um cronograma diferenciado, e 

os projetos são apresentados pela Secretaria de Estado da Educação-SEED, 

considerando as necessidades dos sistemas de ensino nas unidades. 

As Diretrizes Nacionais desse curso a distância, objetivam,  

[...] aprimorar a formação do gestor escolar das escolas públicas da 

educação básica; contribuir com a qualificação do gestor escolar na 

perspectiva da gestão democrática e da efetivação do direito à 

educação escolar com qualidade social; estimular o desenvolvimento 

de práticas e gestão democrática e de organização do trabalho 

pedagógico que contribuam para uma aprendizagem efetiva dos 

alunos, de modo a incidir, progressivamente, no desempenho escolar 

(BRASIL, 2009a, p. 10). 

 

O curso se estrutura uma parte em presencial e outra a distância com o espaço 

virtual. Na execução do Curso as Secretarias de Educação são orientadas a empreender 

esforços visando desenvolver ações cooperativas que respondam ao aprofundamento da 

compreensão dos processos de gestão democrática da educação e, em particular, da 

escola. Nessa perspectiva de atuação, se define que é dever das Secretarias de Educação 

“[...] criar as condições para sua operacionalização, associada ao exercício profissional 

na escola, devendo possibilitar atualização, aprofundamento, complementação e 

ampliação de conhecimentos” (BRASIL,2010b, p. 10). Assim, o curso pretende 

viabilizar a interface entre os saberes trabalhados na fundamentação teórica e 

metodológica com os problemas concretos vivenciados nas escolas, concretizando um 

processo formativo que valoriza os saberes construídos no ambiente de trabalho, ao 

passo em que se ampliam os conhecimentos acerca da gestão escolar. Entendemos que 

essa metodologia de formação, ao proporcionar reflexões sobre a prática, oferece aos 

gestores os fundamentos necessários para efetivar melhorias nos processos de gestão 

escolar. 

O PROGESTÃO tem uma carga horária de 360 horas/aula e apresenta uma 

organização curricular diferenciada da modalidade presencial, em que os componentes 

correspondem a Salas Ambiente e são desenvolvidos de forma integrada. Nesses 

espaços virtuais, são disponibilizados para os professores/tutores e cursistas, os textos, 

as orientações de estudo e as atividades que orientam em processos simultâneos e 

possibilitam interações entre os cursistas e tutores. 
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Ao propor uma metodologia pautada em intervenções práticas, com base em 

diagnósticos decorrentes de pesquisa do cotidiano escolar, o programa cuida da 

formação de natureza crítico-reflexiva, que: 

[...] consiste num processo de reconstrução da própria experiência 

profissional e pessoal dos professores/gestores à medida em que esses 

analisam criticamente a sua ação pedagógica e inclui tanto o domínio 

teórico do conhecimento profissional quanto a capacidade de saber 

mobilizá-los (CASTRO, 2017, p. 7). 

 

O programa propõe um processo de pesquisa-ação a ser realizado pelos gestores 

nas escolas cujas referências remetem a Barbier (2007) e Thiollent (2005). O feedback 

de todo o processo formativo é dado por meio do acompanhamento do relatório 

analítico, instrumento de avaliação continuada que compõe a estrutura da Sala 

Ambiente. 

Ainda de acordo com a proposta curricular, o curso deve proporcionar, 

[...] o aprofundamento de temáticas relevantes para a compreensão 

cada vez mais ampliada dos fundamentos da gestão democrática, dos 

fatores e condicionantes que interferem na prática da gestão escolar 

[como também oferecer] oportunidades para o conhecimento/domínio 

de processos, procedimentos e ferramentas tecnológicas que podem 

ampliar e tornar mais efetiva a ação dos gestores no cotidiano escolar 

(BRASIL, 2010b, p. 23). 

 

Assim compreendida, a estrutura curricular distribui-se em três eixos integrados: 

o direito à educação e a função social da escola; políticas de educação e de gestão 

democrática da escola; projeto político pedagógico e práticas democráticas na gestão 

escolar. Consubstanciam-se em Salas Ambientes e, também em um ambiente 

introdutório à Plataforma Moodle
12

, utilizada pelo Programa como Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – AVA (BRASIL, 2010b). 

Como instrumento de avaliação contínua, o curso utiliza como um instrumento 

avaliativo o Relatório Analítico que compõe a sua base de dados. A medida que os 

cursistas produzem esse relatório, vão seguindo os passos para a produção e 

apresentação de seus Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC, de forma que possam 

contemplar a fundamentação teórica referente ao tema selecionado para ser trabalhado, 

                                                           
12

 O Moodle é uma plataforma de aprendizagem a distância baseada em software livre e constitui um 

acrônimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (ambiente modular de 

aprendizagem dinâmica orientada a objetos). É desenvolvido continuamente por uma comunidade de 

programadores em todo mundo, que também constituem um grupo de suporte aos usuários, acréscimo de 

novas funcionalidades, etc.., sob a filosofia GNU de software livre. Conta com o apoio de uma fundação e 

de uma empresa para o desenvolvimento do software, bem como para a sua tradução para dezenas de 

idiomas e apoio profissional à sua instalação (SABATINI, 2007). 
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além da discussão e análise relativas às experiências escolares. Sua construção e 

apresentação são requisitos obrigatórios de avaliação para obtenção do título. 

O curso é hospedado tecnicamente na plataforma Moodle, que compreende um 

Sistema de Gerenciamento de Cursos – SGC via internet. Dispõe de um conjunto de 

recursos através dos quais busca garantir a interatividade entre os seus usuários, como 

também a publicação de conteúdo. Permite ainda o controle e avaliação de atividades 

realizadas a distância, dispondo, portanto, de um conjunto de ferramentas tecnológicas 

que possibilita a formação adequada nessa modalidade de ensino. 

A formação no Curso se inicia com a Sala Ambiente de Introdução ao Curso e 

ao Ambiente Virtual. Os estudos nessa sala visam a preparação dos cursistas para o uso 

eficiente dos recursos tecnológicos e da plataforma de ensino. São desenvolvidas 

atividades presenciais e a distância, com o intuito de promover a ambientação dos 

cursistas em relação às ferramentas tecnológicas do ambiente Moodle, que são utilizadas 

durante o processo formativo. Além disso, os cursistas têm a oportunidade de conhecer 

melhor a proposta do Curso de formação o PROGESTÃO.  

Para atender aos objetivos propostos, a Sala Ambiente é organizada por meio de 

módulos que contemplam o estudo detalhado dos recursos tecnológicos de modo a 

atender aos objetivos da formação. Na área central, encontra-se disponível toda a 

Programação da Sala Ambiente (Anexo A), que dispões de links com informações e 

conteúdo, biblioteca, glossário, acervo de vídeos, entre outros. Também estão expostos 

os links de acesso para os recursos de interação e atividades, quais sejam: fórum de 

notícias e fórum de interação da turma, que permite a discussão/interação através das 

postagens de mensagens; o chat de interação da turma, que permite a comunicação em 

tempo real entre os cursistas e seus formadores, e; as bases de dados, em que são 

armazenados os arquivos de atividades postados pelos cursistas. Esses mecanismos são 

utilizados para garantir a interatividade entre os cursistas. Esses mecanismos são 

utilizados para garantir a interatividade entre cursistas e seus professores e apresentar os 

resultados do processo de aprendizagem construído nas escolas onde atuam como 

gestores escolares. 

Com o objetivo de garantir o atendimento aos cursistas, a estrutura de cada sala 

conta com um grupo professor/tutor capacitados, com formação em pós-graduação em 

suas áreas de atuação e com experiência com tecnologias e formação a distância, sendo: 

um monitor, que formata a plataforma e acompanha todas as turmas; os tutores, que se 

encarregam de responder as dúvidas e necessidades técnicas apresentadas pelos 
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cursistas, sejam a distância e ou em momentos presenciais, e acompanhar o processo de 

aprendizagem e o rendimento da turma; e, um tutor que trabalha o conteúdo específico e 

o processo de aprendizagem e avaliação na Sala Ambiente. 

Cada profissional envolvido no processo formativo desse curso organizou seu 

tempo de trabalho de modo a acompanhar as atividades postadas no AVA, bem como o 

acompanhamento da avaliação das atividades. Assim, professores/tutores estabelecem 

uma relação entre eles e os cursistas, de forma a promover a motivação e o 

acompanhamento para o acesso e a permanência destes até o final do curso. Além do 

corpo docente, o curso conta com uma equipe de multiplicadores, coordenador, 

administrativa tecnológica para acompanhar as ações, provendo os meios necessários 

para garantir que o curso ocorra de modo satisfatório e dentro das expectativas dos 

cursistas. 

A metodologia adotada pelo PROGESTÃO inclui três componentes básicos:  

- Materiais instrucionais (Guia Didático, Guia de Implementação, Cadernos de 

Estudo, Cadernos de Atividades, Vídeo);  

- Sistema de apoio à aprendizagem (estudo individual, em equipe e encontros 

presenciais);  

- Sistema de avaliação. 

O Guia Didático apresenta orientações e diretrizes gerais acerca do programa: 

concepção, estrutura curricular, metodologia para o desenvolvimento do curso, apoio 

dado ao cursista, processo de avaliação da aprendizagem do cursista e orientação de 

como estudar na EAD. Já no Guia de Implementação, o cursista encontra informações 

complementares do Guia Didático; cuja elaboração deu-se pelas parcerias estabelecidas 

com Secretarias de Educação nos Estados e contém adaptações e normas específicas 

locais. 

Quanto aos nove Cadernos de Estudo, estes contêm os conteúdos básicos do 

programa, estruturados em unidades, objetivos, textos, atividades, resumos, indicações 

de leituras, glossários e referências bibliográficas. As atividades de aplicação são 

dispostas em nove cadernos de atividades correspondentes a cada módulo de estudo e 

estão vinculadas ao cotidiano escolar. Essas atividades podem ser socializadas em 

encontros presenciais. 

Também acompanhando cada módulo há um vídeo com experiências e 

depoimentos sobre a gestão da escola. Com função motivadora e problematizadora, são 

utilizadas ao início ou ao final dos módulos, também em encontros presenciais. 
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O apoio à aprendizagem oferece situação ou ambientes a distância e presencial, 

como demonstra o diagrama das situações e ambientes de aprendizagem no 

PROGESTÃO. Da carga horária total, 75,0% a 80,0% são desenvolvidas por meio da 

EAD
13

. No que tange a este apoio, a tutoria exerce papel de facilitadora do processo de 

aprendizagem, atuando em dois momentos: na tutoria individual e na tutoria coletiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Existem três formas desse atendimento: estudo individual, em equipe e encontros presenciais. Os 

estudos individuais voltam-se ao cumprimento das leituras e realização das tarefas descritas nos cadernos 

de estudo e nos cadernos de atividades. O estudo em equipe serve à socialização e troca de experiências a 

partir dos conteúdos dispostos nos cadernos de estudo. Já os encontros presenciais, são coordenados pelos 

tutores do curso e favorece intercâmbio, formação de redes e cooperação entre os gestores das escolas 

públicas. 
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Figura 1 – Diagrama das Situações de Aprendizagem do PROGESTÃO  

 

Fonte: Machado, 2001a. 

 

 

Constante do Guia Didático do PROGESTÃO, a orientação de avaliação 

privilegia a aprendizagem relacionada à capacidade de aplicação de conceitos, 

estratégias e instrumentos na gestão escolar. De maneira contínua e dinâmica, a 

avaliação é definida nos Guias de Implementação de forma a poder variar de um local 

para outro. 

 

3.3.1Organização e Conteúdos dos Módulos 

 

O PROGESTÃO é organizado em nove módulos, os quais são estruturados em 

unidades didáticas, que buscam orientar discussões sobre problemas centrais no âmbito 

da gestão da escola pública. A constituição desses módulos originou-se das questões 

levantadas pelos gestores nos Estados a fim de subsidiar respostas aos gestores, os 

módulos foram estruturados e desenvolvidos em forma de perguntas, assim divididos: 
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Quadro 1 - Organização dos Módulos do PROGESTÃO 

MÓDULO TÍTULO 

I Como articular a função social da escola com as especificidades e as 

demandas da comunidade? 

II Como promover, articular e envolver a ação das pessoas no processo de 

gestão escolar? 

III Como promover a construção coletiva do projeto pedagógico da escola? 

IV Como promover o sucesso da aprendizagem do aluno e a sua 

permanência na escola? 

V Como construir e desenvolver os princípios de convivência democrática 

na escola? 

VI Como gerenciar os recursos financeiros? 

VII Como gerenciar o espaço físico e o patrimônio da escola? 

VIII Como desenvolver a gestão dos servidores na escola? 

IX Como desenvolver a avaliação institucional da escola? 
Fonte: Machado, 2001a. 

 

 

 

No Módulo I são abordados conteúdos sobre: escola e sua função social; o papel 

da escola na sociedade do conhecimento; relações entre escola e democracia; 

articulação entre escola e comunidade; relações entre cultura e escola. De forma geral, 

tais assuntos trazem subsídios para o gestor na definição da missão e do papel da escola 

como organização. 

O Módulo II busca revelar as possibilidades e os limites das experiências de 

gestão democrática e participação na escola e o sistema de ensino. Este módulo aborda 

também temas sobre legislação e conceito e conceito de gestão democrática, 

participação, autonomia e inovação. 

A construção coletiva do projeto pedagógico da escola, articulado às diversas 

formas de planejamento da organização escolar é discutida no Módulo III. As unidades 

deste módulo procuram responder às seguintes perguntas: Por que construir 

coletivamente o projeto pedagógico? Que dimensões e princípios orientam o projeto 

pedagógico? Como construir coletivamente o projeto pedagógico? Como articular 

projeto pedagógico e prática pedagógica? 

O Módulo IV objetiva, em primeiro lugar, priorizar a dimensão pedagógica do 

trabalho escolar na gestão da escola para promover a função social da instituição. Em 

segundo lugar, identificar os aspectos pedagógicos que auxiliem na melhoria da 

eficiência do processo de ensino aprendizagem. Para isto, são abordados conteúdos 

sobre desenvolvimento e aprendizagem, organização do trabalho escolar, currículo e 

interdisciplinaridade, e aspectos da prática pedagógica. 
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A construção e o desenvolvimento de princípios de convivência democrática na 

escola são estudados no Módulo V. Os objetivos desse módulo são: desenvolver a 

capacidade de planejar e liderar o processo de gestão democrática na escola; buscar 

subsídios e linhas de ação à construção e ao desenvolvimento do convívio democrático; 

e desenvolver a capacidade de identificar e propor medidas para o exercício do convívio 

democrático, por meio de parcerias e apoiado na legislação e no regimento escolar. 

No que tange à estrutura interna da escola, o PROGESTÃO propõe ferramentas 

para a gestão de recursos financeiros, espaço físico e patrimônio da escola, além da 

gestão de seus servidores, respectivamente, nos Módulos VI, VII e VIII. O Módulo VI 

orienta o acompanhamento da gestão dos recursos orçamentários e financeiros 

destinados à escola, exercitando a etapas de planejamento, execução e controle desses 

recursos e de sua vinculação ao projeto pedagógico. Além disso, distingue as diferentes 

fontes de financiamento da educação básica e propõe a criação de estratégias de 

captação de recursos financeiros para a escola. 

Já o Módulo VII discute o planejamento e execução da gestão de material e 

patrimônio da escola; a integração da gestão de material e do patrimônio à gestão 

pedagógica da escola; as soluções para as dificuldades da gestão de material e do 

patrimônio e selecionar prioridades de ação; o desenvolvimento de estratégias de 

mobilização para um gerenciamento público com controle social do material e do 

patrimônio da escola; dispositivos legais e os procedimentos que regulam a gestão do 

material e do patrimônio na administração pública; e a elaboração de propostas para o 

desenvolvimento da escola como polo comunitário, de acordo com seu projeto 

pedagógico. 

A gestão dos servidores da escola é tratada no Módulo VIII por meio do 

gerenciamento do quadro de pessoal, atendendo aos preceitos legais e pedagógicos; da 

avaliação do desempenho do pessoal docente e dos funcionários da escola; da promoção 

de ações de qualificação de pessoal da escola; e do estabelecimento do clima de 

satisfação, participação e integração de toda a comunidade escolar. 

No Módulo IX, discute-se a avaliação institucional da escola. Além da definição 

dos princípios, finalidades e objetivos da avaliação institucional, este módulo aborda os 

processos metodológicos e etapas de avaliação; implementação do processo de 

avaliação institucional integrado ao projeto pedagógico da escola; elaboração, 

aplicação, organização e interpretação dos instrumentos de avaliação; utilização dos 
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resultados de avaliação no processo de aperfeiçoamento do projeto pedagógico da 

escola. 

Deste modo, a estrutura dos módulos do curso foi definida para o 

desenvolvimento progressivo de competências
14

 com vistas ao aperfeiçoamento da 

prática profissional do gestor escolar. Na proposta do curso, essa prática envolve o 

desenvolvimento institucional da escola, ensino e aprendizagem, gestão participativa e 

convivência democrática, eficiência na gestão dos servidores, dos recursos financeiros e 

do patrimônio escolar. 

Sendo assim, o currículo
15

 proposto também se constitui em um elemento que 

aproxima o Programa à tendência de gestão democrática. As principais evidências que 

permitem essa aproximação estão nos elementos que contemplam o desenvolvimento de 

competência técnica e política na formação do gestor escolar, admitindo os princípios 

da democracia participativa para o exercício da gestão democrática. 

 

3.4 A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGESTÃO NOS ESTADOS BRASILEIROS: O 

CASO DE SERGIPE 

 

Conforme mencionado anteriormente, a implementação do PROGESTÃO 

ocorreu ainda em 2001 nos Estados de Santa Catarina e Pará, os quais realizaram o 

lançamento e promoveram a primeira edição do programa, capacitando 4.500 e 1.700 

gestores, respectivamente, nas modalidades de aperfeiçoamento e especialização. 

Para o presente estudo, considerou-se a implementação do Programa no Estado 

de Sergipe. Nesta Unidade da Federação, o PROGESTÃO foi implementado no ano de 

2004 pela Secretaria Estadual de Educação – SEED. 

A seguir, serão apresentados alguns dados referentes às várias edições do 

Programa no Estado de Sergipe com o intuito de apresentar subsídios para um melhor 

entendimento do recorte espacial e temporal da pesquisa. 

                                                           
14

 O termo competências, adotado pelo Programa, corresponde a conhecimentos, habilidades e atitudes, 

apropriados ao longo da formação em serviço, a fim de proporcionar, aos gestores, avanços na sua 

qualificação. 

 
15

 O currículo no PROGESTÃO, de acordo com o seu Guia Didático, corresponde ao conjunto dos nove 

módulos, estruturados em suas unidades, os cadernos de estudo e os vídeos, assim definidos: “Em 

conformidade com os pressupostos metodológicos que você viu anteriormente, o currículo, de caráter 

modular, estruturou-se com base em problemas verificados nas escolas e é voltado para o 

desenvolvimento de competências profissionais [...]. O currículo está organizado em nove módulos 

estruturados em unidades didáticas” (MACHADO, 2000, p. 17). 
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1ª edição: 2004 – 2005  

Em sua constituição, o PROGESTÃO possibilita a oferta do curso na 

modalidade de capacitação: extensão que foi ofertado a gestores escolares com a carga 

horária de 360/horas/aula.  

Esta edição foi iniciada em 06 de abril de 2004 e concluída em 26 de fevereiro 

de 2005. Teve como base legal Portaria nº 0060 de 12 de janeiro de 2004 e a Portaria nº 

2.431 de 10 de agosto de 2004.  Envolveu 296 escolas distribuídas dentre os 75 

municípios, totalizando 909 cursistas envolvidos no Programa. 

Como já enfatizado, embora o foco deste estudo recaia sobre a 1ª Edição do 

PROGESTÃO em Sergipe, apresentam-se, a seguir, dados das outras edições realizadas, 

com a finalidade de melhor contextualizar o Programa no referido Estado. 

 

2ª edição: 2006 – 2007 

A segunda edição do PROGESTÃO em Sergipe manteve as mesmas indicações 

de modalidades de formação continuada: extensão. 

A edição teve início em 13 de maio de 2006 e encerrou-se em 31 de maio de 

2007. Respaldada legalmente pela Portaria nº 10.070 de 16 de fevereiro de 2006, 

agregando 322 escolas da rede pública estadual, localizadas nos 75 municípios.  

 

3ª edição: 2008 - 2009 

A terceira edição, que se iniciou em 12 de julho de 2008 e encerrou em 22 de 

agosto de 2009, caracterizou-se pela transparência e aspecto democrático de gestão, 

concebendo oportunidades iguais de acesso através de editais para a seleção de tutores e 

cursistas (Edital nº 06 de 25 de fevereiro de 2008, edital nº 07 de 25 de março de 2008 e 

edital nº 09 de 18 de abril de 2008) e pelas Portarias de nº 1.498 de 31 de março de 2008 

e nº 1.323 de 19 de maio de 2009. 

 

4ª edição: 2010 – 2011 

Para a implementação da quarta edição foram publicados dois editais para a 

seleção, sendo 1.000 vagas para cursistas e 30 para tutores. Após o processo seletivo 

efetuado pela SEED/SE, dos 603 cursistas inscritos, 553 foram selecionados e dos 30 

tutores foram classificados 17, sendo 01suplente. 
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Como vimos, foram várias as frentes de atuação do Programa, atendendo a 

profissionais jurisdicionados a SEED, e se desenvolveu abrangendo componentes da 

formação, capacitação e extensão do ensino, totalizando 3.652 cursistas. 

Aqui percebemos a quantidade de Diretorias Regionais de Educação do Estado 

de Sergipe que foram envolvidas nas quatro edições do PROGESTÃO, enfatizando o 

número de gestores da rede estadual já beneficiado com o programa, socializando-o 

junto a todos os municípios. 

Observamos que, embora o programa apresente um dado que revele uma 

redução significativa na oferta de vagas no ano de 2010/2011, com relação ao ano de 

2006/2007, tal característica não se constitui em um problema com relação à demanda 

ofertada e à procura pelo PROGESTÃO, pois, neste aspecto, tem sido mantida certa 

regularidade.  

A SEED/SE enfatiza que este fato se deve à abrangência que o Programa já 

atingiu, chegando ao atendimento de quase toda a totalidade dos gestores em serviço no 

Estado de Sergipe.  

O Gráfico 1, demonstra o quantitativo dos professores capacitados no 

PROGESTÃO em Sergipe, por edição e por Diretoria Regional de Educação – DRE’s, 

no período compreendido entre os anos de 2004 e 2011. 
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Gráfico 1 - Professores Capacitados no PROGESTÃO em Sergipe, por Edição e por 

Diretoria Regional de Educação 2004 – 2011

 
Fonte: A Autora (com base nos dados SEED-SE), 2016. 
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O Quadro a seguir apresenta o perfil da clientela atendida pelo PROGESTÃO 

em todo o Estado de Sergipe, considerando os diferentes profissionais - gestor, 

coordenador, professor, técnicos da SEED e das Diretorias Regionais de Educação – 

DRE’s. 

 

 

Quadro 2 - Clientela Atendida no PROGESTÃO 

DIRETORIA 1ª 

EDIÇÃO 

2004/2005 

2ª 

EDIÇÃO 

2006/2007 

3ª 

EDIÇÃO 

2008/2009 

4ª 

EDIÇÃO 

2010/2011 

TOTAL 

GESTOR 390 435 215 193 1.233 

COORDENADOR 390 435 272 147 1.244 

PROFESSOR 79 422 140 119 760 

TÉCNICOS DA 

SEED/DRE’s 

50 152 119 94 415 

TOTAL 909 1.444 746 553 3.652 

Fonte: A autora (com base nos dados da SEED-SE), 2016. 

 

 

De acordo com a tabela, vimos que o PROGESTÃO amplia a sua intenção 

inicial de atender preferencialmente aos gestores escolares. Evidenciamos que o 

trabalho a ser desenvolvido se expande desde a sua primeira edição, quando vão ser 

incluídos profissionais dos diferentes segmentos da escola. Desta forma, verificamos de 

acordo com os dados demonstrados nas tabelas, que, no decorrer de sete anos de sua 

implementação, o PROGESTÃO já atingiu os 75 municípios que compõem o Estado de 

Sergipe. 

O sistema de apoio à aprendizagem foi desenvolvido por equipes de 

multiplicadores, integrados por técnicos da SEED/SE. Esses multiplicadores 

participaram das etapas de capacitação promovidas pelo CONSED. 

Após a capacitação, os multiplicadores receberam a incumbência de capacitar os 

tutores, também técnicos da SEED/SE, indicados para atuarem como orientadores de 

aprendizagem dos cursistas, assegurando o acompanhamento e a avaliação dos estudos 

realizados e dos efeitos produzidos na unidade escolar. 

Em Sergipe, o PROGESTÃO foi, sobretudo, um modo de estabelecer unidade e 

direcionamento a outros programas de formação continuada, de periodicidade frequente, 
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objetivando atender às necessidades de capacitação/atualização docente, articulando, 

assim, trabalho de gestão escolar e o exercício de múltiplas competências específicas e 

dos mais variados matizes (LUCK, 2000).  

Nesse contexto, ganhou força uma das metas do Programa: a implementação de 

processos formativos orientados pelas necessidades apresentadas no espaço escolar e 

inerentes à própria atuação dos professores.  

Em relação à 1ª Edição selecionada para esta pesquisa, justifica-se sua escolha 

pelos seguintes motivos: 

- Ter sido a primeira experiência de implementação do Programa vivenciada 

pela SEED/SE; 

- Por constituir, também, a primeira experiência do Protocolo Interinstitucional 

do Estado de Sergipe na implementação de um Programa de formação continuada 

desenvolvido por meio da EAD; 

- Por oferecer maiores possibilidades de evidenciar possíveis impactos do curso 

na atuação dos gestores cursistas. 

Tendo sido discutidos os referenciais que sustentam as análises desta tese, bem 

como realizada a descrição do Programa que é objeto da pesquisa em pauta, a seção a 

seguir apresenta a análise da dimensão prática das experiências vivenciadas pelos 

participantes do PROGESTÃO no Estado de Sergipe. 
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4 PARTICULARIDADES NA FORMAÇÃO E NO TRABALHO DO GESTOR 

ESCOLAR DE SERGIPE 

 

Nesta seção, apontamos as análises sobre os resultados do curso apresentado 

pela Secretaria de Estado de Educação – SEED e sobre o processo de formação dos 

gestores escolares do Estado de Sergipe. Mostramos um panorama da PROGESTÃO, e 

em seguida, analisamos os dados relativos aos conteúdos coletados na Plataforma 

Moodle para compreender como as concepções teóricas e metodológicas da formação 

refletem nas propostas de trabalho expressas pelos cursistas no processo de formação 

em serviço. Utilizamos o Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA como instrumento 

de interação no qual os cursistas discutiram sobre as concepções de gestão para 

estabelecer relações com a realidade vivenciada, apontando para a construção e a 

operacionalização de um projeto de mudanças nas escolas onde atuam como gestores. 

Por fim, partindo da análise dos resumos dos trabalhos dos concluintes, 

identificamos a efetivação dos projetos de intervenção propostos pelos gestores 

escolares, construídos no processo de pesquisa-ação na escola ao longo do Curso. Para 

tanto, analisamos, ainda, se e qual a natureza dos fundamentos adquiridos na produção 

de inovações e/ou mudanças no processo de gestão das escolas públicas na dimensão 

administrativa e pedagógica. 

A perspectiva é de que possamos identificar, analisar e compreender as 

contribuições do processo formativo para a formação de gestores de escolas públicas de 

Estado de Sergipe. 

 

4.1 A FORMAÇÃO DOS GESTORES ESCOLARES EM SERGIPE 

 

O Programa de Capacitação a Distância para Gestores Escolares – 

PROGESTÃO, executado pela Secretaria de Estado de Educação – SEED atendeu 

quatro edições consecutivas. Estruturou-se em 10 polos: Diretoria de Educação de 

Aracaju – DEA, Diretoria Regional de Educação DRE’s 01, 02, 03, 04, 05, 06,07,08 e 

09, em cidades correspondentes á estrutura administrativa da SEED. O objetivo era 

atender, de forma satisfatória, à demanda das Diretorias Regionais de Educação – 

DRE’s, instâncias administrativas de gestão da educação do Estado. 
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Figura 2 – Mapa das Diretorias Regionais de Educação – DRE’s de Sergipe 

 

Fonte: SIGA – Sistema Integrado de Gestão Acadêmica. SEED – SE, 2018. 

 

 

A primeira edição de gestores escolares foi realizada 2004 e teve início no 

mesmo ano, sendo concluída em 2005. A edição foi definida como recorte desta 

pesquisa. Esta teve 909 cursistas, entre eles 390 eram gestores. Entre os gestores 

somente 349 concluíram e foram devidamente certificados. 

A meta era de capacitar todos os gestores escolares de escolas públicas 

jurisdicionadas a DEA e DRE’08.  Em relatório apresentado ao Conselho Nacional de 

Secretários de Educação – CONSED, a Secretaria de Estado de Educação – SEED 

considerou que, diante dos resultados, a meta foi alcançada. 

A SEED considerou que a formação dos gestores escolares nessa demanda 

contribuiu, significativamente, para a melhoria da qualidade do trabalho nas escolas 

públicas, principalmente, para construir novos patamares de gestão, com nova 

mentalidade administrativa (SEED, 2006). 
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Para fins de análise dos dados, tomamos como amostra os resultados dessa 

etapa, consolidados pela SEED. 

 

Quadro 3 – Detalhamento dos Números de Gestores 2004 -2005 

DIRETORIA 

DEA/DRE’08 

1ª EDIÇÃO 

2004/2005 

MATRICULADOS DESISTENTES CONCLUINTES 

GESTOR 390 41 349 

TOTAL 390 41 349 
Fonte: Elaboração da pesquisadora (com base nos dados da SEED-SE), 2016. 

 

 

Esse quadro apresentado no relatório do curso (SEED, 2006) mostra os 

resultados obtidos, referentes à demanda em estudo. Assim, é possível visualizar a 

evasão dos cursistas. O relatório aponta como dificuldade de implementação do curso 

alguns fatores que contribuíram para os expressivos índices de desistência, tais como 

adiantamento do início e não positividade no atendimento às demandas de cursistas face 

ao precário funcionamento do suporte administrativo e tecnológico. Ademais, os 

encontros presenciais foram comprometidos por entraves burocráticos tanto no que se 

refere à utilização dos recursos referentes às rubricas solicitadas como não cumprimento 

de prazos para que os cursistas realizassem as atividades (SEED, 2006). 

A instituição identificou ainda fatores que implicaram o atendimento à qualidade 

do trabalho realizado no processo de formação, dentre os quais destaca: pouca 

habilidade dos cursistas para lidar com os recursos tecnológicos utilizados e a falta de 

experiência para trabalhar na modalidade a distância. Comprometeu ainda o andamento 

do curso o tempo dos cursistas para realizar as atividades, dada a concomitância entre o 

estudo e o trabalho. Apesar de constar nas diretrizes do programa uma concepção de 

formação em serviço a SEED considerou que a não disponibilidade de tempo dos 

cursistas para o estudo, ante a necessidade de conciliar as tarefas da formação com as 

atividades administrativas no cotidiano escolar, resultou, em alguns momentos, no não 

cumprimento do cronograma das Salas Ambiente, ocasionando atraso no processo de 

formação (SEED, 2006). 

A despeito dos índices mostrados, a SEED ainda considera que os resultados do 

curso nessa 1ª edição foram positivos, uma vez que “[...] propiciou a divulgação de 

conhecimentos inovadores, bibliografias atualizadas e trabalhos de intervenção na 
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escola que deram uma nova dinâmica às escolas nas quais os gestores foram 

participantes do curso” (SEED, 2006, p. 3). A julgar pelos motivos apresentados pela 

SEED para justificar os resultados negativos demonstrados na 1ª edição, é possível 

inferir que a formação continuada em serviço, concepção de educação que permeia as 

diretrizes do programa (CONSED, 2006) segue comprometida tanto no ambiente virtual 

quanto presencial. Aspectos burocráticos da gestão do curso e as limitações de uso das 

tecnologias e tempo de dedicação dos gestores aos estudos ficam, assim, 

comprometidos. 

O relatório ainda evidencia que aspectos de ordem pedagógica também são 

apresentados como significativos nos resultados do curso de formação. Sabemos, no 

entanto, que os trabalhos de acompanhamento dos professores/tutores, junto aos 

cursistas, são de fundamental importância para estimular a permanência, visto que se 

trata de um processo mediado por tecnologias que implica interação e comunicação. 

Assim, os sujeitos devem atuar de modo a garantir a interatividade – estudante-

estudante, professores/tutore – na aprendizagem de forma colaborativa. 

A evasão tem sido bastante evidenciada nas formações a distância e tem gerado 

discussões entre especialistas que discutem sobre a forma de ensino (KENSKY, 2005, 

2012). Nesse sentido, destacamos especificamente a formação dos formadores que 

atuam no ensino a distância, por se tratar de uma metodologia diferente daquela 

desenvolvida em salas de aula presenciais. Observamos, na prática, que os docentes que 

atuam na EAD são professores formados para atuar no ensino presencial, os quais, a 

despeito de tentar transpor os conhecimentos didáticos para uma sala de aula virtual, 

apresentam dificuldades que podem comprometer os processos formativos a distância. 

Assim, consideramos pouco provável que um professor possa atuar no ensino por meios 

virtuais e realizar um trabalho docente altamente satisfatório, sem que haja uma 

formação específica para esta finalidade. 

Diante do exposto, podemos questionar: o que tem comprometido os índices do 

curso de formação continuada a distância em Sergipe? Seria a formação em serviço cujo 

tempo necessário ao estudo é incompatível com o trabalho de gestão escolar? Seria a 

própria modalidade de ensino, no caso a EAD, com os seus recursos tecnológicos e 

metodologias diferenciados nos quais os cursistas se deparam com dificuldades de 

natureza diversas? Ou estaria relacionada, também, a atuação dos professores nos 

espaços virtuais de aprendizagem? 
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Compreendemos que as críticas sobre os resultados da formação em EAD, 

relativas, sobretudo, à evasão, não podem ser atribuídas exclusivamente, aos cursistas e 

às suas condições de estudo. Devemos observar, também, a atuação dos formadores, 

considerando-se tanto a formação específica para o campo a que curso se destina quanto 

à formação para atuar na docência em ambientes virtuais de aprendizagem. Também 

podem interferir os conhecimentos sobre as tecnologias utilizadas, bem como as 

metodologias adotadas no processo formativo a distância. Assim, é preciso considerar 

as especificidades da docência no ensino superior a distância, que possui meios 

tecnológicos adequados e métodos apropriados. 

Os dados apresentados pela SEED sobre os resultados obtidos na 1ª edição do 

curso PROGESTÃO evidenciou um processo acentuado de evasão. Ao todo foram 

certificados 349 gestores escolares que atuam na gestão da escola pública do Estado. 

Mesmo diante dos resultados negativos, consideramos que ela tem primado pela 

qualidade da formação no curso. Acreditamos que, depois de participar dos processos 

formativos, esses profissionais estejam contribuindo de forma significativa com o 

processo de democratização da gestão escolar, seja na função de direção ou 

coordenador, seja em outra função na instituição, uma vez que o cargo de gestor é 

temporário. 

No item seguinte, seguiremos com as análises do conteúdo postado na 

plataforma de estudo – AVA, para compreender como se realiza o trabalho do gestor 

escolar nas escolas públicas de educação básica no Estado de Sergipe. 

 

4.2 O TRABALHO DO GESTOR ESCOLAR: VIVÊNCIA EM UM PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO NO AVA. 

 

A compreensão sobre o trabalho do gestor escolar sistematizado na Sala 

Ambiente Projeto Vivencial, associada aos estudos e às atividades da Sala Ambiente 

Políticas e gestão na Educação versava a gestão democrática da escola, envolvendo 

aspectos pedagógicos e administrativos financeiros. Nesta seção, analisamos a 

experiência por eles relatada de construção do Projeto Político Pedagógico – PPP como 

parte do trabalho do gestor escolar, observando os índices constantes nas discussões do 

Fórum. Definidos os critérios de produção do corpus, procedemos à análise do conteúdo 

das mensagens postadas pelos cursistas na plataforma Moodle. 
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Mostramos no quadro a seguir os dados quantitativos das mensagens postadas 

que evidenciam a dimensão de constituição dos corpora de análise envolvendo essa 

etapa da pesquisa. 

 

 

Quadro 4 – Participação no Fórum Experiências do PPP – Postagens e Acessos 

Turma Polo Número de 

mensagens 

postadas 

Participação 

de cursistas 

por Fórum 

Total de 

cursistas 

Concluintes 

Número de 

Acessos 

GE1 Aracaju 34 44 35 1219 

GE2 Aracaju 35 28 35 915 

GE3 Aracaju 42 32 35 646 

GE4 Aracaju 27 21 35 873 

GE5 Aracaju 34 25 35 671 

GE6 Aracaju 50 30 35 912 

GE7 Aracaju 26 20 35 763 

GE8 Aracaju 36 26 35 615 

GE9 Aracaju 41 30 35 580 

GE10 Aracaju 33 36 34 840 

TOTAL 358 292 349 8034 
Fonte: Elaboração da pesquisadora (com base nos dados da SEED-SE), 2016. 

 

 

Constatamos nos números apresentados um total de 358 mensagens postadas 

para um total de 349 cursistas, o correspondente à demanda concluinte do Curso. 

Observamos que mesmo com um número elevado ao acesso (8.034), algumas turmas o 

número de postagens foi inferior ao número de cursistas participantes. Em cinco turmas,  

Localizadas no Polo – GE1, GE4, GE5, GE7, GE10 -, o número de postagens foi 

inferior ao número de cursistas concluintes. Em quatro turmas – EG3, EG6, EG8, EG9 

– houve mais mensagens postadas em relação ao número de cursistas concluintes. 

Somente em uma turma GE2, verificamos que as mensagens postadas correspondem ao 

mesmo número de concluintes.  

O número menos expressivo de mensagens postadas foi da Turma GE7 (vinte e 

seis mensagens para um total de trinta e cinco cursistas). Nesse caso, poderíamos supor 

que a discussão da temática sobre o trabalho do gestor escolar não suscitou interesse de 

todos os participantes do curso. Ainda assim, temos nos números apresentados no 

Relatório da Turma, um total de 763 acessos. Tendo em vista esse dado, podemos 

afirmar que, mesmo não postando as mensagens, os cursistas poderiam apropriar-se das 
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discussões, quando se faziam presentes e/ou visitavam o fórum de discussão em análise. 

Já nas Turmas GE3, GE6 e GE9 identificamos considerável demanda de mensagens 

postadas em relação aos números de cursistas concluintes. Retomando o conteúdo dos 

relatórios foi possível identificar que nessas turmas, no Módulo II, houve mais interação 

e discussão entre os cursistas, com exposição de situações, evidenciando a troca de 

experiências sobre a gestão em suas escolas. 

Ressaltamos, ainda, conforme os dados apresentados, que a relação entre o 

número de cursistas interagindo no fórum (292) foi inferior ao número de concluintes 

(349). Em todos os casos verificados, seja com maior ou menor número de postagens, 

nenhuma turma obteve 100% de participação de seus cursistas nos fóruns. No entanto, 

diante das discussões e do total de acessos realizados, compreendemos que as diferenças 

identificadas não comprometem a validade dos documentos analisados. O que foi 

postado pelos cursistas representa quantidade suficiente, com relevância para atender 

aos objetivos propostos nesta pesquisa. Tal fato também não comprometeu o êxito na 

realização da atividade. 

As mensagens dos cursistas no fórum “Experiências do PPP” possibilitou 

organizar e realizar a análise do conteúdo, criando categorias em torno do campo 

empírico. Nesse processo de categorização, o próprio tema aberto para discussão na 

unidade de estudo encaminhou para a definição da Unidade de Registro – UR, qual seja: 

o trabalho do gestor escolar. Na composição dos índices processados por meio da 

frequência lexical (APÊNDICE C), chegamos às Unidades de Contexto – UC, 

retomando situações explícitas e/ou implícitas nos documentos para a definição das 

categorias empíricas de análise. As discussões acerca do trabalho do gestor escolar 

apontaram para duas categorias implícitas no conteúdo das mensagens. Qualificação do 

trabalho do gestor escolar (APÊNDICE A) e Concepções de gestão presentes no 

trabalho do gestor escolar (APÊNDICE B). O processo de categorização ora 

identificado apresenta-se na figura 3 a seguir: 
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Figura 3 - Quadro de Análise – Categorização Geral 

 

Composição de Corpus: Fórum “Experiência de PPP” – Documentos: 252 mensagens 

postadas 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora - 2018. 

 

 

Chamados a discutir sobre a gestão das escolas onde atuam, a partir de seu 

contexto real, os gestores traduziram para o campo da discussão características inerentes 

a este processo que denota as práticas vigentes em escolas públicas estaduais em 

Sergipe. Na categorização, conseguimos compor um quadro, a partir da frequência 

lexical (APÊNDICE C), identificando os termos por meio dos quais os cursistas 

qualificam o trabalho que realizam. O estudo revela a centralidade na forma como os 

gestores qualificam o seu trabalho em escolas de origem, abordando um conjunto de 

termos com ênfase nas mensagens postadas, cujo tom é de negatividade sobre o trabalho 

que realizam. A pesquisa evidencia motivos diversos pelos quais os gestores 

consideram o trabalho que realizam como: árduo, difícil e desafiador. 

O primeiro atributo – árduo – tem dificultado a realização do trabalho do gestor 

escolar, sendo que é enfrentado como desafio ao processo de gestão. Refere-se à 
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multiplicidade de tarefas e de atribuições burocráticas que precisam atender no dia a dia. 

Essas dificuldades apresentadas são exemplificadas na amostra das mensagens coletadas 

destacadas a seguir: 

O trabalho do gestor é árduo e complicado tanto na parte burocrática 

como também o pedagógico, os entraves são muitos porque o mesmo 

é antes de tudo um educador. [...] é preciso conciliar essas duas 

vertentes de forma participativa, com responsabilidade e 

compartilhada com todos os segmentos da escola (MENSAGEM 14 – 

TURMA GE1). 

 

O trabalho do gestor hoje é bastante árduo, pois além de dar conta das 

tarefas administrativas escolares [...] tem também a responsabilidade 

de prestar contas dos recursos advindos de programas federais e 

municipais, como programas o Mais Educação, Merenda Escolar, 

Escola Aberta, dentre outras. Sendo um articulador de todo o processo 

que é o de gerir uma escola (MENSAGEM 1 – TURMA GE2). 

 

Não tem sido fácil no contexto atual assumir a função de Diretor 

Escolar. Seja pelas exigências burocráticas e legais, seja pela 

condução das relações interpessoais entre os envolvidos. Muitas vezes 

ficamos frente a frente diante de situações ou dilemas onde a 

experiência profissional é posta à prova, neste momento, percebemos 

o quanto é árduo a nossa tarefa (MENSAGEM 13 – Turma GE 3). 

 

Identificamos que a expressão trabalho árduo foi recorrente às turmas, 

referindo-se ao excesso de trabalho burocrático gerado em âmbito escolar. Também se 

expressam com o mesmo sentido os termos fardo pesado, missão pesada, tarefa 

delicada, dentre outras. Observamos apreensão por parte dos profissionais em relação a 

exigências burocráticas que implica o trabalho nas escolas. É evidente que a sobrecarga 

que pesa sobre os gestores se acentua nas práticas gerenciais implantadas, por meio da 

execução de programas padronizados, que demandam recurso direto para a escola, 

segundo se evidencia na mensagem um da turma um e na mensagem dois da turma dois 

acima destacados. Os gestores se veem tomados pelo excesso de atribuições 

burocráticas, dificultando realizar outras atividades importantes, sobretudo aquelas 

requeridas pelo processo democrático: mobilização da comunidade escolar e 

circundante para articulá-lo. 

À medida que seguem as análises, também identificamos na ‘fala’ dos gestores 

cursistas, uma expressão que ratifica a ênfase sobre a situação nas escolas públicas de 

Sergipe. Ao justificarem sobrecarga de trabalho dividida entre as atividades burocráticas 

e pedagógicas, afirmam ser “antes de tudo um educador” (MENSAGEM 14 – TURMA 

GE4). Podemos, assim, compreender que a dificuldade apresentada pode relacionar-se 
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com sua própria condição de docente, que se afasta da sala de aula, temporariamente, e 

se dedica ao exercício da gestão escolar.  

Sabemos que os gestores dessa rede pública de ensino são professores que 

alçaram ao cargo de direção de escolas, basicamente, por indicação de políticos. Porém, 

entendemos que essa razão não deveria desqualificar o trabalho do gestor escolar; ao 

contrário, confirmaria a importância da experiência na docência como pré-requisito para 

o exercício de outras funções escolares, conforme preconiza o Art. 67 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (BRASIL, 1996a). A Lei confirma a 

obrigatoriedade da comprovação da docência para que os profissionais assumam outras 

funções dentro da escola, o que legitima à docência como base de formação dos 

profissionais da educação, entre estes o gestor escolar (BRZEZINSKI, 2007). Assim, a 

formação se torna um desafio, uma vez que o profissional precisa aprofundar 

conhecimentos que fundamentem as práticas no campo da política educacional em 

diferentes aspectos. 

Quanto à formação dos profissionais da educação, em particular os professores 

que atuam como gestores, esta pesquisa revela fragilidade quanto à qualificação e à 

capacitação na condução da gestão democrática das escolas. Constatamos que os 

gestores cursistas consideram necessária a formação de qualidade, embora estejam na 

eminência de cumprir com os prazos na prestação de contas e em outras tarefas 

burocráticas que envolvem o cotidiano do trabalho escolar. Nas mensagens destacadas a 

seguir, podemos identificar a formação como um fator que pode ser determinante para 

introduzirem-se práticas de gestão democrática na escola. O gestor compreende que, 

Precisa ter conhecimentos das leis que regem o nosso segmento, ter 

conhecimentos sobre aplicações de recursos que a escola recebe, ter 

uma formação na área de gestão democrática, saber lidar com as 

diferenças de opiniões, ser resile ente, conhecer a comunidade escolar 

[...] ter tempo integral para se dedicar a escola, motivar seus 

funcionários para participar do processo educativo, ter jogo de cintura 

para suprir a escola de suas necessidades básica  e quando algo não 

der certo, ainda ter humor para sorrir e continuar tentando conquistar o 

sucesso dos alunos e consequentemente da escola. E o mais 

importante; não perder de foco a missão transformadora que a 

educação possui (MENSAGEM – 43 TURMA GE9). 

 

A mensagem esclarece sobre aspectos que envolvem o seu trabalho como 

profissional, com vistas a promover a gestão democrática na escola. As suas dimensões 

requerem uma sólida formação sobre políticas educacionais, sobretudo em temas e 

conteúdo que se referem à gestão escolar democrática. Saber lidar com as questões ora 
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apresentadas (MENSAGEM 43 TURMA GE9) implica aquisição de habilidades para 

dimensionar conflitos e construir consensos. Nesse aspecto as discussões realizadas 

acerca do trabalho do gestor escolar apontam para os grandes desafios enfrentados por 

esses profissionais, o que demanda a condução de processos de gestão do qual ele se 

torna articulador e mobilizador do coletivo escolar, considerando “[...] a diversidade e 

as diferenças entre os sujeitos e em suas implicações e posicionamentos com o trabalho 

coletivo da escola” (BRASIL, 2010e). A condução desse processo se faz por meio do 

diálogo interpessoal, considerando-se a importância de cada pessoa como sujeito 

histórico no contexto social no qual atua. 

A mensagem seguinte retoma a discussão sobre a formação ao passo que 

acrescenta outra necessidade com vistas à realização do trabalho do gestor escolar, ao 

considerar que: 

[...] administrar uma escola não é fácil, quando se quer desenvolver 

um bom trabalho, pois requer dedicação e preparação para vencer os 

desafios. A escola exige mudança, as expectativas são grandes em 

relação ao desempenho do gestor que necessita de formação e de uma 

boa equipe para que possa desenvolver os trabalhos de forma 

significativa para melhoria da qualidade do ensino (MENSAGEM14 – 

TURMA GE 10). 

 

A formação dos professores que assumem as funções de gestores escolares 

demanda para esse profissional um acúmulo de novos saberes, além daqueles adquiridos 

em função da docência, atividade para qual tinha construído competências e habilidades 

ao longo de sua formação específica (GATTI, 2008; TARDIF, 2002). As novas funções 

e atribuições lhes impõem a necessidade de formação que configura um processo de 

formação continuada em serviço. O sujeito cursista aprende num processo de interação 

com o meio, no contexto sócio histórico no qual sua atividade adquire sentidos e 

significados próprios. Realiza-se, portanto, em um processo de pesquisa e de reflexão 

‘sobre e na’ própria prática, configurando a dinâmica metodológica da pesquisa-ação 

(THIOLLENT, 2005). As aprendizagens, no curso de capacitação para gestores 

escolares o PROGESTÃO, são, portanto, mediadas pelo horizonte da própria escola 

onde atuam os cursistas. 

Para além da formação à perspectiva de gestão escolar democrática, a mensagem 

em foco (MENSAGEM 14 – TURMA GE10) aponta para a definição de uma boa 

equipe com vistas a concretizar um trabalho no sentido da aprendizagem com qualidade. 

Essa possibilidade é verificada em todos os fóruns de discussão, embora a ênfase recaia 

nas ‘falas’ inerentes à dimensão administrativa, financeira e relacional da gestão. Os 
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cuidados com os processos de aprendizagem devem, portanto, ser motivados por 

discussão e ação por parte dos gestores e dos colegiados. 

No que se refere à capacidade de mobilização para que as pessoas da 

comunidade escolar dentre outras tomem parte na gestão da escola, destacamos uma 

situação que merece reflexão. O cursista define que “Teoricamente, a gestão escolar 

deveria funcionar em conjunto com a comunidade escolar”. Porém, considera se “[...] 

cada vez mais difícil o trabalho de conscientização para a participação voluntária de 

todos os envolvidos no processo de desenvolvimento do aluno” (MENSAGEM 9 – 

TURMA GE1). O conteúdo dessa mensagem evidencia a ausência ou distanciamento da 

comunidade nesses processos, ao passo que anuncia outra preocupação que se relaciona 

à gestão democrática nesse contexto, que se refere à participação como voluntariada. 

Entendemos que a participação de segmentos da sociedade, inclusive o escolar, em 

colegiados e em funções de direção de instituições de ensino básico, não pode ser 

encarada como atividade voluntária apenas no sentido de gerenciar ou cumprir tarefas. 

Tornou-se uma conquista da sociedade brasileira, em particular, e, como tal, deve ser 

assumida também, pela escola enquanto condição para efetivar a democracia e o 

exercício da cidadania (DEMO, 2001). Essa tendência pode ser observada na mensagem 

seguinte: “[...] mesmo diante de tantas dificuldades ainda existe aqueles colegas que 

querem participar de todas as atividades promovidas pela escola, é isso que nos dar 

força para caminhar a luta” (MENSAGEM 4 – TURMA 7). 

Considerar, portanto, a participação como um ato voluntário apenas no sentido 

de colaborar com a realização de atividades escolares, o que por vezes acompanha as 

‘falas’ dos gestores, coaduna com os interesses da gestão gerencialista, segundo os 

quais os sujeitos estão presentes para assumir tarefas, porém não desenvolvem ações 

efetivas quanto às decisões nos rumos da educação. A perspectiva de participação como 

engajamento político e social requer processos de mobilização, habilidade política, 

especialmente por aqueles que assumem as funções gestoras. Assim, participação, 

categoria basilar para se alcançar este patamar, torna-se imprescindível na gestão da 

educação (PARO, 2002). Se os sujeitos se fazem presentes sem que lhes seja assegurado 

o poder de decisão sobre temas ou problemas pertinentes à gestão escolar nos aspectos 

administrativos, financeiros e pedagógicos o caráter político se esvazia. Esta pode se 

tornar apenas um ‘fazer-se presente’ se não houver uma atuação efetiva e consciente por 

parte dos sujeitos. 
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Outra vertente de participação que coaduna com a anterior evidencia-se nas 

mensagens dos cursistas quando se referem à participação como ‘apoio’. O gestor 

confirma a necessidade de participação dos colegas nas atividades da escola. “[...] falta 

os recursos necessários para se desenvolver um bom trabalho e o apoio dos colegas para 

de fato acontecer uma gestão democrática e participativa” (MENSAGEM 17 – TURMA 

GE9). 

Confirmamos mais uma vez a postura por parte do gestor de contar com os 

colegas presentes nas atividades da escola. Porém, conforme se discute nessa pesquisa, 

a prática de participação – do estar presente -, por si, não consolida os processos 

democráticos nas escolas. Por outro lado, também identificamos a cobrança do 

comprometimento político desses profissionais, chamados a participar das tomadas de 

decisões na escola. 

[...] na maioria das vezes nos sentimos sozinhos nas tomadas de 

decisões mais importantes. [...] o gestor tem que ter jogo de cintura em 

prol de um trabalho coletivo (MENSAGEM 4 – TURMA GE4). 

 

[...]. O mais difícil mesmo é seduzir os colegas profissionais de 

educação a acreditar e se entusiasmar que fazer uma educação 

diferenciada é absolutamente possível. [...]. É o maior desafio da 

gestão, mesmo! (MENSAGEM 1 – TURMA 7). 

 

[...] almejamos uma educação de qualidade onde todos que estão 

envolvidos se dediquem ao trabalho com mais compromisso e como 

você bem escreve “seduzir os colegas profissionais da educação” é o 

mais assustador [...] (MENSAGEM 7 – TURMA GE7). 

 

Assim, a dinâmica de trabalho escolar deve-se pautar por ações coletivas, de 

forma que envolva o seu corpo de educadores em função da importante tarefa de 

promover a aprendizagem de crianças, jovens e adultos, usuários da escola pública. 

Identificamos, no entanto, nas mensagens apresentadas que existem dificuldades na 

articulação e na mobilização dos pares para realizar o trabalho coletivo na perspectiva 

da gestão democrática, dados os interesses pessoais, particulares e aqueles de cunho 

coletivo (BRASIL, 2010b). Os gestores parecem não compreender as atitudes contrárias 

aos interesses coletivos apresentados por seus colegas. Desse modo seguem relações, 

permeadas por conflitos, tensões e consensos, que precisam ser negociados em face da 

necessidade de conduzir um projeto coletivo no qual os principais interessados podem 

ser também os mais prejudicados: por um lado, os alunos; por outro, a gestão 

democrática da escola. 
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Compreendemos, pois, que o trabalho em equipe se configura como fator que 

contribui para o sucesso da gestão escolar. As mensagens, no entanto, denotam falta de 

habilidade dos gestores em lidar com os seus pares. Compromete, também, a atuação do 

gestor a falta de conhecimento sobre a prática. Ademais, as práticas autoritárias 

arraigadas nesses espaços dificultam esse trabalho, pois muitos dos colegas mostram-se 

desmotivados e descompromissados com a ação educativa. 

A exemplo de outras dimensões em instâncias administrativas fica patente que a 

gestão escolar que se pretende ser democrática implica sempre a presença do outro. 

‘Tomar parte’ nas decisões e encaminhar as soluções inerentes ao processo educativo e 

em suas especificidades têm um forte significado. Ao contrário, poderia o gestor atuar 

no sentido de conservar ou de manter as estruturas autoritárias de gestão, assemelhando-

se ao trabalho realizado no campo privado (BRASIL, 2010 b). Entendemos que a gestão 

escolar deve ser transformadora, propondo mudanças no contexto escolar, rompendo 

com as práticas instituídas para suscitar práticas democráticas. É nesse sentido que se 

realiza conforme as diretrizes do PROGESTÃO. 

Nas turmas GE8 e GE10, um fato nos surpreendeu ao analisar o material 

coletado nos fóruns de discussão sobre o trabalho do gestor escolar. Ele mostra a 

ausência de menções à atuação dos mecanismos de gestão democrática. Só 

identificamos uma mensagem na qual o gestor, timidamente, cita “conhecer o PPP da 

escola” (MENSAGEM 21 – TURMA 10). As discussões estão centradas na atuação do 

gestor escolar e em sua liderança ao conduzir os trabalhos voltados para a eficiência, 

focado nos resultados, conforme se propõe nos moldes gerencialistas de administrar. 

Ressaltamos também a presença de categorias empíricas que denotam o 

compromisso dos gestores com o trabalho realizado nas escolas públicas de Sergipe. 

Ainda que tomando números pouco significativos, pudemos identificar termos que 

evidenciam a realização pessoal e profissional dos cursistas: satisfação com a certeza 

do dever cumprido, apesar de se sentirem pouco reconhecidas (MENSAGEM 15 – 

TURMA GE7); como é gratificante ver os frutos do trabalho realizado (MENSAGEM 

7 – TURMA GE5); como o trabalho fica mais aprazível quando se compartilham as 

responsabilidades, e (MENSAGEM2 – TURMA GE2); como tem alguém que, apesar 

das dificuldades, aposta no sucesso da equipe escolar e do aluno (MENSAGEM 42 – 

TURMA GE9). 

Ainda merece destaque nessa discussão três categorias empíricas que 

caracterizam o trabalho do gestor escolar e que serão analisadas na sequência: 
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coordenar, articular e mediar. São três ações que se fazem presentes, de forma 

expressiva, nas discussões realizadas pelos cursistas. Os termos se articulam entre si no 

processo de superação de dificuldades e obstáculos referentes ao trabalho realizado na 

escola, que pode comprometer o êxito das atividades educativas e os resultados delas 

decorrentes. Apresentam-se como condições inerentes às relações estabelecidas entre os 

sujeitos nos espaços educativos, decorrentes de fatores internos ou externos à escola. 

As relações nos espaços escolares precisam ser mediadas para que a instituição 

cumpra com os seus objetivos principais que se relacionam aos processos de ensino e de 

aprendizagem. Nesse campo, ganha destaque a atuação do gestor escolar que, na visão 

apresentada pelos cursistas, assume a condição de “[...] articulador de todo o processo 

que é o de gerir uma escola” (MENSAGEM 1 – TRMA GE1). Assim, entendemos que 

ele deve atuar no trabalho educativo, específico da instituição escolar, como “[...] 

mediador entre o projeto coletivo da escola e os sujeitos sociais que se constituem em 

seus principais destinatários” (MENSAGEM 33 – TURMA GE9). 

Podemos afirmar que, embora tenham dificuldades para lidar com aspectos 

relativos ao trabalho de gestão, os cursistas sabem definir quais são as atribuições 

inerentes à função e ao trabalho do gestor escolar. Segundo o entendimento de um 

cursista, 

[...] em por finalidades zelar pela instituição a qual administra sendo 

esse democrático e responsável em suas ações, pois seu trabalho 

consiste em cumprir as leis e regulamentos de forma responsável e 

acima de tudo respeitar, opinar e mediar ações educacionais e sociais 

que venha a ocorrer de forma consciente e democrática 

(MENSAGEM 7 – TURMA GE10). 

 

Assim, fica esclarecido que cabe ao gestor escolar: assumir atribuições inerentes 

a questões burocráticas e administrativas; articular e mobilizar a comunidade para a 

construção do seu projeto pedagógico; articular e mediar os interesses mantidos no 

interior da instituição de forma que prevaleçam os interesses coletivos; articular as 

instâncias colegiadas a fim de promover o exercício democrático; engajar-se e 

comprometer-se com os processos pedagógicos no contexto escolar, além de interagir 

com os diferentes grupos que ali atuam com vistas à construção de relações mais 

democráticas e participativas. 

Enquanto profissional que atende a múltiplas demandas da escola, os gestores se 

envolvem, ao mesmo tempo, em todas as atividades de gestão. Assim, ele percebe a 

dimensão do seu trabalho e da responsabilidade que lhe foi atribuída, quando revestido 
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dessa função, e a importância do seu trabalho no processo de gestão democrática na 

escola. A visão apresentada pelo cursista revela esse ponto de vista: 

O trabalho do gestor escolar é polivalente e não se restringe apenas às 

responsabilidades administrativas, mas também à articulação do 

trabalho pedagógico e logístico e equivale ao de um articulador de 

ideias e responsabilidades que devem ser divididas com [...]. O gestor 

tem diversas obrigações, entre elas a de conhecer e dominar os 

princípios fundamentais da gestão democrática: Transparência, 

Participação e Descentralização. Fazendo-nos perceber que no 

espaço escolar, ainda não há compreensão do sentido da palavra 

Democracia, mesmo quando o gestor divide as tarefas, sempre é 

solicitada sua presença nas reuniões da comunidade escolar para as 

decisões finais (MENSAGEM 21 – TURMA1). 

 

Assim, o gestor escolar torna-se “[...] um gestor social, um mobilizador, um 

orquestrador de atores, um articulador da diversidade para dar unidade e consistência na 

construção do ambiente educacional e promoção segura da formação de seus alunos” 

(LUCK, 2000, p. 16). Compreendemos que realizar tantas tarefas e atribuições o gestor 

escolar precisa dispor dos fundamentos relativos a esse campo de atuação da educação.  

Os professores de redes públicas de ensino, ao optarem pelo exercício da gestão 

escolar, precisam ter ciência das atribuições que assumem, como também das limitações 

que o contexto de trabalho escolar apresenta para fundamentar-se do ponto de vista 

teórico e metodológico. As atividades de gestão escolar exigem que esse processo seja 

conduzido para a democratização das relações e, consequentemente, das práticas 

escolares. Isso requer habilidades técnicas e políticas que se constroem por meio da 

formação inicial e continuada. 

 

4.3 CONCEPÇÃO DE GESTÃO PREDOMINANTE ENTRE OS GESTORES 

ESCOLARES CURSISTAS 

 

Nesse item, continuamos com a análise do conteúdo coletado no Fórum – 

Experiências de Projeto Político Pedagógico – PPP – a fim de identificar as concepções 

de gestão que permeiam o trabalho dos gestores escolares, evidenciadas nas mensagens 

postadas pelos cursistas do PROGESTÃO. Retomamos o quadro de categorização, 

abordando a segunda categoria identificada nos textos: Concepções de gestão presentes 

no trabalho do gestor escolar (APÊNDICE B). A consulta aos índices gerados a partir 

do Fórum (APÊNDICE C) indicaram características que se referem a concepções e 

práticas de gestão assumidas pelos cursistas. A partir desse procedimento, selecionamos 
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um conjunto de mensagens que denotam as convicções dos cursistas acerca do trabalho 

de gestão realizado em suas escolas. 

Para fins de análise, consideramos as dimensões sob as quais se concretizam o 

paradigma de gestão democrática: descentralização, participação e autonomia escolar. O 

estudo realizado aponta para duas perspectivas de gestão presentes no trabalho do gestor 

escolar: a gerencialista e a democrática. Assim, utilizamos como referência teórica 

para a discussão sobre as concepções de gestão o quadro apresentado no material de 

fundamentação do curso PROGESTÃO pesquisado, conforme apresentamos no quadro 

de referência a seguir: 

 

 

Quadro 5 – Comparando o Gerencialismo e a Gestão Democrática da Educação 

Gerencialismo Gestão Democrática 

Ênfase na dimensão técnica da gestão: 

Supõe que a eficiência da mesma sustenta-se 

no bom uso de recursos técnicos, tais como 

controles estatísticos, etc. 

Ênfase na dimensão político-pedagógica da 

gestão: 

Baseia-se na indissociabilidade dos 

meios/finalidades; nesse sentido, pressupõe 

que as técnicas subordinam-se as dimensões 

político-pedagógica da gestão; 

Gestão centrada na pessoa do diretor: 

Ênfase em sua liderança para mobilizar 

sinergias da comunidade escolar. 

Gestão centrada nos colegiados da escola: 

Conselho de pais, grêmios estudantis e outras 

formas de organização; 

Gestão participativa: 

Significa a comunidade escolar colaborando 

com a escola, não necessariamente 

deliberando sobre seus rumos; a participação 

fica associada a resolução de problemas, 

ocorrendo de modo pontual e assistemático. 

Gestão participativa: 

Significa, aqui, a comunidade escolar 

participando efetivamente da escola, 

discutindo coletivamente seus rumos; a 

participação ocorre de forma sistemática, por 

meio dos órgãos colegiados ou via direta; 

Pressupõe autonomia e responsabilização 

individualizada: 

Com consequência para professores e 

diretores, pelos resultados de desempenho dos 

alunos e da escola. 

Pressupõe autonomia e co-

responsabilização: 

Pelos resultados da aprendizagem dos alunos 

e da unidade escolar; 

Procura atingir metas de eficiências e 

eficaz: 

Previamente definidas em planos estratégicos, 

acordos etc. 

Procura atingir a qualidade socialmente 

referenciada da educação: 

Suas metas e objetivos devem expressar não 

apenas resultados quantitativos, mas, 

sobretudo, qualitativos; 

Considera a competitividade entre: 

As escolas como o principal fator para 

alavancar a qualidade das mesmas; estimulam 

o ranqueamento das escolas, prêmios por 

desempenhos, etc. 

Considera que a qualidade da educação se 

conquista: 

Com medidas efetivas em prol da autonomia, 

gestão democrática, financiamento público e 

formação de professores. 
Fonte: Elaboração da pesquisadora (com base nos dados do CONSED, 2006). 
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A perspectiva gerencialista, conforme se discute nos fundamentos desse curso 

PROGESTÃO (CONSED, 2006), apresenta-se a partir do discurso de cunho neoliberal, 

que põe ênfase sobre a centralidade da gestão das escolas, cujo referencial de formação 

passaria a ser o trabalho flexível, o cidadão proativo e a formação por competências. O 

sistema educacional, por sua vez, deveria promover o ranqueamento de suas escolas, 

posicionando-se a partir dos seus desempenhos. Seriam estes mecanismos de motivação 

para a busca pelos serviços escolares pela comunidade e o que garantiria a 

competitividade entre as instituições dentro do sistema de ensino, levando-as a se 

tornarem cada vez mais eficazes. 

No campo da gestão escolar, o modelo gerencialista dá ênfase à pessoa do 

diretor como liderança, capaz de mobilizar a escola para solução de problemas. 

Portanto, esse profissional passa a ser orientado para a busca da eficiência e da eficácia, 

otimizando recursos, sendo o mais objetivo possível. Um dos principais aspectos 

relacionados ao trabalho do gestor escolar é foco em resultados. Essa seria a 

possibilidade visualizada pelos teóricos neoliberais da educação, para aplicação dos 

princípios do mercado neste campo, bem como dos princípios e métodos da gestão 

flexível para o campo da gestão educacional, adotado pelas empresas consideradas 

competitivas (BRASIL, 2010b). 

Em contraposição, identificamos a perspectiva democrática que põe ênfase sobre 

o compartilhamento do poder e a gestão colegiada da escola (DOURADO, 2003). Nessa 

perspectiva, o gestor assume a condição de articulador de processos democráticos na 

escola, por meio dos diferentes espaços de participação instituídos, a exemplo do 

Conselho Escolar, Grêmio Estudantil, entre outros, compreendidos como instâncias 

democráticas de deliberação sobre o trabalho da escola (BRASIL, 2010b). Essa 

perspectiva de trabalho aponta para a busca de resultados, porém o foco está centrado 

no processo. 

Iniciamos as análises dessa seção, selecionando um conjunto de mensagens que 

denotam práticas de gestão, cujas características nos remetem ao modelo gerencial, a 

partir da frequência de termos como: liderança, competência, habilidade, eficiência, 

meta, produtividade, entre outros. Esses termos são identificados como 

característicos do modelo de gestão gerencial, que busca assemelhar a gestão da escola 

aos moldes da administração da empresa privada, quando é colocado em contraposição 

à gestão democrática. Entre as mensagens postadas destacamos, a princípio, as 

seguintes: 
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[...] um gestor precisa ter uma boa formação na área educacional [...] 

competência [...] disponibilidade [...] democracia [...] interesse no 

pedagógico [...] dinamismo [...] liderança [...] boa comunicação [...] 

ter visão do futuro [...] (MENSAGEM 30 – TURMA GE 3). 

 

O gestor escolar nos dias de hoje deve ser um grande empreendedor 

onde tem que administrar focalizando os aspectos administrativos, 

pedagógico e financeiro além de ser um grande articulador de todos os 

segmentos [...] avaliação dos resultados e repensar meios de como 

atingir melhor cada meta traçada em seu projeto administrativo 

(MENSAGEM 10 – TURMA GE8). 

 

Identificamos nas mensagens posições em que os gestores põem em destaque as 

práticas vinculadas ao modelo de gestão gerencial no contexto escolar. Observamos que 

teve uma predominância sobre os aspectos do gerencialismo na discussão realizada nas 

turmas GE3 e GE8, conforme evidenciam as mensagens acima destacadas. Com menor 

ênfase, o modelo gerencial também foi identificado nas discussões de outras turmas. 

Tais convicções se apresentam nos discursos dos cursistas a partir de suas práticas 

cotidianas, embora se identifique orientação para a perspectiva democrática nos textos 

de fundamentação desse curso de formação. Explicitações práticas também foram 

mostradas nas mensagens dos gestores para a operacionalização do modelo no contexto 

escolar, como mostramos a seguir: 

O trabalho de um gestor escolar envolve estabelecer quais são as 

ações prioritárias, saber quando e como elas devem ser realizadas e 

acompanhar seus resultados são questões prioritárias para o bom 

andamento da gestão escolar. As escolas que sobressaem nesse sentido 

são aquelas que conseguiram arrumar a casa, criando rotinas de 

trabalho e um clima organizacional positivo, garantindo a frequência 

dos seus professores e dos alunos, e cujos diretores tem uma formação 

mais especializada (MENSAGEM 8 – TURMA GE3). 

 

Para conduzir sua equipe o gestor competente sempre tem um 

propósito a ser concretizado e uma estratégia de ação para conquistar 

seus objetivos. Esse é um ponto de partida para as ações da equipe 

escolar [...]. O gestor escolar deve ter consciência de que sua equipe 

não se limita a alunos, professores e demais funcionários internos da 

instituição (MENDAGEM 16 – TURMA GE6). 

 

Em todo o ambiente escolar existem situações que interferem na 

atuação do gestor, dificultando seu trabalho. No entanto, quando o 

gestor está preparado para lidar com as divergências e convergências, 

fica mais fácil solucionar as situações apresentadas, principalmente 

quando este possui competência, habilidade, autonomia, liderança, 

flexibilidade, transparência, fatores primordiais a sua atuação no 

ambiente escolar (MENSAGEM 19 – TURMA GE8). 
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Vimos que os cursistas refletem sobre o trabalho do gestor escolar a partir de 

termos que evidenciam as práticas gerenciais na gestão da escola, embora possamos 

constatar uma mistura de características dos modelos em discussão, como se estes 

tivessem o mesmo sentido ou significado – competência, habilidade, autonomia, 

liderança, flexibilidade e transparência. Percebemos que essa é uma tendência que vem 

sendo orientada para a gestão pública no Brasil, que implica adotar os pressupostos da 

administração de empresas para a educação, quais sejam: a generalidade, sob a qual se 

faz entender que o mesmo com objetivos diferentes as estruturas administrativas são 

similares e a racionalidade, que sugere a adoção de métodos e técnicas voltados para a 

eficiência das ações, ao ponto em que atenda aos objetivos requeridos pela sociedade. 

Da forma como faz a arguição, é possível entender que os cursistas possam ter acesso à 

literatura que evidencia a defesa desse modelo de gestão no campo da educação ou 

mesmo de outros referenciais que consubstanciam as práticas defendidas. Embora não 

possamos definir que o façam por convicção, observamos que o discurso dos cursistas 

apresenta a defesa da gestão gerencial que põe ênfase sobre a dimensão técnica da 

gestão, na qual o diretor se torna liderança principal do trabalho escolar que realiza no 

decorrer das discussões, sendo visto como gerente. Nesse aspecto, cabe ressaltar as 

proposições teóricas e metodológicas manifestadas no curso que destacam uma relação 

de concessão e subordinação entre o líder e seus liderados. 

Ao contrário dessa discussão de cunho gerencial, a orientação sobre a liderança 

do gestor na perspectiva democrática se dá no sentido de promover suas ações por meio 

da criação a atuação de instâncias colegiadas, de caráter deliberativo, de forma que o 

exercício do patrulhamento do poder não fique na dependência de sua autoridade, mas 

se faça perante a organização e mobilização da comunidade escolar (BRASIL, 2010b). 

O papel do diretor na perspectiva democrática denota outro sentido para o termo 

liderança, que não compreende gerenciamento de ações, conforme se propõe no modelo 

gerencial. A liderança democrática age de acordo com os interesses da coletividade, não 

se pauta na relação concessão x subordinação, concentra suas ações no empreendimento 

das instâncias democráticas de deliberação e de compartilhamento do poder de forma 

que garanta a organização e mobilização da comunidade para a participação na gestão 

da escola. Assim, o gestor assume o papel de articulador da democracia da/na escola, ao 

passo que contribui para a construção e efetividade da escola pública democrática 

(BRASIL, 2019b). Segue nas mensagens dos cursistas a compreensão que apresentam 

sobre o tema liderança. 
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[...]. A liderança é uma habilidade que pode ser desenvolvida e 

exercida a cada dia. O gestor escolar deve agir como líder, pensando 

no progresso de todos que fazem parte de sua equipe. Um gestor líder 

é capaz de desenvolver o potencial de trabalho de toda sua equipe, 

fazendo com que está se sinta capaz de transformar e realizar com 

sucesso todos os projetos desenvolvidos pela instituição de ensino [...] 

(MENSAGEM 16 – TURMA GE6). 

 

Considerando a dinâmica do trabalho de gestão escolar sua autonomia 

é fundamental na dimensão, administrativa, pedagógica e financeira 

da escola, tendo em vista, a otimização dos trabalhos e gerenciamento 

das atividades escolares, [...], sendo o mais transparente possível, um 

exemplo de líder, que pode articular sua comunidade na construção de 

pessoas produtivas e preparadas para contribuir no desenvolvimento 

social (MENSAGEM 12 – TURMA GE8). 

 

O diretor não pode ser visto como um autocrata, ou seja, como centro 

de toda a decisão. [...]. O diretor não pode se voltar apenas para 

questões administrativas. Como dirigente, cabe-lhe ter uma visão do 

todo e uma atuação que englobe a escola em seus aspectos 

pedagógicos, administrativos, financeiros e culturais (MENSAGEM 

13 – TURMA GE8).   

 

[...]. O gestor deve além de tudo ser um líder e usar essa liderança para 

o lado da conquista pois acredito ser a melhor forma de solucionarmos 

principalmente os conflitos surgidos no dia de nossa missão 

(MENSAGEM 25 – TURMA GE9). 

 

Percebemos que as propostas dos gestores sobre a capacidade de liderança 

apontam para as duas perspectivas em discussão: para a gerencial, quando põe ênfase 

sobre o gerenciamento de atividades e a produtividade, e: para a democrática, quando se 

propõe a ser um articulador, que não se coloca como personagem central em torno das 

decisões tomadas pela escola ou em seu nome. 

Constatamos outro dado relevante no conjunto das mensagens do fórum quando 

observamos que não havia consenso entre os cursistas em torno do modelo de gestão 

gerencial ora defendido para a escola pública. Nesse sentido, visualizamos posições 

contrárias nas turmas GE3 e GE9, nas quais as discussões convergiam com intensidade 

para esse modelo, divergindo inclusive dos fundamentos teóricos e metodológicos da 

formação ofertada pelo PROGESTÃO. Contrapondo-se à posição apresentada pelos 

colegas nesses ambientes virtuais de aprendizagem, os cursistas apresentaram 

argumentos em defesa da gestão democrática da escola pública. Nesse sentido, é 

pertinente observar as mensagens que ilustram tal proposição: 

Percebo que a fundamentação de sua resposta está ligada ao conceito 

de gestão empresarial, sem dúvida há excelentes resultados quando 

assumimos essas práxis, mas haverá espaço para o partilhamento de 

poder na escola? (MENSAGEM 9 – TURMA GE3). 
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O trabalho do gestor escolar é constituído de diversas dimensões que 

vai desde o político pedagógico a político administrativo. O debate 

liberal tende a atribuir ao diretor o papel de gerenciador e principal 

responsável pela eficácia da escola. [...]. Portanto não devemos 

confundir o gerencialismo pregado pelo liberalismo que tem os fins 

voltados para o mercado com a gestão democrática, cujo fim é a 

formação de seres pensantes, participativos, autônomos, humanos e 

sob essa perspectiva a responsabilidade da “eficiência” da escola é de 

todos, e não apenas do diretor, que é apenas um mediador entre o 

projeto coletivo e os sujeitos sociais beneficiários do mesmo 

(MENSAGEM 28 – TURMA GE9). 

 

Notamos que as mensagens postadas nas duas turmas GE3 e GE9 evidenciam 

um embate entre os cursistas acerca da definição da concepção de gestão que deve 

prevalecer no contexto da escola pública. De acordo com os argumentos apresentados, 

tal defesa recai sobre a gestão democrática. Os cursistas se contrapõem ao modelo 

gerencial que tem uma lógica de atividade mercadológica, conforme propõe o ideário 

neoliberal que orienta as reformas da educação nos anos de 1990. Trata-se de uma 

perspectiva que “[...] pouco se valoriza o processo e pouco se questiona o que é um bom 

resultado” (BRASIL, 2010b, p. 6). Assim percebemos haver nas ‘falas’ um nível de 

conscientização acerca da importância da educação como um bem público e de sua 

defesa em torno da gestão democrática da escola pública. 

Ainda identificamos mensagens de maior teor, com o detalhamento de formas de 

trabalho gerencial, que se distanciam de práticas democratizadoras da gestão escolar. 

Observamos a amostra a seguir: 

As atitudes, os conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e 

competências na formação do gestor escolar são tão importantes 

quanto a prática de ensino em sala de aula. No entanto, de nada valem 

estes atributos se o gestor escolar não se preocupar com o processo de 

ensino e aprendizagem na sua escola. [...]. Deve, contudo, preocupar-

se com a gestão democrática e com a participação da comunidade, 

estar sempre rodeado de pais, alunos e lideranças do bairro, abrir a 

escola nos finais de semana e permitir trânsito livre em sua sala. 

Delegar e liderar devem ser as palavras de ordem. E mais: o bom 

diretor indica caminhos, é sensível às necessidades da comunidade, 

desenvolve talentos, facilita o trabalho da equipe e, é claro, resolve 

problemas (MENSAGEM 18 – TURMA GE3). 

 

Embora queira evidenciar o compromisso com a realização da gestão 

democrática na escola, o comentário do cursista corrobora mais uma vez a defesa das 

práticas gerenciais, ao passo que apresenta propostas detalhadas de como realizar 

atividades que possam resultar em sucesso e que definam o gestor pela sua competência 

em fazer a gestão para resultados. Nos moldes propostos pelas políticas neoliberais já 
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discutidas nesta pesquisa. Esse modelo de gestão é focado na valorização da capacidade 

de gestão, associada à capacidade de inovação, de criatividade e de produtividade dos 

segmentos escolares. Evidencia-se um conjunto de ações sob os quais não se faz 

presente nenhuma forma de engajamento político. Os cursistas até propõem a 

participação da comunidade, o que se configura mais como presença em torno de uma 

liderança (LIBÂNEO, 2004; LUCK, 2006b). 

A mesma perspectiva de gestão que se apresenta nas mensagens dos cursistas 

que foi ressaltada anteriormente também se apresenta com menor intensidade em outras 

turmas do mesmo curso. Há contradições constantes nas ‘falas’ desses cursistas quando 

tentam alinhar a gestão democrática à gerencial, utilizando-se de termos do contexto 

empresarial, como se fossem eficientes e eficazes no sentido de garantir o sucesso do 

trabalho realizado nas escolas públicas onde atuam. Eles compreendem que: 

O ideal hoje de formação escolar é o flexível. A formação por 

competência, e tudo isso só se consegue com uma verdadeira gestão 

democrática, lidando com as divergências e convergências do dia a 

dia. Esse novo modelo de gestão contribui para o trabalho eficiente, 

tão procurado hoje em dia, e é isso que estamos lutando a cada 

momento de nosso trabalho como Gestor Escolar, um trabalho 

descentralizado, dividindo as responsabilidades para que os bons 

resultados sejam alcançados (MENSAGEM 7 – TURMA GE1). 

 

Um gestor líder é capaz de desenvolver o potencial de trabalho de toda 

sua equipe, fazendo com que está se sinta capaz de transformar e 

realizar com sucesso todos os projetos desenvolvidos pela instituição 

de ensino (MENSAGEM 2 – TURMA GE6). 

 

O gestor deve agir democraticamente como líder, gerenciando 

conflitos, visando o progresso de sua escola, para isso é necessário o 

compromisso de cada um nesse processo, pois os desafios são muitos. 

Ele precisa exercer o seu papel disponibilizando uma comunicação 

aberta para assim, desenvolver uma gestão integrada com toda a 

comunidade escolar (MENSAGEM 41 – TURMA GE9). 

 

[...] ter conhecimento e competência na parte administrativa, 

pedagógica e financeira. O compromisso e a qualificação profissional 

são requisitos fundamentais para exercer com eficiência esta função 

(MENSAGEM 28 – TURMA GE10). 

 

Com esse novo modelo de gestão democrática o gestor assumi a 

liderança da equipe e zela por um espaço harmonioso na escola, é ele 

que direciona orienta e opina não se esquecendo de trabalhar em 

conjunto, enfim é ele o norteador da escola (MENSAGEM 16 – 

TURNA GR10). 

 

Destacamos, ainda, no contexto das discussões acima realizadas, a liderança, 

como sendo associada à gestão democrática da escola turmas GE6 e GE9, como também 
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ao modelo de gestão gerencial turmas GE1 e GE10. Outros termos merecem relevo nesse 

contexto a exemplo de: líder, liderança, eficiência, conhecimento, competência, 

qualificação profissional, flexível, administração, etc. Observamos se tratar de 

terminologias que se distanciam do vocabulário da gestão democrática ou que assume 

outros significados diante do que se pretende para a escola pública brasileira. Não menos 

preocupante também foi o depoimento apresentado pelo cursista, que trata de 

mecanismos de gestão democrática na escola, enfocando a atuação do Conselho Escolar, 

salientando que, 

[...] existem vários fatores importantes na atuação do Gestor Escolar, 

porém optei para discutir neste fórum o Conselho Escolar, pois ele é 

um parceiro do gestor em todas as atividades que se desenvolvem no 

interior da escola (MENSAGEM 9 – TURMA GE4). 

 

Entendemos que essa definição que coloca o colegiado escolar na condição de 

parceiro da gestão desqualifica a sua condição de tecnologia de gestão, sendo 

considerado como simples instrumento na administração da escola, quando a sua 

importância e especificidade se relacionam à condição de instrumento de gestão 

democrática, de exercício do poder na escola, configurando-se, assim, como 

instrumento de exercício de cidadania. Essa assertiva também desqualifica a categoria 

central da gestão democrática, a participação, o que representa na prática apenas a 

condição de ‘estar presente’ ou ‘se fazer presente’, de reunir entorno da liderança do 

gestor. Tal proposta desmerece a importância da categoria “participação”, ao passo que 

se esvazia de sentido político, tornando-se mero instrumento da gestão. 

Consideramos que o modelo gerencial, conforme se discute nos fundamentos 

dessa formação para gestores a distância (CONSED, 2006), não apresenta parâmetros 

adequados ao princípio da gestão democrática da escola pública. Notamos nos 

parâmetros que diferenciam as duas perspectivas de gestão – gerencial e democrática – 

que a proposta que segue esse modelo de gestão gerencial põe em relevo a figura do 

Diretor, não garante a autonomia da escola e responsabiliza individualmente os 

educadores pelo resultado do desempenho dos alunos e da escola. 

Ainda, no âmbito das discussões realizadas pelos cursistas, pudemos constatar a 

defesa da gestão democrática da escola, considerando-a como um bem público e a 

educação como um direito do cidadão brasileiro. Nessa abordagem, identificamos 

características inerentes ao processo de gestão democrática na escola, a partir de 

categorias que emergiram do olhar dos cursistas, como: descentralização, 
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participação, autonomia, transparência. Nesse sentido, também destacamos as 

mensagens dos cursistas que definem: 

Para conquistarmos uma educação de qualidade, precisamos da 

colaboração de toda a comunidade escolar. [...] só acontece quando 

alguns fatores são atingidos, como, por exemplo: Diretores 

compromissados com a transparência e descentralização de sua 

administração; professores compromissados com a atividade docente; 

alunos desejosos de aprender, entre outros. Dessa maneira, a gestão 

democrática será alcançada, e, certamente, também, uma escola de 

qualidade (MENSAGEM 5 – TURMA GE4). 

 

[...] a gestão desta unidade de ensino tem consciência de que a gestão 

democrática já está posta no ambiente escolar e que é necessário que, 

não só ele, mas todos os envolvidos nesse processo conheçam, domine 

e coloque em prática os princípios fundamentais da gestão 

democrática: transparência, participação e descentralização 

(MENSAGEM 22 – TURME GE1). 

 

As mensagens postadas pelos cursistas acima destacadas corroboram a 

compreensão, bem como a defesa da gestão democrática da escola pública, ao passo que 

evidenciam a presença das dimensões a ela inerentes (CONSED, 2006). As discussões 

seguem na mesma perspectiva de considerar as dificuldades sobre o trabalho do gestor 

escolar, anteriormente identificadas, como trabalho árduo e difícil de concretizar. 

No que se refere à capacidade de mobilização para a participação da comunidade 

na gestão da escola, destacamos uma situação que merece reflexão. O cursista define 

que: 

Teoricamente a gestão escolar deveria funcionar em conjunto com a 

comunidade escolar. Porém, considera ser “[...] cada vez mais difícil o 

trabalho de conscientização para a participação voluntária de todos os 

envolvidos no processo de desenvolvimento do aluno” (MENSAGEM 

9 – TURMA GE1). 

 

O conteúdo dessa mensagem evidencia a ausência da comunidade nos processos 

de gestão da escola, enquanto desperta a atenção para outra preocupação que se 

relaciona à gestão democrática nesse contexto. Entendemos que a participação dos 

segmentos escolares em colegiados e nas funções de direção de instituições de ensino 

básico não pode ser encarada como atividade voluntária no sentido apenas de estar 

presente, constituindo uma ação sem comprometimento político pedagógico. A 

participação, embora seja um ato voluntário de cada sujeito do contexto escolar, é uma 

conquista da sociedade (DEMO, 2001) e, como tal, deve ser assumida na escola, como 

condição para a efetivação da democracia e do exercício da cidadania. Tal tendência 

pode ser observada ainda na seguinte mensagem: “[...] mesmo diante de tantas 
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dificuldades ainda existe aqueles colegas que querem participar de todas as atividades 

promovidas pela escola, é isso que nos dar força para caminhar a luta” (MENSAGEM 4 

– TURMA GE7). 

Essa tendência de considerar a participação como um ato voluntário que segue 

nas ‘falas’ dos gestores tende a se coadunar aos interesses da gestão gerencialista, em 

que os sujeitos estão presentes para assumir tarefas no contexto da escola, porém não 

tem uma ação efetiva sobre as decisões, os rumos da educação. Sob tal perspectiva, a 

participação, categoria basilar para efetivação do processo de gestão democrática, figura 

como mera estratégia de gestão (PARO, 2002). Os sujeitos se fazem presentes sem que 

lhes seja garantido o poder de decisão sobre os assuntos pertinentes à gestão escolar em 

seus diferentes aspectos: administrativo financeiro e pedagógico. Sabemos que a 

concretização da participação depende de processos que precisam ser mobilizados, com 

habilidade política, especialmente por aqueles que assumem as funções de gestores 

escolares. O seu caráter educativo fica comprometido e o seu caráter político esvaziado, 

quando se provoca a participação apenas para estar presente, ou se fazer presente. 

Outra vertente da participação, que merece reflexão, mostra-se nas mensagens 

dos cursistas quando se refere à participação como ‘apoio’. O gestor confirma a 

necessidade de participação dos colegas como apoio às atividades da escola, conforme 

relata: “[...] falta os recursos necessários para se desenvolver um bom trabalho e o apoio 

dos colegas para de fato acontecer uma gestão democrática e participativa” 

(MENSAGEM 17 – TURMA GE9). 

Confirmamos mais uma vez a preocupação por parte do gestor de ter os colegas 

presentes, apoiando as atividades da escola. Porém, conforme se discute nessa pesquisa, 

essa prática de participação – do estar presente – não consolida os processos 

democráticos nas escolas. Essa forma de gestão participativa, em que a comunidade 

colabora de forma pontual com o trabalho da escola, ajudando a resolver os seus 

problemas, sem participar efetivamente da deliberação sobre os seus rumos, fazem parte 

das características do modelo de gestão gerencialista. A ideia de ‘fazer parte’ e, por 

conseguinte, tomar parte’ (LIBÂNEO, 2004; LUCK, 2006b) na gestão da escola supera 

essa visão de ‘estar presente’, conforme discutem os autores que referenciam as práticas 

de gestão democrática. A participação precisa se dar de forma sistemática, não apenas 

como forma de apoio ao trabalho escolar, mas por engajamento político, de forma que 

os sujeitos usuários da escola pública possam sentir-se partícipes de um projeto de 

educação emancipadora do qual devem se beneficiar. 
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O processo de mobilização social para a participação é tarefa do gestor escolar, 

que visa articular a gestão democrática da escola. Esta, enquanto princípio 

constitucional, precisa ser encarada como um bem público conquistado pela sociedade. 

Portanto, não deve ser apenas parte da composição administrativa da escola, instituída 

por meio dos colegiados escolares e instituições de caráter administrativo financeiro. 

Mas precisa ser uma vivência dos sujeitos que atuam nesse s espaços educativos, de 

exercício de cidadania. Assim, se constitui de práticas contínuas, que se aperfeiçoam no 

próprio processo de gestão e como práxis educativa, enquanto garante a relação entre a 

dimensão teórica e a ação no processo do conhecimento (FRIGOTTO, 2010). A 

reflexão gerada nesse contexto real deve se dar em função da ação para transformar. 

A dificuldade em conduzir a gestão de forma compartilhada também se 

apresenta na discussão entre os gestores como outro aspecto relevante. Essa 

preocupação também pode ser considerada como um indício da necessidade de se 

construir competência técnica e política para tal finalidade. O conteúdo em destaque, a 

seguir, corrobora a importância da participação da comunidade na gestão da escola e a 

necessidade de compartilhamento de responsabilidades, o que caracteriza o processo de 

descentralização. Sobre esse aspecto, os cursistas compreendem que: 

[...] é preciso compartilhar as responsabilidades com os alunos, pais, 

professores, funcionários, para que se estabeleça uma gestão 

democrática (MENSAGEM 17 – TURMA GE1). 

 

A reflexão que faço frente à gestão descentralizada é que esta é uma 

postura que ainda está em processo de construção, [...], ou seja, ainda 

falta clareza dos caminhos que levam a uma gestão compartilhada e 

autonomia dos componentes da equipe, para assumirem funções 

quando acreditam que é papel exclusivo do diretor (MENSAGEM 5 – 

TURMA GE2). 

 

[...] ser gestor escolar é assumir uma grande responsabilidade que 

deve ser compartilhada com toda a equipe pedagógica; pais, alunos e 

etc., todos conscientes da sua importância no desenvolvimento de um 

bom trabalho na escola em prol de um mesmo objetivo: o 

conhecimento preparando aos alunos para um futuro profissional e 

acima de tudo ser um bom cidadão conhecedor do seu direito e dever 

na sociedade que atua (MENSAGEM 3 – TURMA GE6). 

 

O trabalho do gestor tem que estar articulado de tal forma que todos 

os sujeitos compreendam a importância de se trabalhar coletivamente 

em prol da aprendizagem do aluno. Para isso, se faz necessário que o 

gestor tenha conhecimento técnico e exerça uma liderança de fato 

democrática e voltada para esse propósito (MENSAGEM 14 – 

TURMA GE7). 
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As convergências e divergências a respeito da atuação do gestor 

escolar são visualizadas a partir do momento que ele tenta desenvolver 

o seu trabalho, [...], sabe compartilhar responsabilidades, lida com 

resistências e acima de tudo a conscientização de diversos 

seguimentos sabendo-se que, é possível educar os nossos alunos 

contagiando-os com a paixão pelo ofício de aprender a ser, aprender a 

fazer e aprender a conviver (MENSAGEM 4 – TURMA GE8). 

 

O compartilhamento de responsabilidades para a concretização da gestão 

democrática na escola, por meio da descentralização de ações, é uma tendência que se 

delineia no contexto de mudanças identificadas a partir da reforma da educação na 

década de 1990, do século passado, anteriormente discutidas nesta pesquisa. Conforme 

a concepção de gestão definida no paradigma de gestão democrática, todos assumem a 

cor responsabilização pelo trabalho que se realiza na escola e pelos seus resultados. 

 Assim, confirma-se a prática de gestão participativa com a comunidade, por 

meio da descentralização das ações e das decisões no contexto escolar, que compreende 

o compartilhamento de responsabilidades com todos os segmentos escolares. Para tanto, 

é preciso que haja o processo de conscientização, mas também de formação para a 

participação cidadã nas instâncias gestoras, segundo se estruturam nas redes de ensino. 

Esse processo deve caminhar para a construção da autonomia da escola, categoria que 

se discute a seguir. 

O último e maior desafio identificado nas práticas gestoras realizado nas escolas 

públicas de Sergipe diz respeito à atuação dos mecanismos da gestão democrática. 

Nesse sentido, pudemos identificar diferentes posturas dos gestores em relação ao 

trabalho democrático, especialmente sobre a atuação os colegiados escolares. Nas 

turmas GE1 e GE6, por exemplo, foram encaminhadas as discussões em torno da 

necessidade de fortalecer a ação do Conselho Escolar. Nesse sentido, os gestores 

declararam que: 

O desafio está lançado: realizar uma gestão democrática. Para isso se 

faz necessário romper a zona de conforto, envolver a comunidade 

escolar. [...]. Sabemos que isso não é fácil, às pessoas às vezes prefere 

não se envolver, mas não podemos desistir (MENSAGEM 10 – 

TURMA GE1). 

 

Encontramos uma escola desorganizada, com isso tivemos muitas 

dificuldades para geri-la, mas este ano de 2005 estamos contando com 

vitória, pois a escola está se organizando de uma maneira 

surpreendente. [...]. O diretor não pode tentar resolver os problemas 

sozinho, a escola tem colegiados, que pode ajudar a resolver os 

problemas (MENSAGEM 1 – TURMA GR6). 
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Observamos que os gestores reconhecem a importância dos mecanismos da 

gestão democrática na escola. Está implícito nas mensagens que eles apostam no 

fortalecimento do Conselho Escolar para a realização da gestão democrática na escola. 

Porém, ficam claras, também, as dificuldades em conduzir a dinâmica participativa que 

esse processo exige com a articulação e envolvimento dos segmentos escolares. 

Ainda identificamos um aspecto que merece atenção na mensagem GE1 da 

turma 6, quando o gestor se refere à atuação do colegiado na resolução de problemas. 

Entendemos que não se pode minimizar a importância do Conselho Escolar 

relacionando a sua atuação ao cumprimento de tarefas administrativas. Apesar de 

considerar importante a sua participação como mecanismo de controle de ações 

administrativas e financeiras na escola, devemos entender que o papel desse colegiado 

no contexto escolar é bem mais amplo, no sentido de contribuir com a gestão da escola 

em todos os seus aspectos, inclusive pedagógico, sendo cor responsável pela qualidade 

da educação realizada na instituição. 

Uma dimensão da gestão democrática que também está implícita nas discussões 

realizadas pelos gestores, quando se referem aos mecanismos, é a autonomia escolar. 

Nas turmas GE3, GE4, GE7 e GE9, eles discutem sobre os mecanismos e põem ênfase 

na atuação dos colegiados, conforme veremos nas mensagens a seguir: 

[...] a escola é um espaço que exige atitude consciente e imediata, às 

vezes, mas que estamos sozinhos não, pois o Conselho de Escola com 

a representatividade de todos os seguimentos pode ajudar e muito 

nesse sentido (MENSAGEM 15 – TURMA GE3). 

 

[...] almejamos tanto a criação e efetivação do Projeto Político 

Pedagógico, dos Conselhos Escolares (nas escolas que ainda não tem). 

Mas um Conselho que realmente funcione, e não como a colega [...] 

citou, muitas vezes existe, mas não colabora desempenhando 

verdadeiramente o seu papel (MENSAGEM 4 – TURMA GE4). 

 

[...] juntas com o coordenador pedagógico e financeiro, nossa primeira 

ação em janeiro de 2005, como gestora na escola, foi reunir o 

Conselho de Escola para traçarmos os rumos da nossa escola e desde 

então graças à coordenação da equipe gestora está ampliando a 

participação dos conselheiros nas ações e decisões da escola (melhor 

seria que esta iniciativa fosse tomada pelos demais conselheiros). Não 

está sendo fácil, pois muitos conselheiros não têm disponibilidade 

para participar das reuniões e de assumir as suas responsabilidades 

(MENSAGEM 20 – TURMA GE7). 

 

[...] a missão do gestor é interessante e árdua, mas se conseguirmos 

pôr em prática o que está escrito nas duas principais ferramentas que 

nos auxilia, que é o PPP e o Regimento Interno da Escola e também 
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com a atuação do Conselho Escolar podem ter certeza, nosso trabalho 

será bem mais proveitoso (MENSAGEM 4 – TURMA GE9). 

 

Autonomia da escola será sempre relativa, considerando que ela faz parte de um 

sistema de ensino e que deve seguir orientações e normas para a realização de seu 

trabalho. No entanto, elas apresentam preocupações com relação à segurança na tomada 

de decisões sobre os diferentes aspectos de sua gestão, especialmente nos aspectos 

pedagógicos. Denotam a pretensão de que essa segurança seja amparada na construção e 

efetivação dos canais de participação ao mencionarem os mecanismos da gestão 

democrática como: O Projeto Político Pedagógico, o Regimento Interno da Escola e o 

Conselho Escolar. É pertinente destacar a noção de autonomia quando a escola busca a 

segurança do trabalho que realiza no compartilhamento das decisões, o que evidencia a 

importância dos mecanismos de gestão democrática no seu contexto. Observamos nas 

mensagens destacadas que elas buscam esse apoio principalmente nos colegiados 

escolares. 

A autonomia, conforme Barroso (2003), deve se dar no sentido de garantir a 

unidade do trabalho escolar. Esta não se confirma por meio de decreto, mas é construída 

a partir da ação dos sujeitos que atuam no contexto escolar. Na medida em que 

conseguem realizar suas atividades com a participação dos conselhos, as escolas 

sentem-se mais seguras em relação ao sistema e ao seu próprio trabalho. Nessa 

perspectiva, compreendemos que os gestores buscam construir a autonomia das escolas 

com a força da participação da comunidade. 

Por outro lado, temos escolas que buscam construir um trabalho coletivo, 

amparadas nos mecanismos democráticos de participação, que reconhecem a 

importância desses mecanismos para o fortalecimento da gestão democrática; por outro 

lado, existem aquelas que seguem um caminho contrário. Se temos gestores que 

apontam na atuação e fortalecimento dos colegiados, também temos gestores que 

centralizam as atividades de gestão e adotam atitudes de espera em relação à 

participação. Vejamos como a mensagem apresentada, a seguir, ilustra essa situação 

controversa: 

[...] colocou bem, o trabalho coletivo, onde está o conselho escolar? 

Qual a função do grêmio estudantil? Será que o gestor tem que 

carregar aos ombros a expressão GESTOR, os demais [...], não se 

sentem gestores estão a parte do processo (se acham fora de), e os pais 

não têm tempo de formar a Associação de Pais e Mestres ou não 

sabem, e se sabem, onde estão? Temos que conquistá-los? E a 

constituição o que diz: - dever do estado e responsabilidade da família, 

que família? Alguns não a “tem”. Mas temos que buscar unidade. Esse 
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módulo fez-nos refletir e você então, gostei do seu relato 

(MENSAGEM 14 – TURMA GE7). 

 

Observamos que o gestor coloca as características de uma instituição que a 

pratica um modelo centralizador de gestão, que não busca construir a sua autonomia ao 

adotar atitude de espera em relação à participação da comunidade. Ele não compreende 

que esse é justamente o papel do gestor escolar democrático: articular e estimular os 

segmentos escolares para assumirem coletivamente a gestão da escola. São instituições 

que permanecem com práticas de gestão que se baseiam na autoridade do diretor, que 

continua a responder por tudo, caracterizando um poder centralizador, termo também 

recorrente nas discussões do Fórum. 

Quanto a escola não consegue encaminhar seus trabalhos por meio da ação 

coletiva, ela continua com práticas isoladas, priorizando o desenvolvimento de tarefas 

burocráticas dos eixos administrativo e financeiro. Os gestores tentam justificar a 

ausência de práticas democráticas no distanciamento dos segmentos no contexto 

escolar. Por vezes, realizam planejamentos gerenciais para dar conta da execução de 

programas e suas prestações de conta. Considerando o histórico de centralização do 

poder e de autoritarismo na gestão escolar, em algumas escolas, vivenciadas non osso 

Estado, é possível crer que a mensagem acima citada seja um indício de que as práticas 

burocráticas autoritárias ainda permeiam a gestão das escolas públicas em Sergipe. 

Seguiremos com as análises sobre os Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC, 

na perspectiva de identificar proposições realizadas pelos cursistas para as escolas 

públicas de Sergipe. 

 

4.4 PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO NA GESTÃO ESCOLAR APRESENTADAS 

NOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC  

 

A análise realizada nesse item do texto compreende as discussões sobre os 

Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC, produzidos em grupo ou individualmente, sob 

a orientação de um professor/tutor na Sala Ambiente Projeto Vivencial. Eles foram 

organizados em três categorias, conforme as temáticas expressas nos títulos, 

sobressaindo àqueles identificados por aspectos da gestão escolar. Assim, foram 

definidas como categorias aquelas desencadeadas no processo formativo, que 

emergiram do contexto dos trabalhos produzidos pelos cursistas. A tabela a seguir 

expõe os critérios de seleção dos trabalhos a serem analisados. 
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Tabela 1 – Temáticas Abordadas nos Trabalhos de Conclusão do Curso - TCC 

Categorias Centrais 

de organização dos 

TCC 

Categorias desencadeadas 

pelo processo formativo 

Quantidad

e de 

trabalhos 

analisados 

% 

Relacionada ao 

processos de ensino e 

aprendizagem e 

permanência do aluno 

na escola 

Alfabetização, 

Currículo 

Cuidar educar na educação 

infantil  

Avaliação da aprendizagem 

Dificuldade de aprendizagem 

Ensino de matemática 

Leitura e escrita 

Processo de ensino 

Tecnológicas na escola 

Formação de professores 

Evasão escolar e inclusão 

22 25% 

Relacionada a questões 

interpessoais e a 

convivência 

democrática do aluno 

na escola. 

Conviver/convivência 

democrática 

Escola-família-comunidade 

Professor x aluno 

Valores e motivação 

Violência escolar 

Indisciplina na escola 

Drogas 

21 24% 

 

Relacionada ao 

processo de 

democratização da 

gestão escolar 

 

Gestão democrática 

participativa 

Projeto político-pedagógico 

Conselho Escolar 

45 51% 

Total 
 

86 100% 
Fonte: Elaboração da pesquisadora (com base nos dados da SEED-SE), 2016. 

 

 

As temáticas abordadas foram definidas na construção do Projeto de 

Intervenção, que compreende uma “[...] ação conjunta do gestor escolar e do coletivo da 

escola para elaborar, concretizar e avaliar um processo de pesquisa-ação na instituição 

educativa em que trabalha” (MACHADO, 2006). Esse processo de escolha considerou o 

conjunto de orientações, conforme opções e critérios abordados na Atividade 

Obrigatória 1 do Módulo III – Como promover a Construção do Projeto Político 
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Pedagógico – PPP da escola? Para definição do Projeto de Intervenção, cuja 

culminância estaria associada ao TCC. 

A medida que foram se articulando no contexto da Sala Ambiente, os cursistas 

optaram por propostas de intervenção que contemplaram: a) a análise crítica sobre o 

PPP, considerando aspectos que evidenciam seu processo de elaboração, execução e 

avaliação; b) a síntese sobre uma proposta de intervenção que visasse a construção do 

PPP, a partir de diálogo e pesquisa com os seguimentos escolares, observando a sua 

importância para a gestão da escola, ou c) outro foco de estudo, seja este vinculado ao 

PPP ou à gestão da escola, propondo a discussão acerca de problemática relevantes para 

a comunidade escolar. A partir dessa dinâmica de atuação da sala, constituiu-se um total 

de 88 trabalhos, produzidos a partir dos Relatórios Analíticos estruturados no decorrer 

do curso, cujas temáticas foram organizadas e categorizadas conforme foram 

apresentadas na tabela 7. 

A análise dos títulos, das palavras-chave e dos resumos dos TCC percebeu que 

as categorias desencadeadas pelo processo formativo se identificam com problemas 

direcionados ao processo de ensino e de aprendizagem, às relações suscitadas pelo 

contexto escolar e ao processo de democratização da gestão escolar. Considerando que a 

formação de gestores escolares a distância o PROGESTÃO teve como foco a gestão 

democrática da escola, tomamos para análise os trabalhos relacionados à terceira 

categoria identificada, que compreende um total de 45 produções e equivale a 51% dos 

trabalhos apresentados. Nessa categoria, os trabalhos foram nos seguintes temas, ora 

definidos como “EIXO”: 1 - Projeto Político Pedagógico; 2 – Conselho Escolar; 3 – 

Gestão Democrática participativa. 

Um trabalho minucioso de análise de conteúdo permitiu a organização dos dados 

referentes a essa demanda de formação. Os textos dos resumos foram reunidos, 

reagrupados por tipo de ação, conforme os temas identificados. Como critérios para a 

análise, observamos os seguintes aspectos: a temática discutida, o foco da discussão., o 

contexto do trabalho e as ações de intervenção propostas e/ou realizadas. Assim, fomos 

compondo um Quadro de análise dos TCC (Apêndice D). Os dados foram didatizados, 

para melhor compreensão, compondo quadros que evidenciam a sequência de ações 

desenvolvidas pelos cursistas. 

No Eixo 1 - Projeto Político Pedagógico – PPP foi identificado uma sequência 

de ações, conforme se apresentam a seguir: 
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Quadro 6 – Eixo 1 - Projeto Político Pedagógico – PPP 

Ordem Tipos de Ação Ações 

propostas 

Ações 

efetivadas 

Iniciadas Não 

realizadas 

01 Ações de reelaboração 5 3 - 2 

02 Ações de implantação 2 - 2 - 

03 Ações de construção 5 - 5 - 

04 Ações de avaliação 3 2 1 - 

05 Ações de atualização 3 2 - 1 

06 Ações de estudo e reflexão 2 1 - 1 

07 Ações de estudo, reflexão e 

diagnóstico 

2 2 - - 

Total 22 10 8 4 

Fonte: Elaboração da pesquisadora (com base nos dados da SEED-SE), 2016. 

 

 

Lembramos que a elaboração do PPP, assim como a atuação do gestor escolar, 

estava no cerne das discussões realizadas na Sala Ambiente Projeto Vivencial. A 

fundamentação acerca desse mecanismo de gestão democrática da escola foi 

contemplada nos estudos realizados, detalhando as suas dimensões metodológicas e 

conceituais, como também as etapas a serem realizadas para a sua construção e 

efetivação no contexto escolar. O referencial utilizado no PROGESTÃO apresenta uma 

perspectiva democrática e emancipadora para a construção do Projeto Político 

Pedagógico – PPP, tomando por referência a participação do coletivo escolar num 

processo dinâmico, que compreende como elementos constitutivos o seu planejamento, 

elaboração, implementação e avaliação (MACHADO, 2006). Este seria, no 

entendimento mais geral, o mecanismo que impulsionaria um processo dialético de 

construção de um projeto democrático de escola, de forma que contemplasse a 

participação dos sujeitos envolvidos no processo educativo, visando à construção da 

autonomia escolar. 

Diante dos depoimentos apresentados nos Fóruns ‘Experiências de PPP’, não 

podemos considerar que a temática da gestão democrática na escola e o PPP tenham 

ficado à margem da discussão realizada pelos gestores escolares, quando definiram seus 

Projetos de Intervenção, a ser realizados nas escolas. Também não podemos afirmar que 

os temas tratados não são pertinentes e necessários de ser discutidos ou que as questões 

mais prementes, que precisam de solução encaminhada de forma coletiva, não tenham 
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sido discutidas nas instituições escolares. No entanto, questionamos a forma como o 

encaminhamento das atividades pode ter levado muitos grupos de cursistas a discutir e 

propor estratégias de superação de problemas que, apesar de se relacionarem ao PPP 

precisam ser discutidos dentro de um contexto geral do projeto de escola, dispensando 

ou não ações pontuais e planejamento de estratégias específicas para a sua resolução. 

Não podemos afirmar que a terceira opção da Atividade proposta (ANEXO B) 

para a construção do Projeto de Intervenção desencaminhou a formação ofertada pelo 

PROGESTÃO, que foi o PPP. Porém, ventilamos a possibilidade de que ela tenha 

recolocado a probabilidade de os gestores assumirem a perspectiva de gestão gerencial, 

ao optarem por discutir sobre “problemas relevantes” e defini-las como objeto de 

intervenção, mesmo estando associada ao PPP. Acreditamos que isso possa ter-se dado 

por parte de grupos ou de forma individual, diante das facilidades que se apresentam 

nessas formas de planejamento, aparentemente mais práticos e fáceis de serem 

realizados. Também podem ter-se dado pela própria convicção dos cursistas de que 

seria a melhor opção para identificação e planejamento das prioridades a serem 

consideradas em suas instituições de origem. 

Também não afirmamos nesta pesquisa que a gestão democrática da escola não 

requer um processo de planejamento participativo e não busca a concretização de 

resultados. Ao contrário, reafirmamos a importância desse planejamento e de sua 

consolidação por meio da elaboração e/ou reestruturação do PPP da escola, para que 

possa garantir o direito à educação. Porém, sabemos que a prática de identificar 

problemas e a eles propor soluções tem sido uma estratégia própria da perspectiva de 

gestão gerencial, balizada por formas de planejamentos estratégicos e pela adoção de 

medidas consideradas eficazes. Se assim o considerarem, passam à aplicação de 

medidas técnicas tidas como eficazes capazes de garantir a solução aos problemas 

identificados no contexto escolar e a eficiência passa a ser o critério administrativo 

adotado. Assim, colocou-se a possibilidade de os gestores optarem por trabalhar com 

práticas que consubstanciam a perspectiva gerencial, presente nas discussões do Fórum 

‘Experiências do Projeto PPP’, conforme já foi evidenciado anteriormente nesta seção, 

como também se evidenciou a possibilidade de realizarem trabalhos que 

consubstanciam as práticas de gestão democrática nas escolas. 

O que constatamos nesse processo é que, um total de 349 cursistas concluintes, 

231 estavam empenhados em ações para a resolução de problemas diversos, que não 

desmerecem atenção, mas que poderiam ser contemplados nas próprias ações do PPP 
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Estes poderiam ter se envolvidos= mais diretamente com a construção e/ou 

reestruturação de seus projetos de escola, que contemplavam a discussão e realização da 

gestão democrática para a qual estava voltado o foco do PROGESTÃO. Entendemos a 

importância desse mecanismo que abrange o trabalho da escola em sua globalidade, 

conforme preconiza Veiga (2002). Não podemos precisar os motivos que levaram os 

cursistas a optarem por essa definição. Porém, é possível supor que nesse aspecto 

tenham visto a possibilidade de uma discussão mais fácil de realizar, ao passo que a 

construção de um TCC sobre o PPP requeresse um maior aprofundamento e 

conhecimento de suas concepções teóricas e metodológicas. 

Entendemos que, ao não optarem pela construção ou reestruturação do PPP, os 

gestores escolares, mesmo não se afastando das discussões sobre a sua construção 

coletiva, possam ter comprometido o interesse acerca de categorias nodais que 

consolidam a gestão democrática, já discutida anteriormente nesta pesquisa, como: 

descentralização, participação e autonomia (GADOTTI, 2000). Acreditamos, também, 

que, ao se afastarem da oportunidade de construção de um PPP, no contexto de uma 

formação em serviço, que toma por base a pesquisa-ação (THIOLLENT, 2005), as 

escolas possam ter deixado de vivenciar um aprendizado democrático participativo mais 

amplo. 

Os dados apresentados no Quadro 06 indicam que foi produzido um total de 22 

trabalhos no eixo PPP. Destes, apenas 10 apresentam indicadores de que as ações 

propostas foram efetivadas em sua totalidade, enquanto 8 ações foram iniciadas e 

parcialmente realizadas e 4 não apresentavam indicativo de que tivessem sido 

realizados. Essa produção envolveu um total de 50 cursistas, para uma média de 30 

escolas, percebemos que as ações que poderiam fortalecer a gestão democrática na 

escola vão se diluindo no próprio processo formativo, quando os gestores se desviam 

ou, até mesmo, quando o programa encaminha a metodologia para a resolução de 

problemas urgentes. 

Os trabalhos propostos como projetos de intervenção se voltam basicamente 

para a necessidade de reconstrução, reestruturação, implantação, atualização e avaliação 

do PPP na escola. Outros, seguindo as orientações metodológicas da atividade em 

realização, promovem pesquisas de diagnóstico e discussões teóricas acerca de 

construção e apresentam-se mais como trabalhos teóricos. Assim, muitas propostas que 

deveriam ser concretizadas no decorrer desse curso, consolidando o processo de 
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pesquisa-ação, só deram conta de promover reflexões com grupos menores acerca do 

PPP e da gestão democrática da escola, como foi observado nos textos de resumos. 

Outra preocupação apresentada em relação ao encaminhamento da Atividade 1 

(Anexo B) refere-se aos critérios definidos para a composição de grupos, logo no 

momento inicial do curso. Em algumas turmas os cursistas se agruparam em 

quantidades no mínimo questionáveis, chegando a propor projetos com até 6 

componentes, reunindo, por conseguinte, grupos de escolas com atuação em diferentes 

níveis de ensino na realização de um mesmo projeto.  

Retomando a possibilidade de agrupamento de cursistas e escolas, mesmo para 

trabalhar com temas cujo foco fosse comum, é necessário observar a possibilidade de 

que um mesmo tema contemple um grupo de escolas de diferentes níveis e modalidades 

de ensino, com públicos de faixa etária diferentes, a sua definição pode comprometer a 

qualidade do trabalho realizado. Tal orientação dada também vai de encontro ao que se 

propõe nos referenciais do curso, sobretudo em relação ao PPP, no qual cada escola 

toma para si um referencial de acordo com sua realidade específica, busca construir a 

sua identidade como instituição social, através de um processo dialógico de construção 

coletiva, sob as quais se efetiva a gestão escolar democrática participativa 

(MACHADO, 2006). Assim, compreendemos que não seja adequado reunir um grupo 

de escolas cujos públicos e finalidades são bem diferentes, que requer uma definição 

pedagógica e metodológica apropriada a sua realidade, que possuem histórias e 

caminhos construídos por meio de outras perspectivas de trabalho. 

Ainda merecem questionamento os dados sobre o número de cursistas que 

optaram por trabalhar com outras temáticas. Subtende-se que nas escolas das quais eles 

são gestores existe um PPP construído e sistematizado. Quando chegamos para a 

realidade das nossas escolas, observamos que um número bem significativo delas não 

possui o PPP, ou está em fase de construção. Porém, não há como identificar pelos 

dados disponíveis, a experiência profissional é que nos permite chegar a tais suposições. 

Também identificamos grupos maiores de cursistas que apresentam relato sobre 

experiência em uma única escola (SEED, 2006). Podemos entender que um grupo de 5 

cursistas, por exemplo, pertença a no mínimo 3 escolas, se sabemos que as inscrições do 

curso foram abertas para gestores escolares. Entendemos que essa é uma realidade que 

compromete mais uma vez a metodologia da pesquisa-ação proposta para realização da 

formação em serviço. Nesse caso, é como se o gestor tenha se dedicado a pesquisar a 

realidade de outra escola, com um grupo de colegas e apresentam a experiência como 
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trabalho final. Tal fato nega o que está firmando nas diretrizes do PROGESTÃO, 

sobretudo, a sua metodologia de trabalho na escola. 

Se considerarmos a quantidade de opções feitas pelos gestores para o 

encaminhamento de soluções a problemas na escola, que requerem definição dentro de 

seu projeto educativo, bem como os agrupamentos de cursistas realizados nessa 

demanda, poderíamos afirmar que a média de trabalhos produzidos ficasse em torno de 

50% do número de cursistas concluintes. Teríamos uma média de produção em torno de 

115 trabalhos, o que constituiria uma amostra bem mais significativa dos resultados 

construídos a partir dos fundamentos teóricos e metodológicos do PROGESTÃO nas 

escolas públicas de educação básica de Sergipe. 

No Eixo 2 – Conselho Escolar – identificamos uma produção e, também, um 

número menor de ações propostas e realizadas. Conforme veremos o detalhamento no 

Quadro, a seguir: 

 

 

Quadro 7 – Eixo 2 – Conselho Escolar  

Ordem Tipos de Ação Ações Propostas Ações efetivadas 

01 Ações de fortalecimento 4 1 

02 Ações de criação 1 - 

03 Ações de reconstrução 1 1 

04 Ações de revitalização 1 1 

05 Ações de formação/capacitação 4 3 

Total 11 6 

Fonte: Elaboração da pesquisadora (com base nos dados da SEED-SE), 2016. 

 

 

As ações identificadas nesse eixo envolveram um total de 34 cursistas em 22 

escolas. Pelas indicações presentes nos textos, pudemos deduzir que mais de 50% das 

ações previstas possam ter sido realizadas com sucesso. As demais ações, no entanto, 

não dispõem de elementos textuais contundentes e eficazes que possam evidenciar a 

concretização nas escolas. 

As ações de criação, reconstrução, revitalização e fortalecimento dos Conselhos 

Escolares evidenciam o cuidado que muitas instituições de ensino têm dedicado ao 

processo de gestão democrática nas escolas, mesmo enfrentando dificuldades para 
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mobilizar a comunidade à participação. Nesse sentido, é pertinente lembrar que esse é 

um desafio cultural a ser enfrentado, quando sabemos que “[...] a vida social e a tradição 

escolar brasileira, não são marcadas pela participação direta da comunidade escolar e 

local na decisão da vida pedagógica e financeira da escola” (BARBOSA, 2013, P. 38). 

A gestão da escola pública, foi marcada por práticas autoritárias e 

centralizadoras (SILVA, 2010). Assim, entendemos que as escolas avançam quando 

apresentam a realização de ações dessa natureza, buscando a construção da vivência 

democrática em seu contexto educativo. Essa busca pelo fortalecimento dos colegiados 

é um indicativo de que gestores e conselheiros, envolvidos em processos formativos, 

possam encaminhar a construção e a efetivação das práticas democratizadoras, a partir 

dos fundamentos adquiridos neste curso, ampliando assim os espaços de participação 

política no âmbito escolar, conforme preconiza Aguiar (2008). 

No quadro a seguir, apresentamos os resultados da produção acadêmica dos 

gestores que trata de questões relevantes para o processo de gestão democrática na 

escola. Nele constam os dados sobre o conteúdo referente ao Eixo 3, que agrupa 

trabalhos relacionados à gestão democrática participativa. 

 

 

Quadro 8 – Eixo 3 – Gestão Democrática Participativa 

Ordem Tipos de Ação Ações 

propostas 

Ações 

efetivadas 

01 Ações de fortalecimento de colegiados 2 2 

02 Ações de participação família-escola 

comunidade 

2 4* 

03 Ações de inclusão de pessoas com necessidades 

educacionais especiais 

1 1 

04 Ações de criação de grêmio estudantil 1 1 

05 Ações de fortalecimento da gestão democrática 

na escola 

2 1* 

Total 12 9* 

Fonte: Elaboração da pesquisadora (com base nos dados da SEED-SE), 2016. 

 

 

Nesse eixo, identificamos ações realizadas numa média de 18 escolas, com a 

atuação de 34 cursistas. Não foi possível precisar dados de realização, haja vista tratar-

se de ações aparentemente pontuais, especialmente aquelas relacionadas à participação 

da família e da comunidade.  
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Ainda foram contempladas duas ações de fortalecimento de colegiados 

escolares. Normalmente esse tipo de ação envolve o Conselho Escolar, órgão de 

representação de todos os segmentos, que deve atuar diretamente em todos os aspectos 

da gestão. Identificamos que uma ação desse grupo envolveu também colegiado da 

Caixa Escolar, instituição de caráter financeiro, sem fins lucrativos, que administra os 

recursos em escolas públicas. Esses colegiados têm sido objeto de estudos e pesquisas 

que têm demonstrado a possibilidade de efetivação de práticas mais democráticas nas 

escolas, com a socialização e controle do poder de decisões no seu interior (MORAIS, 

2012; SANDER, 2005). O fortalecimento e revitalização indicam o compromisso da 

comunidade com a gestão democrática, sobretudo com a construção da autonomia 

escolar. 

No que se refere às ações sobre a participação da família e da comunidade, 

pudemos identificar que os trabalhos foram relacionados mais diretamente a atividades 

pontuais, já encampadas pelas escolas no sentido de atrair esse público específico para 

‘se fazerem presentes’ no seu dia a dia. Necessariamente, não observamos em todas as 

ações efetivadas o sentido de participação desses sujeitos nos processos de gestão da 

escola de forma que se configurem em estratégias de gestão democrática, enquanto 

engajamento político, conforme propõe (LUCK, 2006b). 

Uma ação que mereceu destaque nesse eixo foi a atuação de uma escola da rede 

estadual de ensino para a mobilização e conscientização dos alunos com vistas à criação 

do grêmio estudantil da entidade. Essa atitude está legalmente amparada nesse sistema 

de ensino, porém, eventualmente, identificam-se ações dessa natureza sendo realizadas 

por iniciativa da própria escola. Este é um importante espaço de efetivação da 

participação e do exercício da cidadania na escola. É uma possibilidade de aprendizado, 

de participação política num espaço micro da gestão pública. 

As demais ações de fortalecimento da gestão democrática na escola evidenciam 

a preocupação dos gestores cursistas com a qualidade do trabalho realizado pela 

instituição e o compromisso com as mudanças necessárias nesse contexto. Esse aspecto 

revela a articulação teoria e prática, que compreende os eixos da proposta metodológica 

das diretrizes do PROGESTÃO, ao propor a formação continuada, ancorada na 

metodologia da pesquisa-ação (THIOLLENT, 2005). 

Nessa etapa, encerramos as discussões as quais nos propomos a realizar quando 

definimos os objetivos desta pesquisa, cujas análises se remetem às propostas de 
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intervenção dos gestores escolares das escolas públicas de Sergipe, construídas no 

contexto do PROGESTÃO (2004-2005). 

Nesse contexto, foram apresentadas as análises referentes às categorias que 

emergiram do processo formativo vivenciado pelos cursistas, observando os 

fundamentos teóricos e metodológicos que nortearam a construção das propostas de 

trabalho, materializadas por meio dos projetos de intervenção. 

 Quanto às análises realizadas sobre o trabalho do gestor escolar, identificamos 

um embate entre as duas perspectivas antagônicas de gestão – gerencialista e 

democrática – cujas características foram cotejadas nesse processo formativo, sendo 

ventilados no conjunto das mensagens postadas pelos cursistas. Também se mostraram 

contundentes as práticas administrativas inerentes ao modelo Weberiano, presentes 

neste campo, associadas às práticas gestoras burocráticas e gerenciais. Evidenciou-se, 

pois, a definição de categorias extraídas do campo empírico da pesquisa, sob o olhar dos 

sujeitos, por meio do PROGESTÃO. 

Observamos que a perspectiva democrática, enquanto paradigma de gestão que 

vem constituindo no contexto da reforma da educação delineia-se nos desdobramentos 

sobre as práticas de gestão das escolas públicas brasileiras. Porém, concorre com as 

práticas gerenciais decorrentes do processo de reforma desse estado a partir dos anos de 

1990. 

Por fim, identificamos no conteúdo dos TCC as ações resultantes das propostas 

elaboradas e executadas pelos cursistas, nesse processo de formação em serviço 

realizado a distância. Observamos as temáticas discutidas que remeteu a discussão para 

aspectos relacionados à gestão democrática, foco sob o qual foi estruturado o curso 

analisado nesta pesquisa. Identificamos propostas direcionadas para a democratização 

da gestão escolar, compiladas em três eixos, a saber: PPP, Conselho Escolar e Gestão 

Democrática Participativa. 

Sob esses aspectos abordados, detectamos um conjunto de propostas de 

intervenção dos cursistas, encaminhadas a partir da primeira atividade realizada na Sala 

Ambiente Projeto Vivencial, que demonstraram haver incompatibilidade entre as 

práticas realizadas nesse curso e as diretrizes do PROGESTÃO, cujo foco refere-se à 

gestão democrática da escola. O encaminhamento didático metodológico da referida 

atividade propõe, a princípio, que o foco da formação direcionado ao princípio da 

gestão democrática seja consubstanciado na construção coletiva do PPP, ensejando 
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trazer contribuições para as práticas democráticas no contexto escolar. Logo, pode ter 

redirecionado esse eixo para as práticas de gestão gerencial, focadas em resultados. 

Com base nas análises dos fundamentos teóricos e metodológicos, bem como 

das ações previstas e desenvolvidas pelos cursistas a partir de seus projetos de 

intervenção, sistematizadas no relatório analítico e apresentadas em forma de TCC 

podemos considerar que: o PROGESTÃO propôs uma metodologia diferenciada para a 

formação de gestores escolares, consubstanciada na pesquisa-ação, com ênfase sobre a 

construção/reestruturação do PPP da escola, com vistas às práticas democráticas de 

gestão escolar. No entanto, constatamos que o conjunto de trabalhos realizados a partir 

dos encaminhamentos didáticos e metodológicos da primeira atividade encaminhada 

(re) direcionou o foco da realização das ações e da produção de trabalhos para práticas 

administrativas que podem incidir sobre o modelo de gestão gerencial. Assim, foi 

produzido um total de 49% de trabalhos, realizados nessa demanda do curso tratando de 

‘problemas’ relacionados a questões que precisam ser dirimidas no contexto 

educacional local, que se inserem nas ações do PPP da escola. 

 Outra questão que se põe em relevo nesta pesquisa se refere aos critérios 

definidos para a formação de grupos de trabalho. Consideramos que, em alguns casos, 

houve falta de controle sobre as quantidades de cursistas por grupo formado. Também 

entendemos que se deve observar melhor o critério de relevância de tema para a 

constituição de grupos, a fim de evitar que estes se estendam a um grande número de 

escolas, com níveis ou modalidades diferentes e ensino, cujos fundamentos pedagógicos 

sejam diferenciados. Entendemos, também, que esse critério de agrupamento 

comprometeu o nível de pesquisa sobre a gestão escolar e da produção dos trabalhos nas 

escolas públicas deste Estado. 

Podemos considerar que existem aspectos positivos a serem apontados nesse 

processo de análise do conteúdo dos trabalhos apresentados no curso, conforme se 

vislumbrava nos caminhos a serem percorridos nessa pesquisa. A análise sobre os TCC 

aponta que os fundamentos teóricos e metodológicos do curso, em maior ou menor 

nível de aprofundamento, fizeram-se presentes nas concepções dos projetos de 

intervenção e nas ações realizadas com o intuito de promover a democratização da 

gestão escolar nas unidades de educação básica de Sergipe. Um grupo de escolas 

conseguiu trabalhar com dois importantes mecanismos da gestão democrática na escola 

- PPP e o Conselho Escolar -, propondo a atualização e/ou revitalização desses espaços 

de exercício do poder. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

Nas considerações apresentadas neste trabalho de tese Doutorado em Educação, 

destacamos os resultados da pesquisa realizada sobre O Programa de Formação a 

Distância para Gestores Escolares - PROGESTÃO ofertado pela Secretaria de Estado da 

Educação – SEED. O recorte refere-se à primeira edição realizada no período 2004 a 

2005, que teve como foco a gestão escolar democrática na escola pública. A expectativa 

era de a formação ora promovida a partir desse programa pudesse contribuir para a 

perspectiva teórica e metodológica da gestão democrática nos processos de organização 

escolar. 

Procuramos situar a discussão sobre a formação de gestores escolares a partir 

das políticas públicas formuladas no âmbito das reformas educacionais, realizadas a 

partir da década de 1990. Nesse período, foram elaboradas e implementadas as 

principais diretrizes da política educacional brasileira. Nesse contexto, evidenciavam-se 

mudanças nos campos socioeconômicos, político e cultural, ocasionando 

transformações no âmbito do Estado – que teve suas funções reconfiguradas – e, 

consequentemente, da educação. 

No setor educacional, as reformas foram operacionalizadas a partir do Plano 

Decenal de Educação para Todos (1993 – 2003) quando o Brasil se tornou signatário do 

acordo internacional firmado na Conferência Mundial de Educação para Todos, 

realizada em Jomtien, Tailândia (1990). A Conferência lançou as bases políticas e 

ideológicas para o setor da educação. Logo, tratou de traçar as metas locais para atender 

o que estava posto no plano internacional (SHIROMA; MORAES; 2007). 

Nesse período, foram elaborados os documentos que definem as diretrizes da 

política educacional brasileira: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 

– Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 2001). Por meio desses documentos, foi instituído um 

modelo de gestão democrática da educação, fundamentado na ideia de participação e de 

autonomia da escola, que seria consolidado a partir de um amplo processo de 

descentralização de ações. 

Uma análise mais detalhada sobre a legislação educacional permite confirmar 

que as medidas implementadas neste país, por meio do processo de reformas, há anos 

vinham sendo sinalizadas e cuidadosamente planejadas (SHIROMA; MORAES; 2007). 

É evidente que havia articulações entre as reformas em curso na década de 1990 e as 

recomendações dadas pelos organismos multilaterais, especialmente da Comissão 
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Econômica para a América Latina – CEPAL e do Banco Mundial – BM, as quais se 

materializaram por meio da legislação, pelo financiamento de programas 

governamentais englobando as três esferas (federal, estadual e municipal) e por meio de 

uma série de ações não governamentais. Fica evidente que as políticas públicas 

elaboradas e implementadas no setor educacional guardam consonância com o modelo 

de gestão gerencial recomendado a partir da Declaração de Jomtien – (UNICEF, 1991) e 

da Declaração de Dakar (UNESCO, 2001). E sob essa perspectiva, a gestão da educação 

deverá ocorrer de forma participativa, com a adoção do planejamento estratégico e com 

uma intenção clara de promover a racionalização dos recursos destinados a esse setor. 

Os documentos oficiais da política educacional apresentam uma proposta de 

gestão democrática, participativa, estabelecendo como estratégias de operacionalização 

a descentralização administrativa, pedagógica e financeira. Esse modelo de gestão é 

consubstanciado por meio da participação da comunidade, a partir da construção 

coletiva do Projeto Político Pedagógico – PPP, bem como da instituição dos organismos 

colegiados por meio dos quais se daria a participação na tomada de decisões sobre as 

questões de interesse da coletividade. Tais mecanismos também atuariam no controle 

social sobre os diversos aspectos da gestão escolar. Essa forma de gestão visa garantir o 

protagonismo da comunidade, por meio da participação na tomada de decisões sobre a 

gestão da escola. 

Adotando a perspectiva gerencial, as escolas passam a administrar os recursos 

financeiros que lhe são destinados, mas também assumem as responsabilidades junto 

com a comunidade pelo sucesso ou pelo fracasso da ação educativa. Portanto, delega-se 

à escola a autonomia para deliberar sobre as decisões em relação aos recursos que lhe 

são ofertados ao mesmo tempo em que se repassa a essa esfera do sistema a 

responsabilização sobre os possíveis resultados. Nesse caso, a descentralização que se 

apresenta como eixo propulsor da reforma educativa brasileira nos anos de 1990 e a 

participação conferida se configuram numa distribuição de responsabilidade pela 

manutenção do ensino público. Por essa forma, compreende-se que as mudanças 

ocasionadas, bem como o enfoque atribuído à gestão da educação pública seguem 

ancoradas nas inovações gerenciais observadas no âmbito da iniciativa privada. 

Ressalta-se, pois, que essa política que se afirmar descentralizadora tem seus 

parâmetros estabelecidos no âmbito central, por meio da ação do Ministério da 

Educação e Cultura – MEC, que é o órgão que mantém sob sua tutela a avaliação e o 

controle das políticas, delegando aos sistemas de ensino e às escolas a execução e a 
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responsabilidade pelos seus resultados. Percebe-se, portanto, que tem havido uma 

grande motivação por parte do nível central do sentido de encorajar a comunidade a 

participar e, consequentemente, assumir a responsabilidade pelos resultados que 

venham a ser deliberados pelo coletivo escolar. 

Fica patente a centralidade da educação e da gestão assumida nesse contexto 

reformista, sob a orientação dos organismos multilaterais, cujos interesses seguem a 

lógica de mercado, a favor de um projeto de educação focado nos interesses capitalistas. 

No entanto, é necessário considerar que esse modelo de gestão democrática que se 

pretende construir no contexto da escola pública brasileira. Também devemos observar 

que estudos e pesquisas realizados nesse campo evidenciam os avanços no que se refere 

à descentralização, à participação da comunidade e à autonomia escolar. Todavia, não 

se pode afirmar que as mudanças constatadas nesse âmbito sejam uma realidade 

consolidada na maioria das escolas públicas brasileiras. 

No âmbito da reforma da educação, a centralidade da gestão fica evidenciada no 

sentido de garantir a melhoria dos processos de gestão da escola. Nesse campo, as 

políticas propostas sinalizam para a gestão democrática da educação, especialmente no 

âmbito escolar. Porém, fica evidenciado também o embate entre as perspectivas 

antagônicas de gestão discutidas nesta pesquisa que permeiam o contexto escolar – 

gerencial e democrática. 

Ademais, é possível constatar nas práticas de gestores de escolas públicas, 

especialmente nesse ente federado, fortes indícios de práticas administrativas 

burocráticas e centralizadoras. Desse contexto, emerge a necessidade de formação dos 

agentes educacionais para o exercício da docência, especialmente aqueles que assumem 

as funções de gestores, que precisam ser qualificados para o exercício da gestão 

democrática (BRZEZINSKI, 2007; OLIVEIRA, 2010). 

Corroborando a perspectiva da formação docente com foco voltado para a 

democratização da gestão escolar, por meio de políticas de formação presencial ou a 

distância, identificamos o PROGESTÃO. Seguindo as normativas da educação 

brasileira que orienta as práticas de gestão democrática, esse curso “[...] prioriza a 

organização das escolas de forma mais participativa, contribuindo significativamente 

para repensar a estrutura de poder no interior de escola” (CASTRO, 2012, p. 9). 

A formação ofertada por esse curso em Sergipe, tomada como objeto de estudo 

desta pesquisa, foi realizada em parceria com a Secretaria de Estado da Educação – 

SEED e o Conselho Nacional de Secretários de Educação – CONSED. O Curso foi 
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hospedado em um ambiente virtual de aprendizagem – AVA, sendo ofertado na 

modalidade a distância, com encontros presenciais conforme as prerrogativas legais 

identificadas na legislação que normatiza a Educação a Distância – EAD no âmbito 

Nacional. 

Vemos que essa política de formação foi implementada em Sergipe desde a 

primeira experiência, em 2004. A seleção entre os 10 primeiros Estados a compor essa 

demanda se deu mediante os dados inerentes à educação básica nos quais se 

identificavam percentuais do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, 

com níveis abaixo da média nacional e regional.  

No conjunto das diretrizes do programa, observamos aspectos que devemos 

retomar nesse momento de encerramento desta pesquisa. Por vezes, aquilo que 

pensávamos ser a solução, logo não se concretiza conforme foi pensado. Nesse sentido, 

dois aspectos observados nas diretrizes do curso a distância sobressaem: a formação 

docente na modalidade a distância atende à formação nos níveis de graduação e pós-

graduação, além da oferta de cursos de aperfeiçoamento e qualificação profissional em 

diversas áreas do conhecimento. 

No âmbito legal, a EAD foi proposta como modalidade de ensino na Lei nº. 

9.394/96, Art. 87 (BRASIL, 1996a). Sobre essa modalidade de ensino, o que se pode 

confirmar é que a sua defesa estava alinhada aos interesses dos organismos 

internacionais, o que pode ter favorecido a ampla participação que foi dada dentro do 

Plano Nacional de Educação (2001 – 2010). Nesse plano, a EAD é tomada como 

estratégia de democratização do acesso à educação. Porém, se observarmos nos dados 

da 1ª edição do curso (2004 – 2005), identificamos um número expressivo em termos de 

abandono dos cursistas. Assim, o que podemos identificar em termos de resultados 

desse curso de formação de gestores é que o direito à educação não pode ser 

compreendido apenas como acesso, mas como garantia de permanência e sucesso na 

formação. 

 Um dos fatores mais relevantes nesse aspecto que contribuiu para a ampliação 

ao atendimento nessa modalidade de ensino refere-se à evolução das tecnologias da 

informação e da comunicação – TIC. Embora este seja o recurso mais valorizado na 

EAD, também se tem apresentado, contraditoriamente, como aquele que mais contribui 

para afastar o aluno da sala de aula. Assim, também não se pode garantir outro 

propósito do curso que se refere ao domínio técnico para “[...] utilizar ferramentas 

tecnológicas no campo da organização dos processos de trabalho nos sistemas e 
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unidades de ensino, tomando-se como importantes instrumentos para realização da 

gestão democrática da educação” (BRASIL, 2010b, p. 12). Sabemos que a dificuldade 

técnica para lidar com essas tecnologias se apresenta justamente como um dos motivos 

pelos quais os cursistas de EAD se afastam da ‘sala de aula’. 

No atendimento aos gestores escolares, especialmente no que se refere à 

modalidade sob a qual é ofertada a formação, o que de mais urgente tem que ser dada a 

atenção são os índices de evasão. Conforme já foi discutido anteriormente, a instituição 

formadora elenca motivos que apontam fragilidades apresentadas pelos cursistas como 

fatores que se relacionam às causas da evasão do curso. Nesse sentido, faz-se pertinente 

observar que esses fatores podem ser identificados em relação a outros aspectos a que se 

refere, por exemplo, a atuação de um tutor, a metodologia aplicada no curso, a 

habilidade em lidar com o aluno virtual por parte do professor, etc. Abordando a 

participação do professor em espaço de EAD, Massetto (2000) reflete sobre a postura do 

educador de ensino a distância, ao afirmar que 

[...] o comportamento do professor que se coloca como um facilitador, 

incentivador ou motivador da aprendizagem, que se apresenta com a 

disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem [...] 

é a forma de se apresentar e tratar um conteúdo ou tema que ajuda o 

aprendiz a coletar informações, relacioná-las, organizá-las, manipulá-

las [...] (MASSETTO, 2000, p. 144 – 145). 

 

Nesse item. Ainda queremos observar que a forma como o professor atua no 

espaço EAD tem sido considerado um dos fatores relevantes, seja para o sucesso, seja 

para o afastamento do cursista. Assim, consideramos que é de fundamental importância 

em um curso dessa dimensão, pensar a formação do professor/gestor e professor/tutor 

com vistas ao atendimento presencial e a distância no percurso da formação. É preciso 

que se tenham garantidos momentos de estudos pedagógicos, passando a analisar as 

práticas docentes realizadas pelos formadores no decorrer de sua realização, bem como 

as condições dadas para e concretizar esse processo formativo. 

Outros aspectos que precisam ser destacados sobre o processo formativo de 

gestores escolares de Sergipe são considerações advindas das análises realizadas sobre o 

conteúdo postado pelos próprios cursistas. Desse contexto, emergiram categorias que 

foram fundamentais para compreender como é pensada e realizada a gestão das escolas 

públicas deste Estado. Nesse sentido, o que apresentamos como resultados desta 

pesquisa apontam para posições que, por vezes, são convergentes, por outros, 

divergentes frente ao processo de estudos e reflexões realizados no contexto da 
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plataforma Moodle, especialmente na Sala do Projeto Vivencial, onde foi coletado o 

material para análise. 

Quando foi provocada a discussão sobre o trabalho realizado pelo gestor na 

escola, surge a preocupação sobre o princípio norteador desse curso: a gestão 

democrática na escola. No contexto das mensagens postadas, ficaram evidenciadas 

fragilidades no trabalho realizado pelos cursistas nas escolas, com vistas a mobilizar o 

coletivo escolar para a realização da gestão democrática. Porém, algo de positivo se 

identifica nesse momento quando os gestores expressaram o desejo e, sobretudo, a 

necessidade da formação. Eles tendem a valorizar a formação, no sentido de qualificar o 

trabalho profissional com vistas à melhoria dos processos de gestão e da qualidade da 

educação. As falas denotam a incapacidade de lidar com as práticas mobilizadoras e 

participativas, o que compromete o processo de gestão democrática. Ou seria um indício 

de que essa concepção sequer existe na escola. 

Outra questão identificada que apresenta contradição na política de formação 

para gestores escolares refere-se à metodologia inovadora proposta para a formação, o 

conteúdo organizado para o curso e as estratégias didáticas e metodológicas aplicadas 

nas atividades. A princípio, todo o processo de formação dá destaque à construção e 

análise crítica sobre o Projeto Político Pedagógico – PPP como importante mecanismo 

da gestão democrática, associado a outros mecanismos de igual importância como o 

Conselho Escolar e a eleição de diretor. No entanto, segue com a indicação de dois 

instrumentos de planejamento, ao mesmo tempo: um de planejamento participativo, na 

perspectiva democrática, e; um de planejamento estratégico, na perspectiva gerencial. 

Assim, a forma como vai se conduzindo as atividades pode levar ao 

entendimento de que todas as opções de material e os procedimentos didáticos e 

metodológicos presentes seguem uma mesma concepção de gestão, qual seja o princípio 

norteador do curso: a gestão democrática da escola pública. Consideramos que os 

encaminhamentos didáticos metodológicos de atividades condicionam a escola a 

assumir a sua gestão tanto na perspectiva gerencial como na perspectiva democrática. 

No tocante às formas de gestão, pudemos localizar explicitados nos textos, ou 

mesmo de forma implícita a eles, tanto características do modelo de administração 

burocrático e gerencial, como do modelo de gestão democrática participativa. Porém, 

observamos que as características burocráticas são muito presentes quando os gestores 

qualificam como “trabalho árduo” as atribuições que assumem na escola, gerando uma 

carga de trabalho, multiplicando as suas atividades e responsabilidades no contexto da 
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gestão. Ademais, sabemos que o modelo burocrático também indica maior centralização 

do poder nas mãos do diretor escolar. Assim, compreendemos que, associado a essas 

características, podem estar presentes formas autoritárias de poder instituídas nas 

escolas. Nesse sentido, é pertinente retomar a importância da construção coletiva do 

Projeto Político Pedagógico – PPP como mecanismo de gestão, como uma das formas 

de eliminar as práticas burocráticas no interior das escolas. Conforme preconiza Veiga 

(2002), 

O Projeto Político Pedagógico – PPP ao se constituir em processo 

democrático de decisões, preocupa-se em instaurar uma forma de 

organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos, buscando 

eliminar as relações competitivas, corporativas e autoritárias, 

rompendo com a rotina do mando impessoal e racionalizado da 

burocracia que permeia as relações no interior da escola, diminuindo 

os efeitos fragmentários da divisão do trabalho que reforça as 

diferenças e hierarquiza os poderes de decisão (VEIGA, 2002, p. 13). 

 

Seria o Projeto da escola um instrumento coletivo que possibilitaria romper com 

as práticas burocráticas hierarquizadas. Assim, compreendem-se como ideal para a 

escola pública as sugestões de planejamento que se apresentam no material de 

fundamentação do curso, sobre planejamento participativo, orientando como dar passos 

importantes para instituir práticas democratizadoras na gestão das escolas. Seria a forma 

de planejamento que também se contrapõe às práticas administrativas gerenciais. 

Associado à concepção burocrática, ainda identificamos a presença marcante da 

concepção de gestão gerencial, que permeia o campo da gestão pública no Brasil desde 

a reforma do Estado, implantada nos anos de 1990. Tais práticas têm ocupado as 

pessoas nas escolas num processo constante de planejamento estratégico, com vistas a 

garantir a produtividade do sistema, de forma que possa gerar resultados em termos de 

índices elevados, a exemplo do IDEB. Outra marca do gerencialismo é a definição de 

estratégias e a perseguição de metas, pelas quais a escola deve-se articular e mobilizar a 

sua equipe para dar conta de tarefas. 

As práticas gerencialistas são contrárias à perspectiva de gestão democrática 

proposta nos fundamentos do curso. No entanto, identificamos em muitas falas de 

diferentes turmas o discurso que ratifica a defesa dessa forma de gestão para a escola 

pública em Sergipe. Talvez, o que possa parecer para o pesquisador apenas como um 

discurso teórico, para o gestor que a defende possa ser uma prática efetivada no interior 

da escola. 
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Pela pesquisa realizada, é possível inferir que os gestores das escolas públicas de 

Sergipe, em sua maioria, discutem e buscam pela construção de um paradigma de 

gestão democrática. Porém, as falas dos cursistas, em determinadas turmas, evidenciam 

um embate entre a perspectiva democrática e a perspectiva gerencial. A contradição 

incide sobre a defesa de práticas gerenciais na gestão da escola pública, quando a 

formação orienta a construção de práticas democratizadoras. 

Ao tempo que acompanhamos as discussões realizadas no Fórum, percebemos 

que, por vezes, os cursistas entendem termos das perspectivas em debate, ora como 

sinônimos, ora com sentidos contrários. Acreditamos que isso pode ocorrer devido à 

forma como as práticas de gestão gerencial têm chegado oficialmente ao contexto 

escolar, induzidas por programas e ações, tornando-se linguagem comum entre seus 

sujeitos. Percebemos ainda que a medida que discutem os fundamentos do curso de 

gestão, a maior parte deles consegue fazer o discernimento das intenções que tais 

concepções de gestão buscam conduzir no contexto da gestão escolar. 

Com relação aos Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC analisados na 

pesquisa percebemos haver muitas fragilidades na produção acadêmico-científica, se 

observadas as estruturas e normas de certificação. Apesar de se observar a fragilidade na 

produção de alguns trabalhos apresentados como TCC foi possível visualizar na maioria 

das propostas de intervenção e nas ações realizadas nos eixos Projeto Político 

Pedagógico, Gestão Democrática Participativa e Conselho Escolar que havia 

consonância com os fundamentos propostas no curso sobre a gestão democrática na 

escola. 

Conclui-se que, o Programa de Capacitação a Distância para Gestores Escolares 

– PROGESTÃO se constitui numa política pública de formação docente importante, 

que apresenta fundamentos sobre a gestão democrática da escola e contribui 

positivamente para a revisão de práticas e concepções de gestão escolar, embora seja 

possível evidenciar ainda contradições no processo que acabam, por sua vez, a conduzir 

para práticas de gestão gerencialista. 
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ANEXO A – Programação da Sala Ambiente Projeto Vivencial 

Programação 

Sala Ambiente Projeto Vivencial 

Caros Cursistas, 

Sejam bem-vindos! Estamos iniciando as atividades da Sala Ambiente Projeto 

Vivencial, que acompanhará a trajetória do Curso de Capacitação para Gestores 

Escolares e culminará com a elaboração e apresentação do Trabalho de Conclusão do 

Curso – TCC. 

Esta sala tem como um de seus objetivos articular os diferentes componentes 

curriculares, portanto para realizar algumas atividades, por vezes, será necessário 

revisar as discussões das outras salas, de modo que vocês terão acesso aos respectivos 

textos. Outro objetivo da Sala Ambiente é auxiliar a reflexão sobre a realidade das 

escolas que vocês atuam tendo em vista a realização de um projeto de intervenção. 

Assim, espera-se a construção de mudanças na qualidade do trabalho educativo no 

nosso Estado. Solicitamos que concluam as atividades nos prazos definidos a fim de 

que tenham mais tempo para realizar a intervenção na escola e elaborar o Trabalho de 

Conclusão de Curso – TCC. 

Desejo a todos um excelente curso, muitas trocas de experiências e aprendizagens!  

Grande Abraço. 

Coordenadora da Sala Ambiente Projeto Vivencial 

Conteúdo 

Período: 

Unidade I – Projeto Vivencial 

Atividade 1 - Obrigatória 

Unidade II – O trabalho do gestor na escola: dimensões, relações, conflitos, formas de 

atuação 

Atividade 2 – Obrigatória 

Atividade 2 – Complementar Obrigatória 

Atividade 3 – Obrigatória 

Atividade 3 – Complementar Obrigatória 

Unidade III – O Projeto Político Pedagógico da Escola: dimensões conceituais e 

metodológicas  

Atividade 4 – Obrigatória 

Atividade 4 – Complementar Obrigatória 

Os cursistas deverão realizar todas as atividades tidas como OBRIGATÓRIAS. 

Todas elas serão avaliadas pelo professor/tutor 

b) As atividades concluídas e colocadas nas suas respectivas “Base de Dados” serão 

analisadas e discutidas pelo professor/tutor e aluno, até a sua conclusão final. 

c) As atividades podem ser feitas em equipe conforme as orientações dos 

professores/tutores. 
Fonte: Elaboração da pesquisadora (com base nos dados da SEED-SE), 2016. 
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ANEXO B – ATIVIDADES DO CURSO  

Sala Ambiente Projeto Vivencial 

 

Atividade Obrigatória 1 

Unidade I 

Considerando que o objeto do projeto-intervenção deve estar estreitamente 

vinculado ao Projeto Político Pedagógico da escola, sugerimos abaixo três situações 

orientadoras ao seu trabalho. Discuta com seus colegas de grupo e escolha uma das 

opções abaixo, considerando aquela que melhor expressa a situação de sua escola. 

  

Lembre-se: o projeto-intervenção deve ser elaborado em grupo. Por isso, é 

importante que o grupo discuta e chegue a um acordo sobre o foco do mesmo. 

Priorizem um foco que seja comum as escolas envolvidas. 

 

Observação importante: o seu grupo deve escolher apenas uma das opções abaixo 

e realiza-la em todas as suas etapas. 

 

Opção 1: a escola já tem Projeto Político Pedagógico – PPP 

Tomando como referência o Projeto Político Pedagógico – PPP de sua escola, elabore 

uma análise crítica do mesmo observando os seguintes aspectos: a) como foi sua 

elaboração? Quem participou? C) Como está organizado? Que concepções o orientam? 

Tem objetivos apresentados? Quais foram estes? Foi implementado? Como foi esse 

processo? Que resultados foram obtidos a partir de sua implementação? Foi avaliado? 

Como? Identifique necessidades, discuta com seus colegas e com o coletivo da escola 

apresentando uma proposição inicial para seu Projeto-intervenção. 

 

Opção 2: A escola ainda não tem Projeto Político Pedagógico – PPP 

Se sua escola não tem Projeto Político Pedagógico – PPP, converse com seus colegas – 

equipe dirigente, professores, estudantes, famílias, funcionários – coletando suas 

opiniões acerca da construção do mesmo, sua importância para a gestão da escola. 

Como síntese dessas discussões, em consonância com a comunidade escolar, poderá ser 

apresentada uma proposta de intervenção que vise à construção do PPP. 
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Opção 3: outra problemática, vinculada ao Projeto Político Pedagógico – PPP ou a 

gestão da escola 

Se o foco de seu estudo e de sua intervenção não for a elaboração ou reelaboração do 

Projeto Político Pedagógico – PPP, mas outra questão relacionada ao mesmo, ou a 

gestão da escola, considerada relevante pela comunidade escolar. Nesse caso, converse 

com a comunidade escolar, discuta as problemáticas relevantes, definindo aquela que 

será objeto de intervenção. 

 

O trabalho elaborado pelo grupo deve ser depositado na Base de Dados, 

“Atividade nº 1”, e o texto resultante do trabalho elaborado por seu grupo. 

 

Atividade Obrigatória 2 

Unidade II 

Retorne a atividade que você fez na Sala, no tópico sobre “Gestão Democrática da 

Escola”. Tome a análise feita no item 1, observações sobre a gestão de sua escola e, 

comparando suas anotações com o que estudamos nesta seção, elabore um quadro 

comparando as características de gestão de sua escola com aquelas da gestão 

democrática. 

 

Características 

Gestão 

Democrática 

Gestão da minha 

escola 

O que poderia 

mudar 

Ações possíveis 

para mudança 

    

    

    

    

Fonte: Elaboração da pesquisadora (com base nos dados da SEED-SE), 2016. 

 

Envie para a Base de Dados “Atividade 2” o material resultante de seu trabalho 

(quadro acima). 
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Atividade obrigatória 3 (atividade de avaliação) 

Unidade II 

Como observamos na leitura do material desta seção, a escola é feita de tramas 

relacionais que podem se traduzir em situações de conflitos, de cooperação, de 

partilhamento, etc. Observando o cotidiano de sua escola: 

- Quais são as situações que você considera mais conflitivas? 

- Escolha uma dessas situações e analise. Utilize as contribuições de Paro (2002), 

identificando quais são os fatores (internos e externos) que a condicionam. 

- Retomando o que você aprendeu na Sala, elabore um Plano de Ação para intervenção 

na situação-conflitiva identificada. 

Atenção: Você não precisará executar o Plano de Ação proposto. 

Apresente seu Plano de Ação na Tarefa “Atividade 3”. 

 

 Atenção: Você não precisará executar o Plano de Ação proposto. 

Apresente seu Plano de Ação na Tarefa “Atividade 3”. 

 

Atividade Obrigatória 4 

Unidade III 

Um dos aspectos mais importantes na elaboração do Projeto Político Pedagógico – PPP 

é a definição do Marco Referencial que orientará. Solicitamos que você retome a leitura 

do texto “A Educação como Direito”, e também o tópico “A Função Social da 

Escola”, abordado na Sala. Com base nesses materiais e nas leituras indicadas, elabore, 

em dupla, um texto abordando: 

a) A questão da educação como direito universal e a função da escola pública na 

contemporaneidade; 

b) B) A realidade de sua escola, observando se esta vem cumprindo a função social 

que lhe é atribuída. 

 

Apresente seu trabalho em sua Base de Dados “Atividade 4” 
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Atividade Complementar 1 

Unidade I 

 

A elaboração de seu Trabalho de Conclusão de Curso – TCC deverá ser de acordo 

com as regras do PROGESTÃO na qual você realiza este curso. Investigue quais as 

regras ou normas com relação à elaboração e apresentação do TCC. Faça uma síntese 

dessas regras e registre na Base de Dados “Atividade 1”. 

 

Atividade Complementar 2 

Unidade III 

1 – Considerando as necessidades de gestão escolar, faça um quadro apontando em grau 

crescente de importância aspectos que você considera importante na atuação do gestor 

escolar (10 fatores). 

 

Deposite seu trabalho na Base de Dados “Atividades Complementares 2” 

(atividade individual). 

 

2 – Visite o Fórum ‘Experiências de Projeto Político Pedagógico – PPP’, tópico ‘o 

trabalho do gestor escolar’, discutindo com seus colegas as 

convergências/divergências entre os fatores apresentados. 

 

Atividades Complementares 3 

Unidade II 

Retomando conteúdos as Sala, no texto que trata do “Direito à Educação”, pesquise os 

direitos das crianças no que se refere à sua participação na escola. 

1 – Sua escola é uma escola que respeita os direitos da criança? 

2 – Converse com as crianças de sua escola e pergunte-lhes o que elas sabem sobre os 

seus direitos na escola; 

3 – Faça um registro, contendo as falas das crianças, e apresente-o no Fórum destinado 

a essa discussão. 

 

Observação: Atividade a ser desenvolvida em grupo. Cada integrante desenvolve o 

trabalho em sua escola, abordando uma série. Combinem antes para que todas as 

séries – 1ª a 8ª sejam contempladas. 
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Atividade Complementar 4 

Unidade III 

Na sala no tópico destinado à discussão da “Gestão Democrática da Escola”, você 

realizou uma pesquisa identificando na Constituição Federal - CF, na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação - LDB e no Plano Nacional de Educação - PNE os princípios da 

gestão democrática. 

1 – Solicitamos, agora, que você amplie sua pesquisa, procurando verificar na legislação 

ou nas orientações do seu estado e/ou município (Plano Estadual de 

Educação/Municipal, Resoluções ou Orientações dos Conselhos Estaduais /Municipais, 

ou outros tipos de documentos), com esses princípios são tratados. 

2 – Nessa investigação, procure destacar as referências que tais documentos fazem ao 

Projeto Político Pedagógico – PPP. 

3 – Observe se em seu estado e/ou município há orientação específicas relacionadas ao 

Projeto Político Pedagógico – PPP. Se houver, faça uma síntese dessas orientações, 

destacando, em especial, os aspectos a serem observados e sua construção. 

 

Trabalho a ser realizado em grupo. Registrar na Base de dados “Atividade 

Complementar 4”. Utilize o Fórum “Experiências em Projeto Político Pedagógico – 

PPP” para apresentar suas experiências e conhecer dos seus colegas. 

 

Atividade Complementar 5 

Unidade III 

Uma das atividades mais importantes na elaboração do Projeto Político Pedagógico – 

PPP é a realização do diagnóstico da escola. Há várias formas de fazê-lo e alguns 

materiais já publicados pelo Ministério da Educação – MEC podem colaborar em sua 

elaboração. Faça a leitura do material “Indicadores de Qualidade” (Ação Educativa) e 

responda: 

1 – Você acha que esse material pode colaborar para elaboração do processo de 

diagnóstico em sua escola? 

2 – Se este material já foi usado, qual sua avaliação sobre o processo e resultados de sua 

aplicação? 

3 – Elabore, em dupla, uma síntese desse material, e a apresente no Fórum 

“Experiências em Projeto Político Pedagógico – PPP”, TÓPICO “Qualidade na 

educação”. 
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ANEXO C – Apresentação da Sala Ambiente Projeto Vivencial: Unidades Temáticas e 

Conteúdo Curricular 

SALA AMBIENTE PROJETO VIVENCIAL 

Prezado (a) cursista, 

Esta Sala Ambiente o acompanhará desde seu ingresso no curso, culminando na 

elaboração do seu Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, requisito final necessário 

à obtenção de certificado em gestão escolar. Trata-se de um ambiente de 

aprendizagem que tem dois objetivos importantes: 

a) Ser um espaço articulação entre e com as demais salas e componentes 

curriculares do curso; 

b)  Propiciar um movimento de reflexão teórico-prático entre os conteúdos e 

atividades propostos nos demais ambientes do curso, com a realidade 

cotidiana de sua escola. 

Assim, é nesta sala que você, baseado em uma concepção democrática de 

gestão escolar, poderá discutir o papel do gestor e o Projeto Político 

Pedagógico – PPP, principal instrumento de gestão democrática da escola, 

abordando seus fundamentos teórico-metodológicos, etapas de elaboração, de 

implementação e de avaliação. Esse estudo ocorrerá em estreita relação com a 

análise da experiência de sua escola com o PPP, resultando dessa análise, uma 

proposição para um projeto de intervenção. 

Pra auxiliá-lo (a) nesse percurso, nossa sala está organizada a partir das 

seguintes unidades temáticas. 

Unidade I – Projeto de intervenção e Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

Unidade II – O trabalho do gestor na escola: dimensões, relações, conflitos, formas 

de atuação; 

Unidade III – O Projeto Político Pedagógico da escola: dimensões conceituais e 

metodológicas. 

Além dos textos básicos e complementares relacionados aos conteúdos de estudo, 

em cada unidade programática você encontrará também a indicação de atividades, 

cujo objetivo é articular os conteúdos desta sala com aqueles das demais salas, além 

de propiciar momentos de estudo e síntese sobre o material estudado. Essas 

atividades estão classificadas como obrigatórias ou complementares. 

Disponibilizamos também no espaço “Para Saber Mais” indicações de outros 

materiais (textos, livros, filmes e vídeos). 

A todos, bom estudo! 

Unidade I – Projeto de intervenção e Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

Nesta unidade, abordaremos, de forma introdutória, alguns aspectos relacionados ao 

Projeto de Intervenção e ao Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. Aqui, 

procuraremos fornecer informações sobre a natureza e importância do projeto-

intervenção, sua relação com sua formação e com as possibilidades de mudança na 

realidade da escola em que você atua. Também fazemos referência ao Trabalho de 

Conclusão de Curso em sua estreita vinculação com o projeto-intervenção. Como 

você poderá observar, nossa preocupação é possibilitar que seu percurso formativo, 

neste curso, possibilite-lhe articular teoria-prática, tendo como objeto de estudo a 

intervenção na escola. É objetivo dessa unidade fornecer subsídios para a elaboração 

dos trabalhos acima mencionados, além de lembrar alguns aspectos importantes que 

podem auxiliar na organização de seus estudos. 

Unidade II – O trabalho do gestor na escola: dimensões, relações, conflitos, 

formas de atuação; 

Nesta unidade, discutiremos o trabalho do gestor escolar. Como sabemos, esse é um 
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trabalho complexo, pois além das atividades correntes relacionadas à gestão 

administrativo-financeira da escola, o gestor articula e intervém em outros âmbitos do 

trabalho escolar: atua diretamente com todos os segmentos escolares, o que coloca de 

imediato no complexo campo das relações humanas; articula, media e fomenta a 

implementação de políticas educacionais produzidas em instâncias do sistema 

educacional, além das ações voltadas para e com a comunidade do entorno da escola. 

São objetivos específicos desta unidade: 

a) Discutir a natureza do trabalho do gestor escolar, na perspectiva da gestão 

democrática das unidades escolares e dos sistemas de ensino; 

b)  Analisar a atuação do gestor escolar, considerando-a em suas várias 

dimensões relacionais, conflitivas, gestionários e pedagógicas. 

 

Unidade III – O Projeto Político Pedagógico da escola: dimensões conceituais e 

metodológicas. 

Nesta unidade discutiremos o Projeto Político Pedagógico, abordando-o a partir de 

duas dimensões: a conceitual e a metodológica. Na dimensão conceitual, procuramos 

fornecer conceitos e apresentar concepções que possam orientar a construção do PPP. 

Já na dimensão metodológica, nosso objetivo é fornecer informações, sugestões e 

indicadores para o desenvolvimento efetivo do PPP. Sabemos da importância do PPP 

para a gestão democrática da escola, contudo, o que a própria prática e as pesquisas 

têm demonstrado é que nem sempre este é um “documento vivo” na escola, 

orientador de sua prática pedagógica, espaço de participação efetiva da comunidade 

escolar. Muitas vezes, tem se tornado um documento reproduzido a exaustão, tomado 

de empréstimo, ou esquecido nas gavetas. Mudar essa situação é tarefa de todos 

aqueles que almejam resgatar o potencial democrático do PPP. Compreendido como 

instrumento fundamental para a realização efetiva da educação como direito social 

inalienável, o que implica qualidade, democracia, autonomia e participação. 

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora (com base nos dados da SEED-SE), 2016. 
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APÊNDICE A – Categoria Empírica de Análise 1: Qualificação do Trabalho do Gestor 

Escolar 

Unidade 

de 

Registro 

(UR) 

(Tema) O trabalho do gestor escolar 

Categoria 

empírica 

de análise 

(a 

posterior) 

1 Qualificação do trabalho do gestor escolar 

 Composição de índices 

(frequência lexical = 

indicadores) 

Unidades de Contexto (UC) 

(Situação explicitadas dos textos – 

mensagens postadas pelos cursistas) 

Turma 1 Árduo (4) 

Artista (1) 

Difícil (3) 

Polivalente (1) 

Centralizado (1) 

Centralizador (1) 

Articulador (4) 

Desafio (5) 

Comunidade (17) 

Mediador (4) 

1. [...] depois de ler os textos, que o 

trabalho do gestor escolar, principalmente 

da escola pública, é muito mais de um 

mediador, do que de um gerente, pois o 

diretor não é o centro do universo escolar. 

2. Gestor deixou de estar no topo da 

pirâmide para ser base, e assim, apoiar o 

trabalho e garantir o sucesso de todos que 

compõem a escola. 

6. [...] o gestor escolar precisa ser 

articulador entre professores, funcionários, 

alunos, pais e comunidade; enxergar de 

longe, a dinâmica do processo 

administrativo, pedagógico, financeiro e, 

sobretudo, das relações humanas. [...] o 

diretor/gestor precisa ser esse líder que, 

mais do que apontar caminhos, caminha 

junto com os outros na construção de uma 

nova escola e de novos caminhos. 

9. Teoricamente, a gestão escolar deveria 

funcionar em conjunto com a comunidade 

escolar. Fica cada vez mais difícil o 

trabalho de conscientização para a 

participação voluntária de todos os 

envolvidos no processo de 

desenvolvimento do aluno. 

9. O trabalho do gestor que quer ver a 

escola funcionando, é árduo, ele tem que 

entender de tudo, pois está em suas mãos 

uma empresa. Enquanto não conseguirmos 

envolver “todos” nesse processo educativo 

– que é o ideal – não será possível uma 

gestão democrática. 

14. O trabalho do gestor é árduo e 
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complicado tanto na parte burocrática 

como também o pedagógico, os entraves 

são muitos porque o mesmo é antes de 

mais nada um educador. [...] é preciso 

conciliar essas duas vertentes de forma 

participativa, com responsabilidade e 

compartilhada com todos os segmentos da 

escola. 

15. O trabalho do gestor ainda é visto por 

muitos que fazem parte da comunidade 

escolar, como centralizador. Mesmo o 

gestor dividindo as tarefas, sempre é 

solicitado a sua presença nas reuniões, 

para as decisões finais. O gestor eleito em 

uma democracia participativa deveria ser 

visto como uma figura conjunta entre 

professores e funcionários, para que as 

decisões fossem tomadas em conjunto. No 

entanto muitos confundem, abusando da 

boa vontade do gestor e passa a 

descumprir horários, não achando que 

deve dar explicação. E por isso e outras 

coisas mais que a função do gestor é árdua 

e requer quase que tempo integral. 

17. O trabalho do gestor escolar ainda é 

árduo, pois não se pode administrar todos 

os problemas da escola, é preciso 

compartilhar as responsabilidades com os 

alunos, pais, professores, funcionários, 

para que se estabeleça uma gestão 

democrática., 

18. O trabalho do Gestor Escolar equivale 

ao de um articulador de ideias e 

responsabilidades que devem ser 

divindades com os diversos segmentos da 

escola através da prática da gestão 

democrática. Acontece que na realidade 

tudo funciona diferente. 

21. O trabalho do Gestor Escolar é 

polivalente e não se restringe apenas as 

responsabilidades administrativas, mas 

também a articulação do trabalho 

pedagógico e logístico e equivale ao de 

um articulador de ideias e 

responsabilidades que devem ser divididas 

com os diversos segmentos da escola 

através da prática corriqueira da gestão 

democrática. Na realidade tudo funciona 

de forma diferente. 
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Turma 2 Aprazível (1) 

Árduo (4) 

Articulador (1) 

Cansativo e estressante (1) 

Compartilhada (2) 

Compartilhamos (1) 

Comunidade (2) 

Comunidade escolar (3) 

Desafio (s) (5) 

Dificuldades (2) 

Pedagógica (4) 

Qualidade (2) 

Trabalho em equipe (2) 

Um grande desafio (4) 

 

 

 

1.O trabalho do gestor escolar hoje é 

bastante árduo [...] além de dar conta das 

tarefas administrativas escolares [...] tem 

também a responsabilidade de prestar 

contas dos recursos advindos de 

programas federais e municipais. 

1. [...] um articulador de todo o processo 

que é o de gerir uma escola. 

2. Quando o gestor descentraliza, divide as 

atividades da escola com a sua equipe 

gestora, (coordenadores administrativo-

financeiro e pedagógico) com certeza o 

trabalho dele ficará bem mais aprazível. 

[...] se o gestor não tem quem o ajude [...] 

centralizando em se todas as atividades da 

escola [...] ficará sobrecarregado e o 

trabalho se tornará realmente bastante 

árduo, cansativo e estressante. 

3. Mesmo descentralizando o trabalho do 

gestor ainda árduo [...] na hora das 

grandes decisões todos caem fora e quem 

fica é o gestor para responder. 

7. [...] minha experiência dos últimos 

anos, na equipe gestora [...] nos revela 

uma outra dimensão do trabalho do gestor, 

que ainda é pouco discutido, que a 

pedagógica. 

9. [...] O trabalho em equipe de 

comprometimento com a proposta de 

melhorar a educação brasileira é um dos 

maiores desafios do trabalho do gestor. 

13. O trabalho do gestor escolar lembra 

“O Mito de Sisifo”. [...] ciclo árduo e 

aparentemente inútil. 

Turma 3 Articulador (1) 

Competências (1) 

Comunidade (1) 

Comunidade escolar (12) 

Democrático (1) 

Desafio (3) 

Difícil (2) 

Dificuldades (1) 

Dirigir e coordenar (1) 

Divergências (1) 

Exigências burocráticas e 

legais (1) 

Fragmentação (1) 

Gestor educador (1) 

Parcerias (1) 

Práxis transformadora (2) 

1. É mister, que uma gestão de qualidade 

seja pautada por umas práxis 

transformadoras, que seja convertida em 

pontos positivos no processo de ensino-

aprendizagem, onde todos os envolvidos 

nesse processo sejam partícipes atuantes. 

1. [...] ferramentas que podem ser 

consideradas facilitadoras da sua atuação, 

tais como: o diálogo, a resolução de 

problemas, ouvir o outro, articular a 

comunidade escolar, apoiar as ações dos 

colegiados, enfim, muitas atitudes podem 

ser tomadas com o apoio de toda a 

comunidade escolar para a melhoria da 

educação. 

4. O gestor pode dirigir e coordenar 
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Propostas inovadoras (1) 

Qualidade (15) 

Relações interpessoais (1) 

Tarefa árdua (1) 

Trabalho conjunto (1) 

Trabalho em equipe (1) 

 

significa no grupo a responsabilidade por 

fazer a escola funcionar mediante o 

trabalho conjunto. 

5. O trabalho do gestor é complexo ele 

abrange planejamento, liderança, 

monitoramento e avaliação das ações 

internas da escola e sua relação com a 

comunidade escolar, portanto, além da sua 

articulação com os setores oficiais da 

gestão educacional, para garantir a 

efetividade educacional da promoção da 

aprendizagem e formação dos alunos. 

7. [...] O gestor escolar precisa trabalhar 

em coletividade. Portanto essa é uma das 

exigências básicas, para se trabalhar em 

equipe [...]. 

11. [...] a tarefa de ser gestor exige muito 

mais do que boa vontade e campanha 

eleitoral, é necessária uma formação, 

tamanha são as exigências que o cargo 

apresenta. Que bom, estamos tendo essa 

formação” Com certeza ao final desse 

curso seremos melhores gestores do que 

somos agora!!! 

12. [...] é difícil, pois nós que somos 

dirigentes de escolas públicas temos que 

estar preparado para lidar com todo tipo de 

situação, onde temos que ter a solução 

para toda as divergências encontradas na 

escola. 

13. Não tem sido fácil no contexto atual 

assumir a função de Diretor Escolar. Seja 

pelas exigências burocráticas e legais, seja 

pela condução das relações interpessoais 

entre os envolvidos. Muitas vezes ficamos 

frente a frente diante de situações ou 

dilemas onde a experiência profissional é 

posta à prova, neste momento, 

percebemos o quanto é árdua a nossa 

tarefa. 

14. [...] reconhecemos e percebemos o 

quanto é difícil nossa função como 

gestores. 

18. O gestor deve saber integrar objetivo, 

ação e resultado, assim agrega à sua 

gestão colaboradores empreendedores, 

que procuram o bem comum de uma 

coletividade. [...] o bom diretor indica 

caminhos, é sensível às necessidades da 

comunidade, desenvolve talentos, facilita 
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o trabalho da equipe e, é claro, resolve 

problemas. 

19. [...] O gestor escolar precisa ter pré-

disposição para o trabalho coletivo [...] 

saber trabalhar em equipe, afinal o que 

queremos é uma escola com uma gestão 

participativa e democrática. 

21. O gestor escolar é o profissional 

encarregado de investir em estratégias que 

garantam a apropriação coletiva do 

sentido que norteia o trabalho na escola. O 

gestor educador é, sem dúvida, a alma do 

projeto educacional da escola. 

22. [...] é um exercício que exige muita 

competência e habilidades para lidar com 

várias situações, [...] ter muita segurança 

nas decisões a serem tomada, levando em 

conta o coletivo para diagnosticar e 

propor soluções que possibilitem a 

melhoria da administração escolar, 

criando rotina de trabalho e organizações, 

garantindo um grande sucesso na 

frequência e aprendizagem dos alunos. 

Preocupa-se com a formação docente, 

para que tenhamos um avanço no ensino 

aprendizagem. 

24. O trabalho do gestor escolar exige, 

pois, exercício de múltiplas competências 

específicas e dos mais variados matizes. 

30. [...] um professor que está na função 

de gerir uma instituição com todas as suas 

doçuras e amarguras [...]. 

34. [...] o gestor precisa ser muito 

democrático em nossa sociedade atual. 

Turma 4 Adversidades (1) 

Centro do Universo 

Comunidade (3) 

Comunidade escolar (8) 

Comunidade (1) 

Desafio (2) 

Difícil (2) 

Dificuldades (2) 

Entrave (1) 

Escolar (2) 

Incentivador/mediador (1) 

Integração escola x Jogo de 

cintura (2) 

Mediador (5) 

Missão árdua (1) 

Não é fácil (1) 

1. O relacionamento é um fator importante 

na atuação do gestor [...] trabalhar com o 

coletivo da escola. 

2. [...] é promover a integração da escola 

com a comunidade apoiando a realização 

de atividades cívicas, sociais, culturais, 

educacionais, programadas pelos 

colegiados ou instituições escolares. 

3. [...] tem que saber relacionar-se com 

cautela, ter jogo de cintura, 

responsabilidade, dinamismo, criatividade 

e capacidade para atender às necessidades 

de forma cautelosa. 

4. [...] refletia como é árdua a missão do 

gestor. [...] na maioria das vezes nos 

sentimos sozinhos nas tomadas de 
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Qualidade (5) 

Sozinho ( 

 

decisões mais importantes. [...] o gestor 

tem que ter jogo de cintura em prol de um 

trabalho coletivo. 

5. [...] o trabalho do gestor escolar [...] é 

muito mais de um mediador, do que de um 

gerente, pois o diretor não está no centro 

do universo escolar. 

7. Gestor precisa ter um bom 

relacionamento com o outro onde ele 

possa construir uma participação mais 

efetiva nos processos de decisão. 

8. O gestor encontra muitas adversidades 

em sua atuação. Quando ele deixa de ser 

professor e passar à ser gestor, os 

professores da Escola mudam a forma de 

lidar com o gestor, já o toma como alguém 

que está ali para cobrar, esse é o primeiro 

entrave [...]. 

10. O desafio está lançado: realizar uma 

gestão democrática. 

12. É de suma importância que o gestor 

escolar tenha uma boa relação com toda 

comunidade escolar [...] é o gestor escolar, 

o coordenador para que aconteçam as 

atividades em sua comunidade escolar, 

pois tem a missão de ser o 

incentivador/mediador para que essas 

atividades venham serem realizadas. 

13. O gestor escolar é parte fundamental 

para o funcionamento de uma escola [...]. 

Turma 5 Angústia (1) 

Competência (1) 

Compromisso (2) 

Comunidade (1) 

Desafiador (1) 

Desafios (3) 

Dificuldades (5) 

Fardo pesado (1) 

Fascinante (1) 

Gratificante (1) 

Habilidade (2) 

Mudança (1) 

Múltiplas tarefas (1) 

Não é tarefa fácil (1) 

Problemas (5) 

Responsabilidade (1) 

Sozinho (1) 

Tarefa delicada (1) 

1. Acho que a minha angústia deve ser 

compartilhada convosco. Ser gestor 

atualmente é comparado a uma dona de 

casa que, sem uma secretária para auxiliá-

la necessita fazer múltiplas tarefas 

domésticas ao mesmo tempo. 

3. O trabalho do Gestor escolar é de 

tamanha responsabilidade e compromisso, 

pois ele tem hoje em suas mãos o poder de 

incentivar a construção e a mudança que 

se faz necessário em nossa sociedade. 

5. Ser um gestor numa escola de grande 

porte não é uma tarefa fácil, mas temos 

que ter otimismo para enfrentar obstáculos 

que existem e que estão por vir. [...]. Hoje 

nos deparamos com torcidas organizadas 

dentro da escola, que tentamos coibir, 

lidamos com drogas, sexo entre outros. 

Enfim, são tantos problemas, incluindo 

funcionários, falta de professores, falta de 
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compromisso, entre outros. [...] temos que 

ter essa ética e a prudência [...]. 

7. Ser um gestor escolar não é uma função 

fácil, são muitos os desafios do dia a dia e 

é preciso conhecimento e sabedoria para 

administrá-los, mas também é gratificante 

quando vemos as coisas acontecendo [...] 

fruto do nosso trabalho. 

8. [...] percebo a grande dificuldade em 

desenvolver um trabalho dentro de uma 

escola [...]. Vemos muitas vezes críticas e 

frases desestimuladoras, onde muitas 

vezes perdemos a vontade de 

continuarmos. Isso deixa o gestor sem 

chão e com a estima baixa. 

10. [...] o trabalho do gestor escolar é 

muito desafiador, é uma experiência e 

tanto, e isso é o que é mais fascinante pois, 

diante de tantos desafios cabe ao gestor 

adquirir conhecimentos ou aprimorá-los. 

11. [...] nós que estamos no dia a dia é que 

sabemos as problemáticas que dá assumir 

a gestão de escola. Os desafios são muitos: 

Professores cheios de direitos, alunos 

indisciplinados, pais que só sabem cobrar, 

sem falar nas dificuldades que temos ao 

reivindicar melhorias para a escola por 

parte da secretaria de educação. 

12. [...] sentimos uma angústia muito 

grande quando tentamos apresentar 

projetos que podem melhorar a qualidade 

da escola e somos mal interpretados, 

criticados e impedidos muitas vezes de 

continuar com os nossos planos por 

problemas políticos que estão além de nós. 

[...] o fardo é pesado, mas não o bastante 

que não possamos suportar. 

13. [...] a atuação de gestão traz consigo 

um leque de problemas impossíveis de 

serem resolvidos apenas pelo gestor, mas é 

ele que na maioria das vezes encontra-se 

sozinho tentando não abandonar o barco, 

quando muitos não querem mais segurar o 

leme. 

14. Ser gestor é uma tarefa muito delicada 

e que necessita de habilidades para lidar 

com os diferentes mundos das mentes da 

equipe que pertencemos. 

Turma 6 Amplo (2) 

Articulação (2) 

1. O gestor escolar é um coordenador 

geral da instituição, é responsável pelo 
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Articular (1) 

Coletivo/coletivismo (2) 

Complicado (1) 

Comunidade (4) 

Comunidade escolar (5) 

Coordenador/coordenação 

(3) 

Difícil (1) 

Grande responsabilidade 

(2) 

Intermedia (1) 

Não é fácil (1) 

Participativo (1) 

Problema (3) 

Professor (1) 

Qualidade (3) 

Sucesso (1) 

 

 

bom funcionamento da escola, para isso é 

preciso muito trabalho, determinação. 

3. [...]ser um gestor escolar e assumir uma 

grande responsabilidade que deve ser 

compartilhada com toda equipe 

pedagógica; pais, alunos etc. 

18. O gestor escolar é o profissional 

encarregado de investir em estratégias que 

garantam a apropriação coletiva do sentido 

que norteia o trabalho na escola. 

20. O gestor escolar é um professor 

articulador que deve ter um bom 

relacionamento com todos precisam 

também ser humano, organizado e ter 

postura de respeito. O gestor deve 

aprender a ser líder que é bem diferente de 

ser chefe pois, o chefe manda, o gestor 

participa. 

24. [...]o diretor é a base do sucesso da 

escola, tem que trabalhar com base 

democrática, ter compromisso, atitude, 

conhecimento de causa e determinação. 

27. O gestor ou diretor tem o dever de 

elaborar, orientar, participar de cada 

atividade realizada na escola, fazendo 

assim o funcionamento de toda parte 

pedagógica. 

28. Ser gestor escolar deve agir como 

líder, pensando no processo de toda que 

fazem parte de sua equipe. É capaz de 

desenvolver o potencial de trabalho de 

toda sua equipe, fazendo com que esta 

sinta-se capaz de transformar e realizar 

com sucesso todos os projetos 

desenvolvidos pela instituição de ensino. 

32. O gestor é o elo de todas as ações que 

a escola reuni. 

Turma 7 Árduo (5) 

Articulação (2) 

Atribuições (2) 

Coletivo (1) 

Compromisso (não) (3) 

Comunidade (7) 

Comunidade escolar (5) 

Conflitos (4) 

Desafios (2) 

Diálogo (3) 

Dificuldade em lidar com 

os colegas (3) 

Entrave (2) 

1. [...] o trabalho de gestor é muito árduo, 

pois são muitas atribuições e acabamos 

ficando sobrecarregados, pois gerimos a 

escola sobre diferentes aspectos: 

administrativo, financeiro, pedagógico. 

[...]. O mais difícil mesmo é seduzir os 

colegas profissionais de educação a 

acreditar e se entusiasmar que fazer uma 

educação diferenciada é absolutamente 

possível. Oh povo difícil de se lidar! É o 

maior desafio da gestão, mesmo! 

2. [...] sinto-me muito sobrecarregada em 

virtude da escola faltar funcionários da 
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Jogo de cintura (2) 

Não é fácil (3) 

Problema (4) 

Professor (7) 

Qualidade (1) 

Satisfação (2) 

Sobrecarregada (1) 

Sufocado (1) 

Trabalho/missão 

 

 

equipe de apoio. 

3. Como nossa missão é árdua! Estão 

faltando muito ingredientes nas nossas 

escolas: compromisso com o aprendizado, 

coleguismo, fazer com vontade (amor), se 

é que ainda existe, etc. 

4. É mesmo amiga a nossa missão é muito 

árdua. Mas mesmo diante de tantas 

dificuldades ainda existe aqueles colegas 

que querem participar de todas as 

atividades promovidas pela escola, é isso 

que nos dar força para caminhar a luta. 

5. [...] lutar com ser humano não é fácil, 

mas também não é impossível precisamos 

de muito jogo de cintura e usar sempre do 

diálogo, mas a melhor maneira de resolver 

é pedindo que as pessoas se coloquem no 

lugar do outro que tudo se esclarece. 

6. A minha maior dificuldade não é a de 

administrar a escola, mas sim a 

dificuldade de lidar com os colegas de 

trabalho [...] principalmente quando é para 

se trabalhar em equipe. 

7. [...] nossa missão é muito difícil porque 

almejamos uma educação de qualidade 

onde todos que estão envolvidos se 

dedique ao trabalho com mais 

compromisso e com voc^b4em escreve 

“seduzir os colegas profissionais da 

educação” é o mais assustador [...]. 

8. Para mim um dos maiores problemas da 

Gestão Democrática, é a falta de 

compromisso de alguns colegas de 

trabalho e a ausência da família. 

10. É um trabalho que envolve muitos 

conflitos em virtude de serem seres vivos 

pensantes. Mas o diálogo existe para 

debater e resolver os conflitos do dia a dia. 

11. [...] uma das melhores formas de se 

resolver os conflitos é o diálogo, além de 

agirmos com paciência e antes de mais 

nada pensar, saber ouvir para poder 

solucionar os problemas de maneira sábia 

e democrática no cotidiano escolar. 

12. [...] o maior entrave é de trabalhar 

gestão democrática, para alguns não temos 

poder de decisão e transferimos para os 

outros, observe que os gestores reclamam 

e sofrem basicamente os mesmos 

problemas, todos desta década são 
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pioneiros na implantação da gestão 

democrática e isto tem um preço. 

13. [...] o trabalho do gestor não é fácil, 

temos que atender os diversos segmentos 

da comunidade, de forma que, estes 

sintam-se satisfeitos a produzir, e no final 

termos um resultado de ensino e 

aprendizagem satisfatório, já que o foco é 

a Gestão Pedagógica, porém só teremos a 

unidade, se tudo isso for visto e trabalhado 

coletivamente. 

14. [...] colocou bem, o trabalho coletivo, 

onde está o conselho escolar? Qual a 

função do grêmio estudantil? Será que o 

gestor tem que carregar aos ombros a 

expressão GESTOR, os demais [...], não 

se sentem gestores estão a parte do 

processo, e os pais não tem tempo de 

formar APM (s) ou não sabem, e se 

sabem, onde estão? Temos que conquistá-

los?  

15. Não é fácil a função de um gestor, 

quantas atribuições e tribulações, mas o 

bom de tudo isso é quando chegamos ao 

fim de cada dia e temos a certeza do dever 

cumprido, apesar muitas vezes da falta do 

reconhecimento, mas o que importa é o 

produto, é a satisfação da maioria. 

17. O trabalho do gestor é árduo, falta os 

recursos necessários para se desenvolver 

um bom trabalho e o apoio dos colegas 

para de fato acontecer uma gestão 

democrática e participativa. 

18. O trabalho do gestor não é fácil, são 

muitas atribuições: administrativas, 

gerenciais, pedagógicas, além de resolver 

conflitos diversos dos componentes da 

escola [...]. 

19. É realmente como os demais colegas 

relatam é uma tarefa árdua... 

20. [...] a atuação do gestor escolar é 

complexa, abrange envolvimento e 

conhecimento nas questões pedagógicas, 

administrativas, financeiras, de mediação 

de pessoas ou grupos, de liderança, de 

apoio ao trabalho em equipe, entre outras, 

divergências [...] sabemos que nosso 

trabalho não é só flores, tem muitos 

espinhos [...]. 

24. [...] estamos cada vez mais 
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sobrecarregados, pois cada dia que passa, 

somos mais cobrados dentro e fora da 

escola [...]. 

25. [...] procuro não realizar um trabalho 

de impor as tarefas no âmbito escolar, sim 

procuro servir [...]. 

26. São muitos os entraves e desafios 

junto a equipe. Não tenho em mente a 

ideia de mandar e/ou ditar as regras do 

trabalho, mas sim, penso em trabalhar de 

forma que junto a todos possa-se organizar 

o fazer pedagógico e administrativo. 

27. [...] “o sistema maior procura 

preencher o nosso tempo com atividades 

burocráticas...” São tantas reuniões fora da 

escola para atender a outras instâncias que 

muitas vezes o nosso trabalho junto a 

equipe é sufocado. São projetos pra cá, 

projetos pra lá... (saúde, social). 

Turma 8 Articulador (6) 

Convergências/divergências 

(1) 

Convergências/resistências 

(1) 

Divergências (1) 

Fazer coletivo (1) 

Inovação (1) 

Maestro (1) 

Mediador (5) 

Missão pesada (1) 

Mudança (2) 

Orquestra (1) Comunidade 

escolar (4) 

1. O trabalho do gestor escolar é de 

fundamental importância, no âmbito 

escolar, assim como o trabalho de toda a 

equipe escolar. O gestor deve ser o 

articulador entre todos os segmentos da 

comunidade escolar propondo e 

executando ações que garantam um ensino 

de qualidade e que atenda as necessidades 

dos alunos tornando-os capazes de 

atuarem dentro da sociedade de forma 

consciente e participativa. 

2. [...] o mesmo precisa diagnosticar os 

reais problemas situacionais que a escola 

possui e articular todos os níveis através 

do colegiado escolar para que esses 

problemas sejam solucionados e a 

instituição melhore nos seus aspectos 

administrativos, pedagógicos e financeiros 

de forma que a qualidade total passe a 

qualidade social da Educação. 

3. [...] ele tenta desenvolver o seu trabalho 

como um profissional que pretende mudar 

a sua rotina, uma vez que, passa a ser um 

agente de mudanças, é inovador, tem 

equilíbrio, sabe compartilhar 

responsabilidades [...]. 

6. É responsável por todas as atitudes 

tomadas na escola, embora valorize as 

ideias e iniciativas de toda comunidade 

escolar, promovendo a participação de 

todos nas tomadas de decisões, 
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estabelecendo um clima de liberdade de 

comunicação e interação. 

8. [...] tem que ser mais que um 

administrador, tem que ser um mediador, 

um amigo, um profissional que faz a 

diferença, pois é o principal articulador 

dos projetos e ações desenvolvidas na 

escola. 

11. Cabe ao diretor, gerir os conflitos, 

buscando meios facilitadores para resolver 

as problemáticas que acontecem 

corriqueiramente, do administrativo ao 

pedagógico. 

18. [...] o gestor ser um mediador, 

articulador e acima de tudo um educador. 

Turma 9 Articulações (2) 

Articulador da diversidade 

(1) 

Articulador das ações (1) 

Articulador que 

converge/diverge (1) 

Ato de gerir árduo (1) 

Bastante intenso (1) 

Coletivo (5) 

Força de vontade (1) 

Gratificante (1) 

Jogo de cintura (1) 

Mediador (2) 

Missão árdua (1) 

Mobilizador/organizador 

(1) 

Momentos angustiantes (1) 

Muito complexa (1) 

Não é fácil (1) 

Não é tarefa fácil (1) 

Parece fácil e simples, mas 

não é (1) 

Qualidade (6) 

Responsabilidade (1) 

Ser resiliente (1) 

Tarefa árdua (2) 

Tarefa árdua e difícil (1) 

Trabalho árduo (1) 

Trabalho imenso (1) 

Transformação (1) 

Transformadora (3) 

Transformar (1) 

 

2. É preciso investir em planejamento para 

administrar o tempo, que parece ser um 

inimigo. Cumprir prazos para prestação de 

contas, entrega de documentação exigida 

pela Secretaria de Educação, resolver os 

problemas que surgem diariamente na 

escola e ainda dedicar um tempo ao 

aspecto pedagógico e ao relacionamento 

com toda a comunidade escolar exige 

muito dos gestos. Se ele consegue fazer 

isso, então poderá dizer que fez bem o seu 

trabalho. 

3. [...] a função de diretor escolar hoje é 

muito complexa, envolve muitas 

atividades ao mesmo tempo um tempo que 

é pouco, para cumprir as atividades dentro 

dos prazos, o que está deixando muitos 

diretores estressados, angustiados com 

tanta responsabilidade. 

4. [...] a missão do gestor é interessante e 

árdua, mas se conseguirmos por em 

prática o que está escrito nas duas 

principais ferramentas que nos auxilia, que 

é o PPP e o Regimento Interno da escola e 

também com a atuação do conselho 

escolar podem ter certeza nosso trabalho 

será bem mais proveitoso. 

8. O trabalho do gestor escolar é algo que 

requer muito compromisso, 

responsabilidade, dedicação e coragem. O 

trabalho gestão escolar depende do 

empenho da comunidade em participar do 

trabalho coletivo [...]. O educador que 

abraça essa missão deve estar consciente 

que vai precisar de habilidade, para lidar 
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com as diferentes situações que surgem no 

dia a dia do âmbito escolar. 

9. O trabalho de Gestão Escolar é uma 

tarefa árdua que precisa ser administrada 

conforme a necessidade de compreender e 

entender a participação do colegiado como 

mentores das decisões da comunidade 

Escolar. 

10. A tarefa que o gestor exerce é árdua e 

difícil, para muitos até parece fácil e 

simples, mas não é, tendo em vista a 

responsabilidade que é colocada em 

nossas mãos, vivemos até momentos 

muito angustiantes diante dos problemas 

apresentados na nossa rotina diária. 

11. A rotina de todo diretor é marcada pela 

variedade de atividades. [...] não é fácil 

[...]. 

12. [...] função primordial do dever de 

criar no seu ambiente um espaço para as 

articulações, questionando entre os 

diversos segmentos, apresentando no 

coletivo os seus anseios e dificuldades, 

mantendo relações de amizades e respeito 

estando aberta para as articulações no seu 

contexto, definindo os seus objetivos na 

busca de alcançar as metas e ações 

estabelecidas. 

13. A rotina de um gestor escolar é 

marcada pela força de vontade de lutar em 

prol de uma educação de qualidade [...]. 

18. O trabalho do gestor é uma tarefa 

bastante árdua e que exige muito de quem 

almeja tal cargo, visto que o gestor deve 

ter competência “técnica” para entender 

leis, normas de planejamento e avaliação, 

teorias de currículo e aprendizagem, etc. 

23. No contexto escolar, o gestor é a 

figura que deve conduzir todo trabalho, 

desde o processo pedagógico até o 

administrativo financeiro, passando pelo 

processo conflitivo que é visto como mais 

difícil [...]. 

28. O trabalho do gestor escolar é 

constituído de diversas dimensões que vai 

desde a político-pedagógica à político-

administrativa.  

30. O trabalho do Gestor Escolar é lindo 

teoricamente falando, porém na realidade, 

o ato de gerir é bem árduo [...]. 
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31. Realmente o trabalho do gestor escolar 

é bastante intenso, pois o mesmo trabalha 

com um contingente de pensamentos 

muito diversificado (alunos, pais, 

funcionários, sistema de ensino, 

sociedade), onde tem que se tentar atender 

e agradar a todos e não se perder no seu 

objetivo principal. 

33. O papel do Gestor dentro da escola é 

ser um mediador entre o projeto coletivo 

da escola e os sujeitos sociais que se 

constituem em seus principais 

destinatários. 

34. O gestor tem que ser acima de tudo um 

líder, saber conduzir a equipe que não é 

uma tarefa fácil! Só assim as tarefas são 

divididas e realizadas com a cooperação 

de todos, tomando o trabalho mais 

produtivo e gratificante. 

35. Os oitos “Cs” de um gestor escolar: 

Cuidar, confiança, comprometimento, 

controle, clareza, consistência de 

propósito e coração! Essas são qualidades 

essenciais para se realizar uma gestão de 

qualidade! 

37. [...]Papel do Gestor na escola é ser um 

mediador, e também um técnico com 

muita paciência para enfrentar os desafios 

que acontecem no dia a dia dentro da 

comunidade escolar. 

41. O trabalho do gestor é imenso, pois 

cabe a ele a responsabilidade de dar conta 

de tudo que se passa na escola, ou seja, 

incentivar, acompanhar e direcionar a 

participação de todos nas ações da escola, 

além da prestação de contas dos recursos 

financeiros. 

42. O trabalho do gestor é marcado pela 

participação e compromisso com s escola, 

por isso podemos dizer que nossa escola 

poderia ser uma referência se todos já 

estivessem aptos às mudanças de uma 

gestão democrática, se todos usassem a 

mesma língua para usarmos os mesmos 

propósitos e desenvolvemos os projetos 

que planejamos. [...]. O sucesso da escola 

depende de um conjunto de relações 

humanas que certamente são responsáveis 

pelo seu funcionamento e sucesso. 

43. O trabalho do gestor é árduo. Ele 
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precisa ser o articulador de todas as ações 

que se desenvolvem ou deveriam se 

desenvolver no âmbito escolar. Precisa ter 

conhecimentos das leis que regem o nosso 

segmento, ter conhecimentos sobre 

aplicações de recursos que a escola recebe, 

ter uma formação na área de gestão 

democrática, saber lidar com as diferenças 

de opiniões, ser resiliente, conhecer a 

comunidade escolar [...] ter tempo integral 

para se dedicar a escola, motivar seus 

funcionários para participar do processo 

educativo, ter jogo de cintura para suprir a 

escola de suas necessidades básica e 

quando algo não der certo, ainda ter 

humor para sorrir e continuar tentando 

conquistar o sucesso dos alunos e 

consequentemente da escola. E o mais 

importante; não perder de foco a missão 

transformadora que a educação possui. 

 

Turma 

10 

Dinâmica escolar (1) 

Cargo importantíssimo (1) 

Competência (3) 

Conhecimento (5) 

Desafio (6) 

É o carro chefe (1) 

Ensino/aprendizagem (14) 

Incentivar o pedagógico da 

escola (1) 

Liderar (1) 

Mobilizar (1) 

Não é (uma tarefa) fácil (2) 

Participar (1) 

Qualidade da educação (1) 

Ser um líder pedagógico (2) 

Tarefa complexa (1) 

Zelar pela instituição (1) 

Zelar pela qualidade da 

instituição (1) 

Equipe (9) 

Flexível (1) 

Formação (equipe) (1) 

Mudança (1) 

Qualidade (14) 

 

 

1. [...] vejo o Gestor como um cargo 

importantíssimo para o andamento do quadro 

educacional. Ele não é aquele que manda, mas 

aquele que direciona, que orienta, ajuda a 

escola. 

2. Vejo o trabalho do gestor escolar como um 

grande desafio. Pois não se trata apenas das 

questões educacionais e pedagógicas da 

escola, mas de um intercâmbio construtivo 

entre uma equipe de profissionais que devem 

ter objetivo comum oferecem uma educação 

de qualidade a toda a sua clientela. 

3. O gestor não pode ser aquela pessoa com 

uso do poder absoluto, mas uma pessoa que 

sabe o que é democracia, para trabalhar com o 

conjunto da escola toda, sem altos e baixos 

cargos, mas respeitando o papel de cada 

integrante. 

4. [...] o gestor escolar tem papel fundamental 

no processo de aprendizagem de uma 

instituição, é importante que o mesmo assuma 

a liderança presando sempre pela qualidade do 

ensino como num todo [...]. 

5. [...] o gestor escolar tem um papel 

fundamental no processo de aprendizagem de 

uma instituição, pois o mesmo deve ser um 

líder pedagógico que apoia o estabelecimento 

das prioridades, avaliando, participando em 

conjunto no desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem e de toda as ações 

pedagógicas, incentivando a sua equipe a 

descobrir o que é necessário para dar um 
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passo à frente, auxiliando os profissionais a 

melhor compreender a realidade educacional. 

5. [...]enquanto gestores temos que pensar em 

um fazer pedagógico voltado para a 

construção de uma gestão democrática onde 

os conhecimentos teóricos adquiridos com 

esse curso sejam colocados em prática.   

6. [...] o papel do gestor é liderar com o 

objetivo de fazer com que a instituição cresça 

de forma democrática voltada para um 

trabalho que tenha objetivos a serem 

alcançados em prol da melhoria e qualidade da 

instituição como um todo. 

7. [...] o gestor escolar tem por finalidade zelar 

pela instituição a qual administra sendo esse 

democrático e responsável em suas ações, pois 

seu trabalho consiste em cumprir as leis e 

regulamentos de forma responsável e acima de 

tudo respeitar, opinar e mediar ações 

educacionais e sociais que venha a ocorrer de 

forma consciente e democrática. 

8. [...] percebo um consenso em atitudes e 

ideais em relação a atuação da gestão na busca 

pela qualidade da educação, e no 

enfrentamento dos desafios tendo em vista, o 

contexto no qual estamos inseridos.  

9. [...] o gestor deve além de incentivar o 

pedagógico da escola deve participar uma vez 

que tudo que está ligado a instituição de 

ensino a que ele pertence é de 

responsabilidade do mesmo principalmente no 

que diz respeito a qualidade do ensino e da 

aprendizagem. 

10. Vejo o trabalho do gestor escolar como de 

fundamental importância para o bom 

andamento de toda a dinâmica escolar. É por 

ele que se iniciam todas as discussões em 

cima da esfera educacional, o mesmo precisa 

ser um líder. 

11. O papel do gestor escolar é zelar pela 

qualidade da instituição em que está inserido 

pois o mesmo é importante para um bom 

funcionamento e andamento de todo o 

contexto escolar. 

12. [...] me sinto um tanto quanto angustiada 

[...] apesar de saber o quanto o gestor é 

importante no meio educacional de uma 

instituição escolar, no meu caso encontro 

muita dificuldade para dar esse atendimento 

presente. 

13. Hoje o trabalho do gestor é bem mais 

amplo e complexo [...] o papel do gestor é de 

fundamental importância para o processo 

ensino aprendizagem de uma instituição, uma 

vez que ele necessita ter uma visão inovadora, 



158 
 

ser líder pedagógico, apoiar e estabelecer 

prioridades dentro da escola, avaliar suas 

ações e do grupo, participar dos projetos 

educativos e incentivar sua equipe para que 

sintam-se estimulados a desenvolverem novas 

teorias e práticas pautadas em resultados 

satisfatórios no trabalho voltado para a 

concretização dos objetivos propostos por 

todos. 

14. Administrar uma escola não é fácil, 

quando se quer desenvolver um bom trabalho, 

pois requer dedicação e preparação para 

vencer os desafios a escola exige mudança, as 

expectativas são grandes em relação ao 

desempenho do gestor que necessita de 

formação e de uma boa equipe para que possa 

desenvolver os trabalhos de forma 

significativa para melhoria da qualidade do 

ensino. 

15. O gestor escolar exerce um papel 

fundamental que é administrar, nesse sentido, 

evidenciamos que não é uma tarefa fácil. 

Portanto, acreditamos que o gestor precisa ser 

líder, ter competência para nortear as 

atividades da escola, ser flexível, saber dizer 

“sim” e “não”, ter autonomia, contudo, 

respeitando as opiniões dos demais 

funcionários etc. 

16. [...] de fato o gestor tem um papel muito 

importante na escola, principalmente no 

processo ensino aprendizagem dos alunos. 

Com esse novo modelo de gestão democrática 

o gestor assumi a liderança da equipe e zela 

por um espaço harmonioso na escola, é ele 

que direciona, orienta e opina, não se 

esquecendo de trabalhar em conjunto. Enfim é 

ele o norteador da escola. [...] buscar 

conhecimento para fazer um bom trabalho na 

escola. 

17. É um trabalho que deve ser realizado em 

equipe, para que os frutos colhidos possam ser 

satisfatórios para todos. O gestor não apenas 

ensina, mas também aprende muito, tendo em 

vista que o processo educacional é um 

processo de ensino aprendizagem. 

18. É dele a missão de fazer com que todos 

que vivem em torno da escola participem 

coletivamente do processo ensino 

aprendizagem. É preciso criar um elo de 

confiança entre professores, alunos, pais e 

comunidade escolar no intuito de buscar 

melhoria na qualidade da educação, bem como 

assegurar a todos o direito de participação. 

19. O gestor escolar tem um papel 

importantíssimo dentro do processo ensino 
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aprendizagem. 

25. [...]. Temos a grande necessidade de 

buscar conhecimento para fazer um bom 

trabalho na escola. 

28. [...] para exercer o papel de gestor é 

preciso ter conhecimento e competência na 

parte administrativa, pedagógica e financeira. 

O compromisso e a qualificação profissional 

são requisitos fundamentais para exercer com 

eficiência esta função. 

30. Hoje o trabalho do gestor é bem mais 

amplo e complexo. No momento atual o bom 

gestor é aquele que consegue mobilizar todos 

os segmentos da comunidade escolar em 

função do objetivo principal da escola que é o 

sucesso do processo ensino aprendizagem, é o 

gestor o principal incentivador de todas as 

ações desenvolvidas pela escola desde as 

questões administrativas até as questões 

pedagógicas. 

26. O trabalho do gestor escolar é um grande 

desafio, pois o mesmo precisa ser líder, ser 

flexível, ter autonomia sabendo respeitar as 

demais opiniões, valorizar sua equipe, zelar 

pelo ambiente, incentivar o pedagógico e 

acima de tudo buscar conhecimento acerca de 

uma Gestão Democrática. [...] o gestor tem um 

papel muito importante na escola, 

principalmente no processo ensino 

aprendizagem dos alunos. 
Fonte: Elaboração da pesquisadora (com base nos dados da SEED-SE), 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

APÊNDICE B – Categoria Empírica de Análise 2: Qualificação de Gestão Presente no 

Trabalho do Gestor Escolar 

Unidade 

de 

Registro 

(UR) 

(Tema) O trabalho do gestor escolar 

Categoria 

empírica 

de análise 

(a 

posterior) 

2 Concepção de gestão presente no trabalho do gestor escolar 

Turmas Composição dos 

índices (frequência 

lexical = indicadores) 

Unidades de Contexto (UC) 

(Situações explicitadas dos textos – mensagens postadas pelos 

cursistas) 

Turma 1 Centralizador (3) 

Descentralização (5) 

Descentralizado (1) 

Descentralizadores (1) 

Gerente (2) 

Gestão Democrática 

(4) 

Metas (2) 

Participação (11) 

Transparência (4) 

Total - 11 

4. O Gestor deve ser comprometido com a transparência e saber 

delegar poderes ao mesmo tempo que cobra as 

responsabilidades das funções, saber ouvir não significa ser 

manipulado, mas é da oportunidade a todos de se expressarem 

já que a comunidade escolar tem vários segmentos. 

5. Ainda não temos uma gestão democrática, pois foram muitos 

anos sob o jugo da ditadura, do autoritarismo, da centralização 

e superar tudo isso não é fácil. 

7. O Gestor Escolar deve caminhar junto com todos que fazem 

a comunidade escolar, rumo a construção de uma escola cidadã 

que prepare o indivíduo, que seja transparente, que atue com o 

Conselho Escolar que escute a comunidade e que a convide 

para estar junto a Escola participando das tomadas de decisões. 

[...] estamos lutando a cada momento de nosso trabalho como 

Gestor Escolar, um trabalho descentralizado, dividindo a 

responsabilidade para que os bons resultados, sejam alcançados. 

8. Vivemos e respiramos DEMOCRACIA, no entanto, na rotina 

escolar o trabalho fica muito centralizado na pessoa do gestor, 

pois geralmente as pessoas que fazem parte da escola ainda não 

se apoderaram da importância do trabalho coletivo e das 

decisões coletivas, até mesmo porque é muito bom a “zona de 

conforto” em que vive aquele que não se envolve no trabalho 

escolar – pedagógico, administrativo e financeiro. 

10. O desafio está lançado: realizar uma gestão democrática. 

Para isso se faz necessário romper a zona de conforto, envolver 

a comunidade escolar. Eles precisam ser inseridos nesse 

processo e acredito que o caminho é fortalecimento do conselho 

escolar, proporcionamos condições para que ele possa realizar 

suas funções. 

Sabemos que isso não é fácil, as pessoas as vezes prefere não se 

envolver, mas não podemos desistir. 

13. A gestão deve saber integrar objetivo, ação e resultado, 

assim agrega à sua gestão colaboradores que procuram o bem 

comum de uma coletividade. 

Os gestores ainda não são vistos como centralizador [...]. 

18. O gestor tem a obrigação de trabalhar com os princípios 

fundamentais da Gestão Democrática, que são o da 

transparência, participação e descentralização. [...]. O 

pensamento democrático está, quase sempre, apenas na mente 

do gestor e ele sai esbarrando nos pensamentos diversos que 

acham que o gestor não quer simplesmente assumir suas 

responsabilidades. 

19. Os segmentos de nossas escolas ainda precisam 
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compreender e acreditar na real força dos mesmos, 

especialmente quando entenderem que a luta coletiva, a 

participação efetiva e a cooperação dentro da escola podem 

fazer a democracia acontecer. 

Acredito que o nosso trabalho deve primar por uma convivência 

democrática e por maior participação de todos. Com essas 

atitudes podemos romper com práticas autoritárias e 

conservadoras, contrárias a democracia. 

20. Sinto a necessidade de construir uma gestão democrática 

com todos os segmentos da escola e comunidade escolar, pois 

acredito que só desta forma é possível ser um gestor mediador, 

que age de forma descentralizada e que exerce sua liderança 

com autoridade, mas também com muita humildade. 

21. O gestor escolar precisa ser o articulador entre professores, 

funcionários, alunos, pais e comunidade; percebendo a 

dinâmica do processo administrativo, pedagógico, financeiro e, 

sobretudo, das relações humanas. [...] o gestor tem diversas 

obrigações, entre elas a de conhecer e dominar os princípios 

fundamentais da Gestão Democrática: Transparência, 

Participação e Descentralização. [...] no espaço escolar, ainda 

não há compreensão do sentido da palavra Democracia, mesmo 

quando o gestor divide as tarefas, sempre é solicitada sua 

presença nas reuniões da comunidade escolar para as decisões 

finais. 

Convergir e divergir, são atitudes sempre presentes nos espaços 

escolares, certamente o mais importante é garantir que tanto a 

convergência quanto a divergência nos proporcione mudanças 

para o bem-estar da coletividade. Afinal o verdadeiro líder é 

aquele que aponta caminhos, o gestor precisa ser esse líder, não 

só para apontar os caminhos, mais para caminhar junto com os 

outros na construção de uma escola democrática de fato. 

22. A gestão desta unidade de ensino tem consciência de que a 

Gestão Democrática já está posta no ambiente escolar e que é 

necessário que, não só ele mas todos os envolvidos nesse 

processo conheça, domine e coloque em prática os princípios 

fundamentais da gestão democrática transparência, participação 

e descentralização. 

Turma 2 Autonomia (2) 

Centralizado (1) 

Descentraliza (1) 

Descentralização (1) 

Descentralizada (2) 

Descentralizar (1) 

Gestão compartilhada 

(2) 

Gestão democrática 

(3) 

Gestão descentralizada 

(2) 

Gestão participativa 

(1) 

Participação (1) 

Participar (1) 

 

Total = 7 

04. Quando se fala em descentralização, remete-nos uma 

impressão que isso acontece em todo contexto da unidade 

escolar, mas, quando se trata de algumas decisões que pode 

comprometer alguém, isso centraliza totalmente, pois o gestor 

sente-se na obrigação de decidir sozinho, muitos não querem se 

comprometer, então o diretor assume a responsabilidade. 

05. A reflexão que faço frente a gestão descentralizada é que 

esta é uma postura que ainda está em processo de construção 

[...] ainda na falta clareza dos caminhos que levam a uma 

gestão compartilhada e autonomia dos componentes da equipe, 

para assumirem funções quando acreditam que são papel 

exclusivo do diretor. 

06. [...]. É a falta de compreensão da comunidade escolar sobre 

o que é, e a necessidade de se realizar uma gestão democrática 

no mais amplo sentido da palavra, pois nesse modelo as 

obrigações e decisões são descentralizadas, e cada um deve 

reconhecer seu papel no processo, se responsabilizando 

conjuntamente com o gestor, seja no sucesso ou no fracasso. 

08. Compartilhamos as dificuldades e desafios de gerir uma 

escola, com um modelo de gestão participativa, onde as regras 

muitas das vezes são confundidas pelos profissionais que se 

sentem autônomos nas suas decisões [...]. 

9. O trabalho do gestor escolar é atualmente um grande desafio. 
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[...] há dificuldades em lidar, principalmente com pessoas. [...]. 

Descentralizar, incluir, democratizar são ações exigidas do 

gestor mais que precisam do apoio e da parceria dos outros 

segmentos que fazem a comunidade escolar. Além do 

compromisso com a real aprendizagem dos alunos, através de 

uma série de ações voltadas a esse fim, o gestor ainda tem para 

si a demanda da conhecida prestação de contas e gerenciamento 

do Caixa Escolar. 

11. O gestor precisa participar de cursos de capacitação, 

congressos e seminários, pois algumas atividades realizadas 

precisam de um conhecimento teórico para lhe dar mais 

segurança nas tomadas de decisão. Decisões estas que precisam 

ser compartilhadas e divulgadas para toda comunidade escolar. 

12. Os principais desafios na gestão democrática [...] referem-se 

a indisponibilidade de tempo da equipe escolar e comunidade 

para efetuar uma participação efetiva de acordo com as 

necessidades da instituição. Destacando os principais entraves 

ao processo de autonomia financeira reafirmamos a 

indisponibilidade de tempo e a carência de orientações e 

treinamentos relativos à movimentação financeira, aplicação de 

recursos [...] acaba propiciando um exercício centralizado nas 

mãos do gestor. 

Turma 3 Ato de gerir (2) 

Autonomia (4) 

Autônomo (1) 

Competências (1) 

Democracia (2) 

Descentralização (1) 

Descontextualização 

(1) 

Formação (4) 

Gestão democrática 

(6) 

Gestão empresarial (1) 

Participação (9) 

Participar (1) 

Participativa (5) 

PPP (1) 

Qualidade social (1) 

 

Total = 22 

3. A comunidade escolar pode participar efetivamente das 

decisões escolares através da mobilização com a comunidade 

escolar e local, na participação dos colegiados, nas reuniões 

realizadas em sala de aula com os professores, coordenadores e 

gestores para avaliar o trabalho desenvolvido durante o 

bimestre, discutindo os avanços e as dificuldades enfrentadas, 

ouvindo o relato dos pais, as sugestões e as críticas, através das 

atividades extraclasse, entre outros. 

6. A gestão democrática, conduzida e coordenada pelo gestor 

escolar, também é sustentada pelo projeto pedagógico, 

elaborado e executado por todos que são envolvidos na 

comunidade escolar. 

8. [...] envolve estabelecer quais são as ações prioritárias, saber 

quando e como elas devem ser realizadas e acompanhar seus 

resultados são questões prioritárias para o bom andamento da 

gestão escolar. 

9. Percebo que a fundamentação de sua resposta está ligada ao 

conceito de Gestão Empresarial da Escola, sem dúvida Há 

excelentes resultados quando assumimos essas práxis, mas 

haverá espaço para o partilhamento de poder na escola? 

10. O Gestor escolar é uma figura de suma importância para a 

instituição educativa quando promove a gestão com qualidade 

social, pois só haverá espaço educativo democrático se, de fato, 

ocorrer garantia de acesso e permanência com aprendizagem 

dos estudantes. [...] o coletivo escolar deve ser valorizado 

através do papel articulador do gestor que promove a presença 

da família enquanto cooperadora da escola, tal postura resulta 

em autonomia e participação dos estudantes e interação entre 

professores e funcionários. 

15 [...] a escola é um espaço que exige atitude consciente e 

imediata, às vezes, mas que estamos sozinhos não, pois o 

Conselho de Escola com a representatividade de todos os 

seguimentos pode ajudar e muito nesse sentido. 

16. [...] gostaria de frisar o aspecto humano presente em toda 

esta formação estrutural, profissional, de relações, de 

conhecimento e legitimidade deste grandioso instrumento que é 

a gestão democrática [...] dispomos de um aparato conceitual 

invejável para resolução das dificuldades existentes em relação 
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ao nosso trabalho específico de gestores. Mas, ainda sinto a 

urgente necessidade de uma formação voltada à compreensão 

dos comportamentos e especificidades humanas. 

17. [...] um ponto crucial para a efetivação da gestão 

democrática que são as relações humanas inerentes a gestão, 

pois sem que todos vistam a camisa de um projeto comum de 

escola é impossível o PPP sair do papel. Tomar isso real é o 

grande desafio para qualquer gestor de escola pública. 

18. As atitudes, os conhecimentos, o desenvolvimento de 

habilidades e competências na formação do gestor escolar são 

tão importantes quanto a prática de ensino em sala de aula [...]. 

20. Saber lidar (resolver) com as situações cotidianas ajudam 

muito, pois é difícil adquirir a confiança dos demais se não 

mostramos competência no que fazemos. Nesse sentido a 

elaboração do PPP, do Regimento Interno, implementação do 

Conselho Escolar pode nos ajudar bastante por apresentar a 

vontade de todos [...] desse modo será mais fácil acertar nas 

ações uma vez que as mesmas de certa forma estão pré-

determinadas pelas diretrizes adotadas. 

23. A gestão escolar é uma estratégia de intervenção 

organizadora e mobilizadora de caráter abrangente e orientada 

para promover mudanças e desenvolver processos educacionais. 

24. A gestão escolar é o ato de gerir a dinâmica cultural da 

escola, afinado com as diretrizes e políticas educacionais 

públicas, para a implementação de um projeto político 

pedagógico. Compromissado com os princípios da democracia 

e com os métodos que organizem e criem condições para um 

ambiente educacional autônomo. 

25. Cheio de divergências [...] tem que ter uma verdadeira 

harmonia entre todos os segmentos da escola e ter uma 

interação com a família que só assim todos caminham numa só 

direção que é a melhoria na qualidade da educação. 

30. Um gestor precisa ter uma boa Formação na área 

educacional [...] Competência [...] Disponibilidade [...] 

Interesse no pedagógico [...] Dinamismo [...] Liderança [...] Boa 

comunicação [...]. Ter visão do futuro [...]. 

31. [...] considero importante na atuação do gestor escolar: 

Praticar a gestão participativa; compromisso com a qualidade 

do ensino; descentralização do poder de decisão; envolver a 

família na educação dos discentes; humanizar o ambiente 

escolar; envolvimento no processo ensino aprendizagem; 

apresentar propostas inovadoras; integrar ações na escola 

buscando parcerias com outras instituições; implementação do 

PPP; auto avaliação. 

32. Priorizar a decisão coletiva. O diretor como mediador. 

Construção coletiva do PPP consciente na sociedade que 

pretendemos. A garantia do direito à educação. Definir metas 

em conjunto. Transparência no uso dos recursos recebidos. 

33. A gestão democrática tem por finalidade possibilitar à 

escola maior grau de autonomia pedagógica, administrativa e 

financeira, de forma a garantir a qualidade do ensino e ao 

mesmo tempo a aprendizagem dos alunos. 

34. A gestão democrática ela é fundamental e ao mesmo tempo 

tem por sua finalidade possibilitar à escola maior grau de 

autonomia pedagógica, administrativa e financeira, de forma a 

garantir a qualidade do ensino público ministrado.   

Turma 4 Competência (1) 

Conselho escolar (3) 

Descentralização (1) 

Escola democrática (1) 

5. Para conquistarmos uma educação de qualidade, precisamos 

da colaboração de toda a comunidade escolar. [...] só acontece 

quando alguns fatores são atingidos, como, por exemplo: 

Diretores compromissados com a atividade docente; alunos 
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Formação (1) 

Gestão democrática 

(4) 

Participação (2) 

Qualidade (5) 

Transparência (1) 

 

 Total = 3 

desejosos de aprender; mães e pais participando e fiscalizando 

as atividades escolares; entre outros fatores. Dessa maneira, a 

gestão democrática será alcançada, e, certamente, também, uma 

escola de qualidade. 

6. A gestão democrática hoje luta por novos desafios, onde a 

busca pela competência é indispensável, e só depende de nós 

que fazemos a verdadeira gestão democrática junto com toda a 

comunidade escolar fazer a diferença e buscar a qualidade. 

9. [...] existem vários fatores importantes na atuação do Gestor 

Escolar, porém optei para discutir neste fórum o Conselho 

Escolar, pois ele é um parceiro do gestor em todas as atividades 

que se desenvolvem no interior da escola 

Turma 5 Competência (1) 

Descentralizar (1) 

Escola democrática (1) 

Gestão democrática 

(2) 

Habilidades (2) 

Líderes (1) 

Potencial (1) 

Qualidade (1)  

 

Total = 4 

2. [...]. Estamos com anseios, conflitos, problemas e 

dificuldades. Mas somos fortes, capazes, acreditamos no nosso 

potencial, nas habilidades e competências daqueles que estão 

conosco fazendo educação, sendo escola e juntos conseguirmos 

superar e vencer. 

4. [...], nossa gestão democrática, devemos caminhar com 

firmeza, retirar as pedras do caminho. Para assim alcançarmos 

nossos objetivos. 

13. [...] hoje a escola democrática pode descentralizar as 

tomadas de decisões nas escolas, mas ainda é muito preliminar 

a sua aceitação pelos que a fazem, pois é encarada como algo 

sem muita credibilidade. 

14. Necessitamos de ser líderes e levamos em conta toda a 

nossa experiência para desempenhar nossa função em prol do 

nosso alunado. 

Turma 6  Coletivo (3) 

Compartilhada (2) 

Democracia (3) 

Gerência/gerenciar (2) 

Gerenciar (2) 

Gerir (1) 

Gestão/gestão 

democrática (3) 

Líder (2) 

Liderança (6) 

Mediador (1) 

Mudanças (1) 

Participação (5) 

Participativo (3) 

Processo (10) 

Transformar (5) 

 Total = 20 

2. É preciso articular o saber da escola com o da comunidade 

num relacionamento que deve promover o desenvolvimento 

pleno, uma convivência democrática, ligadas aos valores, ao 

projeto pedagógico, às condições físicas e materiais da escola, 

aos seus membros efetivos e a seus colaboradores. 

4. [...] o gestor escolar deve ter como referência a gestão 

democrática e ser participativo no centro da liderança e 

articulação do planejamento, organização, coordenação, 

acompanhamento, avaliação e integração de todas as atividades 

desenvolvidas na escola. 

5. Para que a gestão democrática na educação se efetive e torne-

se a realidade no âmbito educacional, é importante a articulação 

dos diversos segmentos nas escolas. [...] o gestor é considerado 

pela escola como alguém que conduz um processo, um agente 

de mudanças, um mediador, um líder, capaz de criar 

mecanismo eficiente e facilitar a integração dentro da 

instituição, visando à superação da acomodação, no 

individualismo construindo neste espaço um ambiente de 

solidariedade, de companheirismo e de participação da equipe 

na tomada de decisão. 

6. [...] falar em gestão democrática é muito fácil, mas na hora 

de fazer com que todos participem é bem difícil, mas com 

jeitinho no gestor pode conseguir alguns avanços. 

7. [...] a referência é, e será sempre a gestão democrática, mas 

isso não significa que o gestor aceite tudo que, alunos, 

funcionários e pais queira fazer, a escola é um espaço de 

educação. 

8. Não será uma tarefa fácil, fazer todos da comunidade 

entender como realmente a democracia acontece. 

9. [...] pouco são aqueles que sabe realmente o que é 

democracia. Não é fácil gerir uma escola nos princípios da 

gestão democrática mais não é impossível. 

10. [...] o gestor escolar é um coordenador com grandes 
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responsabilidades e que deve manter o bom funcionamento da 

escola, com dedicação, determinação, liderança e muito 

trabalho compartilhado com toda comunidade escolar [...]. 

11. [...] O problema maior não é a comunidade escolar e sim o 

sistema, pois enquanto o diretor for indicado ele é considerado 

um cabo eleitoral dos políticos [...]. 

12. O trabalho do gestor escolar é bem amplo quando se refere 

a uma gestão democrática, pois exige liderança, organização, 

conhecimento e determinação para resolver problemas e incluir 

a comunidade escolar para participar de decisões, o que as 

vezes não é nada fácil pois alguns ainda não sabem a 

importância de sua participação nas decisões e soluções de 

problemas. 

13. Como é amplo, e nós que estamos envolvidas com 

seriedade, sabemos das convergências e divergências que 

acontecem no âmbito escolar mas temos que estar sempre 

prontos para uma reflexão em relação a compreensão sobre a 

qualidade da educação, revendo sempre os valores e o real 

papel da escola. 

14. [...] não é fácil gerenciar uma escola, se não existe no 

interior desta um trabalho coletivo e participativo. 

15. [...] um gestor não deve em hipótese nenhuma trabalhar 

sozinho, o coletivismo com certeza é a base para um trabalho 

de sucesso. Ele é quem gerencia alguns recursos financeiros, e 

este deve ser transparente para que se efetive de fato uma 

gestão democrática com qualidade social. 

16. Um gestor líder é capaz de desenvolver o potencial de 

trabalho de toda sua equipe, fazendo com que esta sinta-se 

capaz de transformar e realizar com sucesso todos os projetos 

desenvolvidos pela instituição de ensino. 

17. [...]. O trabalho da gestão escolar eficaz é aquele que 

apresenta integração com a comunidade, a fim de constituir 

uma gestão democrática e participativa [...]. 

18. O trabalho da gestão escolar democrática requer, dentre 

outros, a participação da comunidade nas ações desenvolvidas 

na escola. 

20. [...] gestão democrática se faz com a participação de todos, 

mas o gestor é o ponto de partida para essa democracia. 

23. O gestor escolar é uma das pessoas de maior importância 

para o sucesso ou o fracasso de uma escola, pois depende muito 

do seu jeito de lidar com os conflitos existentes no ambiente 

escolar, da maneira de interagir com as pessoas que integram a 

comunidade escolar. 

25. A liderança começa pela direção da escola, que procura 

parceria com os pais, com a Secretaria de Educação do Estado e 

com o próprio Conselho da Escola, sempre em conjunto com 

todos os educadores. 

26. A gestão baseia-se na certeza de que o foco maior de 

qualquer escola é o aluno... 

Turma 7 Gerir (3) 

Gestão compartilhada 

(1) 

Gestão democrática 

(9) 

Gestão participativa 

(2) 

Participação (1) 

Participar (1) 

Qualidade (1) 

 

7. [...]. Almejamos uma educação de qualidade onde todos que 

estão envolvidos se dedique ao trabalho com mais 

compromisso. 

12. [...] o maior entrave é o de trabalhar gestão democrática, 

para alguns não temos poder de decisão e transferimos para os 

outros, observe que os gestores reclamam e sofrem basicamente 

os mesmos problemas [...]. 

26. Em minha concepção uma gestão democrática não se 

resume apenas ao fato de tomar decisões coletivas, compartilhar 

informações, etc.., sobretudo, o fazer democrático de uma 

gestão envolve estratégias pedagógicas desafiadoras que 
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TOTAL = 6 favorecem o processo de uma aprendizagem significativa dos 

educandos. 

15. Gerir é além, de simplesmente administrar. O gestor 

democrático ele deve ter visões democráticas que o diferencie 

dos demais chefes. Não é fácil a função de um gestor, quantas 

atribuições e tribulações, mas o bom de tudo isso é quando 

chegamos ao fim de cada dia e temos a certeza do dever 

cumprido, apesar muitas vezes da falta do reconhecimento, mas 

o que importa é o produto, é a satisfação da maioria. 

19. [...] hoje posso afirmar que realmente estamos fazendo um 

trabalho democrático na escola que muitas vezes algumas 

pessoas questiona a maneira de como nós estamos tomando as 

decisões no coletivo, aberto e não centralizador como foram aos 

longos anos passados. 

20. [...] graças à coordenação da equipe gestora está se 

ampliando a participação dos conselheiros nas ações e decisões 

da escola (o melhor seria que esta iniciativa fosse tomada pelos 

demais conselheiros), mas se ficarmos esperando isso não 

acontece. [...] mesmo estando favorecendo uma gestão 

compartilhada sinto a necessidade de que todos os conselheiros 

que fazem o Conselho de Escola [...] se sintam corresponsável 

nessa dinâmica que favoreça os processos coletivos e 

participativos de decisão. 

21. [...] acredito que uma gestão participativa só acontece de 

verdade se caminharmos com o mesmo objetivo. 

Turma 8 Autonomia (2) 

Competência (1) 

Gestão democrática 

(1) 

Habilidade (5) 

Líder (2) 

Liderança (3) 

Participação (4) 

Transparência (1) 

 

TOTAL = 10 

2. Se a gestão é democrática com a participação de todos os 

níveis da unidade educacional ao invés de centralizadora, se o 

trabalho da sua equipe trabalha em sintonia ao invés de isolada 

e personificada no individualismo de funções onde a equipe não 

permite o trabalho em equipe e também se a instituição constrói 

parcerias que auxiliam a gestão na execução de suas atividades 

pedagógicas com os alunos. 

- As convergências em relação ao trabalho do gestor escolar 

lida com resistências [...] precisa diagnosticar os reais 

problemas situacionais e operacionais que a escola possui e 

articular todos os níveis do colegiado escolar para que esses 

problemas sejam solucionados e a instituição melhore nos seus 

aspectos administrativos, pedagógicos e financeiros [...]. As 

divergências em relação ao trabalho do gestor escolar estão 

diretamente ligadas a postura e atitudes do gestor quanto a 

dinâmica de trabalho. 

9. O gestor escolar pode ser comparado a um maestro que 

comanda a orquestra, motiva e se sente parte dela. 

7. Há necessidade de uma atuação com maior competência, 

tendo a clareza de que se exige numa gestão democrática. 

9. [...] ele apenas sistematiza, organiza, mobiliza e conduz. Isso 

representa algumas das convergências do trabalho de gestão. As 

divergências apontam para o autoritarismo, para o mal 

entendimento da relação de poder. 

- A[...] a missão é pesada. 

10. O gestor escolar nos dias de hoje deve ser um grande 

empreendedor onde tem que administrar focalizando os 

aspectos administrativos, pedagógicos e financeiro. 

12. [...] sua autonomia é fundamental na dimensão, 

administrativa, pedagógica e financeira da escola. [...] 

credibilidade no fazer coletivo, [...] otimizando dos recursos 

financeiros [...] transparente [...] exemplo de líder, que pode 

articular sua comunidade na construção de pessoas produtivas e 

preparadas para continuar no desenvolvimento social. 

13. [...] gestor escolar está [...] é responsável por todas atitudes 
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tomadas na escola, embora valorize as ideias e iniciativas de 

toda comunidade escolar, promovendo a participação de todos 

nas tomadas de decisões, estabelecendo um clima de liberdade 

de comunicação e interação. [...] entende-lo como sendo um 

líder cooperativo [...] articula para que todos participem da 

gestão [...]. 

16. O gestor escolar precisa ser um mediador e articulador. 

Saber identificar as habilidades e competências de sua equipe. 

19. [...] quando o gestor escolar está preparado para lidar com 

as divergências e convergências, fica mais fácil solucionar as 

situações apresentadas, principalmente quando este possui 

competência, habilidade, autonomia, atuação, liderança, 

humanismo, flexibilidade, inovação, criticidade e transparência, 

fatores primordiais a sua atuação no ambiente escolar. 

Turma 9 Autonomia (1) 

Colegiado (3) 

Comunicação aberta 

(1) 

Comunicação escolar 

(1) 

Conhecimento (2) 

Democracia (3) 

Diretor (8) 

Eficiência (3) 

Formação na área de 

gestão democrática (1) 

Gerenciador (1) 

Gerencialismo (2) 

Gestão democrática 

(7) 

Liberalismo (1) 

Líder (3) 

Liderança (2) 

Participação (4) 

Participar (2) 

Participativo (3) 

Processo (5) 

PPP (3) 

Qualidade (7) 

 

TOTAL = 19 

6. O trabalho de gestão escolar depende do empenho da 

comunidade em participar do trabalho coletivo, visando a 

interação nas ações desempenhada por cada segmento para que 

tenhamos um projeto de trabalho de proveitoso, conhecendo o 

PPP e o Regimento Interno como instrumento da escola e os 

Conselhos. 

14.  O ideal que temos para nossa escola é que ela seja crítica, 

de qualidade, participativa e transformadora. Que contribua 

para a transformação de cidadãos, justos, conscientes, 

conhecedores dos seus limites e tenham respeito, tendo um bom 

relacionamento entre professores, alunos, gestores participantes 

do colegiado e a família. 

15. [...] busca na distribuição de ações e metas para desenvolver 

o trabalho educacional participativo. 

16. A necessidade de um projeto político pedagógico na escola 

com um fim de tomar decisões coletivas de políticas 

educacionais ou exigência legal, dos membros que compõem a 

comunidade escolar [...]. 

17.  [...] O PPP é uma necessidade. Pois o mesmo nos orienta a 

tomadas de decisões coletivas em todos os segmentos dentro da 

instituição escolar. 

20. O gestor deve tratar o trabalho coletivo como meio de 

desenvolver ações com a participação dos segmentos que 

compõem o colegiado respeitando as decisões tomadas em prol 

da educação. 

21. Para desenvolver um bom trabalho é essencial que o gestor 

desenvolva relevantes características como:  

- Conhecer o PPP da escola e saber apontar os pontos positivos 

e negativos; 

- Dominar aspectos jurídicos e normativos que regem os 

sistemas de ensino do país. 

23. Articular o que converge e o que diverge no cotidiano 

escolar em um ponto de culminância consensual é desafiador e 

implica em gestão democrática, quando conseguimos. É gestão, 

porque temos que levar cargas, e é democrática, porque 

podemos compartilhar [...]. 

24. “É justamente esta liberdade, essa autonomia, essa divisão 

de poderes sem perder a liderança que vão legitimar o trabalho 

do gestor, também acredito que não será por força nem por 

violência que conseguiremos um trabalho transformador, 

participativo e de qualidade, mas através do conhecimento, do 

saber fazer, segurança para conduzir todo processo democrático 

e através deste, conseguir a adesão de muitos. 

25.  O gestor deve além de tudo ser um líder e usar essa 

liderança para o lado da conquista pois acredito ser a melhor 

forma de solucionarmos principalmente os conflitos surgidos no 
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dia a dia [...]. 

22.  [...]. Se a gestão democrática não tiver esse norte de 

trabalhar o coletivo dentro da instituição, o trabalho tende a 

ficar no meio do caminho. 

28. O debate liberal tende a atribuir ao diretor o papel de 

gerenciador e principal responsável pela eficácia da escola. No 

entanto, o debate democrático compreende que se a escola é 

pública a gestão também deve ser pública, ou seja, um direito 

que deve ser partilhado por todos. [...] não devemos confundir o 

gerencialismo pregado pelo liberalismo que tem fins voltado 

para o mercado com a gestão democrática, cujo fim é a 

formação de seres pensantes, participativos, autônomos, 

humanos e sob essa perspectiva a responsabilidade da 

“eficiência” da escola são de todos e não apenas do diretor, que 

é apenas um mediador entre o projeto coletivo e os sujeitos 

sociais beneficiários do mesmo. 

29. Hoje se tem outra visão, onde um diretor de escola é um 

gestor da dinâmica social, um mobilizar e organizador de 

atores, um articulador da diversidade para dar-lhe unidade e 

consistência, na construção do ambiente educacional e 

promoção segura da formação de seus alunos [...] o diretor é 

cada vez mais obrigado a levar em consideração a evolução da 

ideia de democracia, o que conduz o conjunto de professores, e 

mesmo os agentes locais, à maior participação, à maior 

implicação nas tomadas de decisões. 

32. [...] com tantas mudanças na educação é necessário nas 

escolas um gestor que interaja com toda comunidade escolar, 

facilitando a comunicação com todos os que fazem a escola, 

para que assim, todos possam cumprir suas responsabilidades 

com sucesso. 

38. São relevantes e significativas as dimensões que atingem o 

trabalho do gestor, são elas a administrativa a financeira e a 

pedagógica [...]. 

39. [...] vivemos em um contexto da gestão democrática onde 

os conflitos surgem decorrentes de vários fatores: o próprio 

sistema dificulta a nossa ação e consequentemente somos 

castrados de nossos sonhos de fazer acontecer a democracia de 

fato em nossas escolas... 

40. [...] compartilhamos juntos da tão sonhada gestão 

democrática, e os conflitos são consequências e reflexos de uma 

luta constante por uma educação de qualidade, onde se faz valer 

participação, democracia e mediação na construção do 

conhecimento. 

41. O gestor deve agir democraticamente como líder, 

gerenciando conflitos, visando o progresso de sua escola, para 

isso é necessário o compromisso de cada um nesse processo, 

pois os desafios são muitos. Ele precisa exercer o seu papel 

disponibilizando uma comunicação aberta para assim, 

desenvolver uma gestão integrada com toda a comunidade 

escolar. 

44. [...] deve haver participação dos segmentos para que 

possamos criar laços de interação com a comunidade escolar e 

com isso podemos ajudar no desenvolvimento social, 

econômico, político e cultural. 

Turma 

10 

Autonomia (1) 

Consenso (1) 

Democracia (1) 

Democrático (10) 

Eficiência (1) 

Habilidade (1) 

4. [...] pensar em um fazer pedagógico voltado para a 

construção de uma gestão democrática onde os conhecimentos 

teóricos adquiridos com esse curso sejam colocados em prática. 

28. [...] ter conhecimento e competência na parte 

administrativa, pedagógica e financeira. o compromisso e a 

qualificação profissional são requisitos fundamentais para 



169 
 

Líder (7) 

Lidera (1) 

Liderados (1) 

Liderança (4) 

Liderar (1) 

Participação (2) 

Participar (3) 

Transparente (1) 

 

TOTAL = 14 

 

exercer com eficiência esta função. 

13. [...] o papel do gestor é de fundamental importância para o 

processo ensino e aprendizagem de uma instituição, uma vez 

que ele necessita ter uma visão inovadora, ser líder pedagógico. 

14. [...] administrar uma escola não é fácil, quando se quer 

desenvolver um bom trabalho, pois requer dedicação e 

preparação para vencer os desafios a escola exige mudança. 

15. [...] acreditamos que o gestor precisa ser líder, ter 

competência para nortear as atividades da escola, ser flexível, 

saber dizer sim e não, ter autonomia, contudo, respeitando as 

opiniões dos demais funcionários etc. 

16. Com esse novo modelo de gestão democrática o gestor 

assumi a liderança da equipe e zela por um espaço harmonioso 

na escola, é ele que direciona, orienta e opina, não esquecendo 

de trabalhar em conjunto. Enfim é ele o norteador da escola. 

19. O gestor escolar tem um papel importantíssimo dentro do 

processo ensino aprendizagem. 

23. Ser gestor na atual conjuntura é sem sombra de dúvida 

muito importante, pois o gestor é o carro chefe que orienta, 

organiza, lidera, apoia. Houve e delega poderes para sua equipe, 

descentralizando e tornando as ações democráticas. 

24. Considero também o trabalho do gestor de escola um 

grande desafio, pois nos dias atuais a concepção è que os 

gestores devem ser democráticos, opinar e propor medidas que 

visem o aprimoramento dos trabalhos escolares, o sucesso de 

sua instituição, além de exercer sua liderança administrativa e 

pedagógica, visando a valorização e desenvolvimento de todos 

na escola. 

25. [...] concordo com os colegas sobre a importância do 

trabalho e desafios do gestor escolar, pois ele representa para 

toda comunidade escolar: liderança, trabalho coletivo, 

competência e acima de tudo uma gestão democrática 

transparente. 

27. [...] é dele a missão de articular e incentivar a participação 

de toda a comunidade escolar nas tomadas de decisões da 

escola. 

28. O trabalho do gestor tem se configurado, nas últimas 

décadas, como uma tarefa cada vez mais complexa, em virtude 

do nível de exigência, decorrente da variedade de problemas 

vivenciados no cotidiano escolar. Atualmente, para exercer o 

papel de gestor escolar é preciso ter conhecimento e 

competência na parte administrativa, pedagógica e financeira. O 

compromisso e a qualificação profissional são requisitos 

fundamentais para exercer com eficiência esta função. 

29. O trabalho do gestor é uma tarefa que requer algumas 

habilidades [...]. Adotar uma postura democrática para 

juntamente com o grupo desenvolverem um trabalho 

pedagógico de qualidade para o crescimento de nossas escolas. 

30. No momento atual o bom gestor é aquele que consegue 

mobilizar todos os segmentos da comunidade escolar em 

função do objetivo principal da escola que é o sucesso do 

processo ensino aprendizagem. É o gestor o principal 

incentivador de todas as ações desenvolvidas pela escola desde 

as questões administrativas até as questões pedagógicas. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora (com base nos dados da SEED-SE), 2018. 
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APÊNDICE C – Wordlist 

Wordlist 10 de novembro de 2018 

N Word Freq. % Teste % 

207,00 ANGUSTIA 1,00 - 1,00 10,00 

208,00 ANGÚSTIA 1,00 - 1,00 10,00 

209,00 ANGUSTIADA 1,00 - 1,00 10,00 

210,00 ANGUSTIADOS 1,00 - 1,00 10,00 

211,00 ANGUSTIANTES 1,00 - 1,00 10,00 

212,00 ANGUSTIAS 1,00 - 1,00 10,00 

216,00 ANSEIOS 4,00 0,01 2,00 20,00 

290,00 ÁRDUA 12,00 0,04 5,00 50,00 

291,00 ARDUO 2,00 - 2,00 20,00 

292,00 ÁRDUO 9,00 0,03 4,00 40,00 

302,00 ARTICULA 1,00 - 1,00 10,00 

303,00 ARTICULAÇÃO 5,00 0,02 3,00 30,00 

304,00 ARTICULAÇÕES 2,00 - 1,00 10,00 

305,00 ARTICULADAS 1,00 - 1,00 10,00 

306,00 ARTICULADO 1,00 - 1,00 10,00 

307,00 ARTICULADOR 14,00 0,05 6,00 60,00 

308,00 ARTICULAR 11,00 0,04 5,00 50,00 

390,00 AUTONOMIA 12,00 0,04 5,00 50,00 

391,00 AUTÔNOMO 1,00 - 1,00 10,00 

392,00 AUTÔNOMOS 2,00 - 2,00 20,00 

394,00 AUTORIDADE 1,00 - 1,00 10,00 

395,00 AUTORITÁRIAS 2,00 - 2,00 20,00 

396,00 AUTORITÁRIOS 1,00 - 1,00 10,00 

397,00 AUTORITARISMO 3,00 0,01 2,00 20,00 

398,00 AUTORITARISMOS 1,00 - 1,00 10,00 

470,00 BUROCRACIA 1,00 - 1,00 10,00 

471,00 BUROCRÁTICA 1,00 - 1,00 10,00 

472,00 BUROCRATICAS 2,00 - 1,00 10,00 

473,00 BUROCRÁTICAS 1,00 - 1,00 10,00 

474,00 BUROCRATICO 1,00 - 1,00 10,00 

475,00 BUROCRÁTICO 3,00 0,01 1,00 10,00 

476,00 BUROCRATICOS 1,00 - 1,00 10,00 

477,00 BUROCRÁTICOS 1,00 - 1,00 10,00 

515,00 CANSADA 1,00 - 1,00 10,00 

516,00 CANSATIVO 1,00 - 1,00 10,00 

562,00 CENTRALIZA 1,00 - 1,00 10,00 

563,00 CENTRALIZAÇÃO 2,00 - 1,00 10,00 

564,00 CENTRALIZADO 2,00 - 2,00 20,00 

565,00 CENTRALIZADOR 3,00 0,01 2,00 20,00 

566,00 CENTRALIZADORA 1,00 - 1,00 10,00 

567,00 CENTRALIZANDO 1,00 - 1,00 10,00 

608,00 CINTURA 4,00 0,01 3,00 30,00 

659,00 COLEGIADO 4,00 0,01 2,00 20,00 

660,00 COLEGIADOS 5,00 0,02 3,00 30,00 

662,00 COLETIVA 5,00 0,02 3,00 30,00 
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663,00 COLETIVAMENTE 6,00 0,02 5,00 50,00 

664,00 COLETIVAS 6,00 0,02 5,00 50,00 

665,00 COLETIVIDADE 5,00 0,02 2,00 20,00 

666,00 COLETIVISMO 1,00 - 1,00 10,00 

667,00 COLETIVO 22,00 0,08 8,00 80,00 

668,00 COLETIVOS 2,00 - 2,00 20,00 

704,00 COMPETENCIA 2,00 - 2,00 20,00 

705,00 COMPETÊNCIA 11,00 0,04 4,00 40,00 

706,00 COMPÊTENCIA 1,00 - 1,00 10,00 

707,00 COMPETENCIAS 2,00 - 1,00 10,00 

708,00 COMPETÊNCIAS 7,00 0,03 5,00 50,00 

709,00 COMPETENTE 2,00 - 2,00 20,00 

714,00 COMPLEXA 3,00 0,01 3,00 30,00 

715,00 COMPLEXIDADE 1,00 - 1,00 10,00 

716,00 COMPLEXIDADES 1,00 - 1,00 10,00 

717,00 COMPLEXO 2,00 - 2,00 20,00 

718,00 COMPLICAÇÃO 1,00 - 1,0 10,00 

719,00 COMPLICADO 3,00 0,01 3,00 30,00 

778,00 CONFLITIVO 1,00 - 1,00 10,00 

779,00 CONFLITO 1,00 - 1,00 10,00 

780,00 CONFLITOS 16,00 0,06 6,00 60,00 

820,00 CONSELHEIROS 5,00 0,02 1,00 10,00 

821,00 CONSELHO 23,00 0,08 6,00 60,00 

822,00 CONSELHOS 3,00 0,01 2,00 20,00 

823,00 CONSENSO 1,0 - 1,00 10,00 

824,00 CONSENSUAL 1,00 - 1,00 10,00 

909,00 COOGESTORA 1,0 - 1,00 10,00 

914,00 COORDENA 1,00 - 1,00 10,00 

915,00 COORDENAÇÃO 4,00 0,01 3,00 30,00 

916,00 COORDENADA 1,00 - 1,00 10,00 

917,00 COORDENADAS 1,00 - 1,00 10,00 

918,00 COORDENADOR 9,00 0,03 5,00 50,00 

919,00 COORDENAR 1,00 - 1,00 10,00 

1059,00 DEMOCRACIA 19,00 0,07 5,00 50,00 

1060,00 DEMOCRATICA 7,00 0,03 6,00 60,00 

1061,00 DEMOCRÁTICA 92,00 0,34 10,00 100,00 

1062,00 DEMOCRATICAMENTE 1,00 - 1,00 10,00 

1063,00 DEMOCRÁTICAS 2,00 - 2,00 20,00 

1064,00 DEMOCRATICO 1,00 - 1,00 10,00 

1065,00 DEMOCRÁTICO 16,00 0,06 7,00 70,00 

1066,00 DEMOCRÁTICOS 1,00 - 1,00 10,00 

1067,00 DEMOCRATIZAÇÃO 3,00 0,01 2,00 20,00 

1068,00 DEMOCRATIZAR 1,0 - 1,00 10,00 

1083,00 DESAFIADOR 1,0 - 1,00 10,00 

1084,00 DESAFIADORAS 1,0 - 1,00 10,00 

1085,00 DESAFIO 17,00 0,06 7,00 70,00 

1086,00 DESAFIOS 17,00 0,06 7,00 70,00 

1088,00 DESCENTRALIZA 1,00 - 1,00 10,00 
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1089,00 DESCENTRALIZAÇÃO 8,00 0,03 4,00 40,00 

1090,00 DESCENTRALIZADA 3,00 0,01 2,00 20,00 

1091,00 DESCENTRALIZADAS 1,00 - 1,00 10,00 

1092,00 DESCENTRALIZADO 1,00 - 1,00 10,00 

1093,00 DESCENTRALIZADORES 1,00 - 1,00 10,00 

1094,00 DESCENTRALIZANDO 2,00 - 2,00 20,00 

1095,00 DESCENTRALIZAR 2,00 - 2,00 20,00 

1170,00 DIÁLOGO 4,00 0,01 2,00 20,00 

1187,00 DIFICIL 2,00 - 2,00 20,00 

1188,00 DIFÍCIL 14,00 0,05 7,00 70,00 

1189,00 DIFÍCIL 1,00 - 1,00 10,00 

1190,00 DIFÍCIO 1,00 - 1,00 10,00 

1191,00 DIFICULDADES 1,00 - 1,00 10,00 

1192,00 DIFICULDADE 5,00 0,02 3,00 30,00 

1193,00 DIFICULDADES 16,00 0,06 8,00 80,00 

1194,00 DIFICULDDES 1,00 - 1,00 10,00 

1195,00 DIFICULTA 2,00 - 2,00 20,00 

1196,00 DIFICULTANDO 1,00 - 1,00 10,00 

1197,00 DIFIFICIL 1,00 - 1,00 10,00 

1198,00 DIFÍL 1,00 - 1,00 10,00 

1258,00 DIVERGE 1,00 - 1,00 10,00 

1259,00 DIVERGÊNCIA 1,00 - 1,00 10,00 

1260,00 DIVERGENCIAS 7,00 0,03 2,00 20,00 

1261,00 DIVERGÊNCIAS 26,00 0,10 10,00 100,00 

1262,00 DIVERGENTES 2,00 - 2,00 20,00 

1263,00 DIVERGIR 4,00 0,01 2,00 20,00 

1438,00 ENTRAVE 2,00 - 2,00 20,00 

1439,00 ENTRAVES 4,00 0,01 4,00 40,00 

1462,00 EQUIPA 1,00 - 1,00 10,00 

1463,00 EQUIPE 58,00 0,21 9,00 90,00 

1464,00 EQUIPES 1,00 - 1,00 10,00 

1550,00 ESTRESSADOS 1,00 - 1,00 10,00 

1551,00 ESTRESSANTE 1,00 - 1,00 10,00 

1629,00 FACÍL 1,00 - 1,00 10,00 

1630,00 FÁCIL 26,00 0,10 8,00 80,00 

1631,00 FÃCIL 1,00 - 1,00 10,00 

FResLis1632,00 FACILITA 1,00 - 1,00 10,00 

1633,00 FACILITADORAS 1,00 - 1,00 10,00 

1634,00 FACILITADORES 1,00 - 1,00 10,00 

1635,00 FACILITANDO 2,00 - 2,00 20,00 

1657,00 FARDO 2,00 - 1,00 10,00 

1836,00 GERENCIA 2,00 - 2,00 20,00 

1837,00 GERENCIADOR 1,00 - 1,00 10,00 

1838,00 GERENCIAIS 1,00 - 1,00 10,00 

1839,00 GERENCIALISMO 1,00 - 1,00 10,00 

1840,00 GERENCIAMENTO 2,00 - 2,00 20,00 

1841,00 GERENCIANDO 1,00 - 1,00 10,00 

1842,00 GERENCIAR 2,00 - 2,00 20,00 
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1843,00 GERENTE 4,00 0,01 3,00 30,00 

1844,00 GERI 1,00 - 1,00 10,00 

1845,00 GERIDA 1,00 - 1,00 10,00 

1846,00 GERIMOS 1,00 - 1,00 10,00 

1847,00 GERIR 11,00 0,04 7,00 70,00 

1850,00 GESTÃO 159,00 0,58 10,00 100,00 

1851,00 GESTOR 605,00 2,21 10,00 100,00 

1852,00 GESTORA 8,00 0,03 4,00 40,00 

1853,00 GESTORES 32,00 0,12 9,00 90,00 

1854,00 GESTORESE 1,00 - 1,00 10,00 

1880,00 GRATIFICANTE 3,00 0,01 3,00 30,00 

1893,00 HABILIDADE 4,00 0,01 3,00 30,00 

1894,00 HABILIDADES 10,00 0,04 4,00 40,00 

2214,00 LIDER 4,00 0,01 2,00 20,00 

2215,00 LÍDER 21,00 0,08 5,00 50,00 

2216,00 LIDERA 1,00 - 1,00 10,00 

2217,00 LIDERADOS 1,00 - 1,00 10,00 

2218,00 LIDERANÇA 20,00 0,07 7,00 70,00 

2219,00 LIDERANÇAS 1,00 - 1,00 10,00 

2220,00 LIDERAR 2,00 - 2,00 20,00 

2221,00 LÍDERES 2,00 - 2,00 20,00 

2341,00 MEDIA 1,00 - 1,00 10,00 

2342,00 MEDIAÇÃO 2,00 - 2,00 20,00 

2343,00 MEDIADOR 16,00 0,06 6,00 60,00 

2345,00 MEDIAR 2,00 - 2,00 20,00 

2442,00 MUDAM 1,00 - 1,00 10,00 

2443,00 MUDANÇA 5,00 0,02 3,00 30,00 

2444,00 MUDANÇAS 14,00 0,05 6,00 60,00 

2445,00 MUDAR 3,00 0,01 2,00 20,00 

2669,00 PARTICIAPTIVA 1,00 - 1,00 10,00 

2670,00 PARTICIPA 2,00 - 2,00 20,00 

2671,00 PARTICIPAÇÃO 43,00 0,16 9,00 90,00 

2672,00 PARTICIPAM 1,00 - 1,00 10,00 

2673,00 PARTICIPANDO 4,00 0,01 3,00 30,00 

2674,00 PARTICIPANTES 3,00 0,01 3,00 30,00 

2675,00 PARTICIPAR 16,00 0,06 8,00 80,00 

2676,00 PARTICIPATIVA 14,00 0,05 7,00 70,00 

2677,00 PARTICIPATIVO 6,00 0,02 4,00 40,00 

2678,00 PARTICIPATIVOS 4,00 0,01 4,00 40,00 

2679,00 PARTICIPE 2,00 - 2,00 20,00 

2680,00 PARTICIPEM 3,00 0,01 3,00 30,00 

2681,00 PARTÍCIPES 1,00 - 1,00 10,00 

2772,00 PESADA 1,00 - 1,00 10,00 

2773,00 PESADO 1,00 - 1,00 10,00 

2822,00 POLIVALENTE 1,00 - 1,00 10,00 

2948,00 PROBLEMA 4,00 0,01 3,00 30,00 

2949,00 PROBLEMAS 29,00 0,11 8,00 80,00 

2950,00 PROBLEMÁTICAS 3,00 0,01 3,00 30,00 
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3026,00 QAULIDADE 1,00 - 1,00 10,00 

3031,00 QUALIDADE 58,00 0,21 10,00 100,00 

3032,00 QUALIDADES 1,00 - 1,00 10,00 

3033,00 QUALIFICAÇÃO 2,00 - 1,00 10,00 

3178,00 RESPONSABILIDADE 22,00 0,08 10,00 100,00 

3179,00 RESPONSABILIDADES 17,00 0,06 6,00 60,00 

3180,00 RESPONSABILIZADOS 1,00 - 1,00 10,00 

3181,00 RESPONSABILIZANDO 1,00 - 1,00 10,00 

3182,00 REDPONSÁVEIS 6,00 0,02 5,00 50,00 

3183,00 RESPONSÁVEL 16,00 0,06 6,00 60,00 

3370,00 SOBRECARREGA 1,00 - 1,00 10,00 

3371,00 SOBRECARREGADA 1,00 - 1,00 10,00 

3372,00 SOBRECARREGADO 1,00 - 1,00 10,00 

3373,00 SOBRECARREGADOS 3,00 0,01 2,00 20,00 

3408,00 SOZINHA 4,00 0,01 2,00 20,00 

3409,00 SOZINHO 5,00 0,02 4,00 40,00 

3410,00 SOZINHOS 2,00 - 2,00 20,00 

3423,00 SUCESSO 29,00 0,11 9,00 90,00 

3424,00 SUCESSOS 1,00 - 1,00 10,00 

3426,00 SUFOCADO 1,00 - 1,00 10,00 

3427,00 SUFOCANDO 1,00 - 1,00 10,00 

3468,00 TAREFA 17,00 0,06 6,00 60,00 

3469,00 TAREFAS 7,00 0,03 6,00 60,00 

3564,00 TRABALHAM 1,00 - 1,00 10,00 

3565,00 TRABALHAR 16,00 0,06 8,00 80,00 

3566,00 TRABALHO 475,00 1,74 10,00 100,00 

3567,00 TRABALHOS 7,00 0,03 3,00 30,00 

2713,00 PEDAGOGICA 1,00 - 1,00 10,00 

2714,00 PEDAGÓGICA 20,00 0,07 8,00 80,00 

2715,00 PEDAGÓGICAS 9,00 0,03 5,00 50,00 

2716,00 PEDAGOGICO 1,00 - 1,00 10,00 

2717,00 PEDAGÓGICO 40,00 0,15 9,00 90,00 

2718,00 PEDAGOGICOS 1,00 - 1,00 10,00 

2719,00 PEDAGÓGICOS 5,00 0,02 3,00 30,00 

2720,00 PEDAGÓGICO 1,00 - 1,00 10,00 

2806,00 PODER 14,00 0,05 7,00 70,00 

2815,00 POLITICA 1,00 - 1,00 10,00 

2816,00 POLÍTICA 2,00 - 2,00 20,00 

2817,00 POLITICAS 1,00 - 1,00 10,00 

2818,00 POLÍTICAS 1,00 - 1,00 10,00 

2819,00 POLITICO 4,00 0,01 2,00 20,00 

2820,00 POLÍTICO 6,00 0,02 4,00 40,00 

2821,00 POLÍTICOS 2,00 - 2,00 20,00 

2869,00 PRÁTICA 18,00 0,07 7,00 70,00 

2870,00 PRATICADOS 1,00 - 1,00 10,00 

2871,00 PRATICAR 1,00 - 1,00 10,00 

2872,00 PRÁTICAS 6,00 0,02 4,00 40,00 

2873,00 PRÁTIVA 1,00 - 1,00 10,00 
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2874,00 PRÁXIS 1,00 - 1,00 10,00 

2875,00 PRÁXIS 2,00 - 1,00 10,00 

2960,00 PRODUTIVAS 1,00 - 1,00 10,00 

2961,00 PRODUTIVIDADE 1,00 - 1,00 10,00 

2962,00 PRODUTIVO 1,00 - 1,00 10,00 

2963,00 PRODUTO 1,00 - 1,00 10,00 

2964,00 PRODUZINDO 1,00 - 1,00 10,00 

2965,00 PRODUZIR 1,00 - 1,00 10,00 

3031,00 QUALIDADE 58,00 0,21 10,00 100,00 

3032,00 QUALIDADES 1,00 - 1,00 10,00 

3033,00 QUALIFICAÇÃO 2,00 - 1,00 10,00 

3191,00 RESULTADO 4,00 0,01 4,00 40,00 

3193,00 RESULTADOS 9,00 0,03 5,00 50,00 

3576,00 TRANSFORMA 1,00 - 1,00 10,00 

3577,00 TRANSFORMAÇÃO 3,00 0,01 2,00 20,00 

3578,00 TRANSFORMAÇÕES 1,00 - 1,00 10,00 

3579,00 TRANSFORMADOR 3,00 0,01 2,00 20,00 

3580,00 TRANSFORMADORA 6,00 0,02 3,00 30,00 

3581,00 TRANSFORMADORAS 1,00 - 1,00 10,00 

3582,00 TRANSFORMADORES 1,00 - 1,00 10,00 

3583,00 TRANSFORMAMOS 1,00 - 1,00 10,00 

3584,00 TRANSFORMAR 6,00 0,02 2,00 20,00 

3589,00 TRANSPARENCIA 1,00 - 1,00 10,00 

3590,00 TRANSPARÊNCIA 10,00 0,04 4,00 40,00 

3591,00 TRANSPARENTE 3,00 0,01 3,00 30,00 
Fonte: Elaboração da pesquisadora, 2018. 
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APÊNDICE D – Quadro de Análise dos TCC (45 Trabalhos) 

EIXO FOCO AÇÕES/INTERVENÇÃO 

1 – Projeto 

Político 

Pedagógico 

– PPP (22 

trabalhos) 

Autonomia escolar (reflexão) Não indica – trabalho teórico 

Visão dos professores sobre o PPP 

(Estudo e Reflexão) 

Sugere reflexão sobre escola sem o PPP. 

Entrevista professores 

Visão do gestor – Fatores que 

dificulta/contribuem para a 

elaboração do PPP (Estudo – 

Reflexão – Diagnóstico) 

Investigação na escola. 

Considerações sobre os fatores. 

 Trabalho teórico 

Qualidade da Educação (Avaliação 

do PPP) 

Consta implantação de um processo de 

avaliação do PPP – estudos – aplicação e 

questionários 

Subsidiar a reelaboração do PPP Sistematização e subsídios sobre gestão escolar.  

Não deixa claro que tenha se concretizado ações 

Implantação do PPP para 

democratização da escola 

Pesquisa de diagnóstico do PPP na escola.  

Trabalho teórico 

Implantação do PPP nas escolas Estudo no decorrer do curso. 

Aplicação de questionários. 

Não propõe ações práticas 

Construção do PPP Indica pesquisa para levantar motivos da não 

construção do PPP. 

Trabalho teórico 

Construção do PPP e a formação do 

Conselho escolar 

Elaboração de uma proposta de intervenção para 

o núcleo gestor. 

Trabalho teórico 

Reelaboração do PPP – melhoria do 

ensino 

Oficinas com coordenadores. 

Encontros de orientação/subsídios. 

Encontro com o conselho escolar. 

Debates – propostas para a melhoria do ensino – 

segmentos da comunidade 

Compromisso com o fazer 

pedagógico (Estudo – Reflexão – 

Diagnóstico) 

Levantamento. 

Pesquisa. 

Diagnóstico na escola 

Construção coletiva do PPP Evidenciou mobilização – pesquisa – reuniões. 

Não confirma se as intenções se efetivaram 

Avaliação do PPP Realiza levantamento de dados na escola. 

Supõe que vai haver sequência 

Reelaborar o PPP Indica que inicia pesquisa. 

Não confirma a ação 

Avaliação dos PPP das escolas Mobilização e construção do PPP no decorrer do 

curso 

Construção do PPP Não especifica. 

Supõe-se ter construído 

Reformulação do PPP – melhor 

eficiência – desempenho no 

trabalho didático pedagógico 

Segue as etapas – diagnóstico – pesquisa – 

reflexão – estudos – reuniões. 

PPP reestruturado 

Atualização do PPP da escola Realiza etapas do processo indicado pelo curso 

PPP atualizados. 

 

Atualização dos PPP Realiza etapas do processo indicado pelo curso 

PPP atualizados. 

Sugere mudanças no contexto educativo – 

melhorias no ensino e aprendizagem  

Construção do PPP Indica mobilização da comunidade – encontro – 

suscita debates. 

Não confirma a concretização do objetivo  

Reelaboração do PPP das escolas Realiza etapas do processo indicado pelo curso 

PPP atualizados  



177 
 

Retomada da elaboração do PPP 

(Atualização) 

Não indica proposta de intervenção nem 

realização de ações  

 

2 – 

Conselho 

Escolar – 

CE (11 

trabalhos) 

Fortalecimento do CE e da 

participação da comunidade 

Cinco ações – palestras e reuniões. 

Discussão sobre aprimoramento da cultura da 

participação. 

Organização e funcionamento de Conselho 

Escolar 

Participação da comunidade escolar 

(Formação - Capacitação) 

Capacitação da comunidade – curso de 

formação continuada em CE 

Democratização da Gestão. 

(Formação – Capacitação) 

Trabalho de formação continuada CE 

Revitalização do Conselho Escolar Formação para CE. 

Criação do espaço físico para o CE. 

Regularização de horário de funcionamento. 

 CE revitalizado 

Fortalecimento do Conselho 

Escolar 

Não evidencia ações – trabalho teórico 

Eficiência e eficácia do CE  

(Formação – Capacitação) 

Pesquisa – estudo – trabalho teórico 

Atuação do colegiado – melhoria da 

qualidade do ensino (Reconstrução) 

Projeto realizado em 8 etapas. 

Colegiados reconstruídos 

Fortalecimento dos CE Identifica procedimentos de pesquisa – 

entrevistas – atas – diário de campo – entrevistas 

com a comunidade 

Criação e fortalecimento do CE Apresenta discussão com a comunidade. 

Entrevista com representantes dos segmentos. 

Proposta de criação do CE. 

Trabalho teórico 

Atuação dos colegiados – 

reativação – inoperante. 

(Formação – Capacitação) 

Elaboração de um Plano de ação. 

Uma proposta de formação continuada para 

conselheiros 

Fortalecimento do CE Só indica realização de pesquisa bibliográfica 

3 – Gestão 

Escolar 

Democrática 

Participativa  

(12 

trabalhos)  

A realidade escolar com vistas a 

propor mudanças. 

(Fortalecimento da Gestão 

Democrática) 

Ações de reflexão sobre gestão democrática – 

participação. 

Participação – família – 

comunidade – com vistas à 

qualidade da educação. 

(Fortalecimento da Gestão 

Democrática) 

Visualiza estratégias de atividades a serem 

realizadas. 

Inclusão de alunos portadores de 

necessidades especiais. 

(Formação de professores) 

Indica a capacitação de educadores para atuar 

com portadores de necessidades especiais. 

Não confirma outras ações. 

Pressupostos e mecanismos da 

gestão democrática 

Trabalho de reflexão. 

Supõe ação educativa para a mudança – práxis. 

Grêmio estudantil como mecanismo 

da gestão democrática. 

(Criação do mecanismo de gestão – 

aluno) 

Estudos – reflexões – oficinas – eleição de 

grêmio. 

Relação família X escola Associa a vinda dos pais a partir de 

apresentações das crianças. 

Aproveita a oportunidade para momento de 

discussão. 

Propõe continuidade. 

Participação da comunidade na 

gestão da escola 

Reuniões. 

Visitas aos pais. 

Interação/participação da Realização de pesquisa. 
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comunidade escolar Oficinas temáticas. 

Encontro para fomentar participação da 

comunidade. 

Participação dos pais na escola Propõe identificar causas que levam à não 

participação. 

Trabalho teórico. 

Conselho escolar 

(Fortalecimento dos colegiados) 

Estudos teóricos. 

Identificar concepção gestão 

democrática junto ao Conselho 

Escolar e Conselho Fiscal 

(Fortalecimento dos colegiados) 

Palestras – estudos – aplicação de questionários. 

Fonte: Elaboração da pesquisadora (com base nos dados da SEED-SE), 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


