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RESUMO 
 
 
A pesquisa Gestão Escolar Democrática na Escola Pública em Pernambuco: 

uma experiência da década de 80 teve como objetivo geral registrar a memória 

de uma experiência de gestão, supostamente democrática, no sistema escolar 

público de Pernambuco na década de 80, numa escola localizada na zona norte 

da cidade do Recife. À luz desse objetivo geral buscou-se identificar a 

concepção de gestão escolar veiculada no discurso oficial na referida década, 

em Pernambuco, nos Planos Estaduais de Educação assim como as formas de 

materialização na prática escolar, detectando, em memórias de educadores, as 

formas como a escola reagia às orientações da Secretaria de Educação, 

analisando as formas de participação da comunidade interna e externa na 

gestão da escola estudada, como forma de apreender fatores favoráveis à 

mudança na gestão escolar e analisar o papel do gestor na implantação de 

práticas democráticas.O fato de ter como objeto de estudo uma experiência 

singular vivenciada num passado recente apontou o estudo de caso como 

caminho metodológico adequado, utilizando a história oral temática que 

privilegia a coleta de depoimentos por meio de entrevistas orais, objetivando 

esclarecer o fenômeno estudado, a partir dos registros de memória de 

atores/autores partícipes da experiência.  Na análise dos dados coletados 

através das entrevistas semi-estruturadas, fez-se uso de uma adaptação do 

método de Análise de Conteúdo de Bardin, que possibilita uma compreensão 

mais profunda de significados, o que é particularmente fértil quando aplicado 

ao campo das investigações sociais.No estudo realizado foi possível constatar 

indícios de uma gestão democrática convivendo com princípios e processos de 

uma administração técnico-burocrática centrada na figura do diretor. Entre os 

demais achados, vale ainda destacar: a desarticulação da escola com o contexto 
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social mais amplo, como se fora uma ilha, e a alienação do professorado face 

aos movimentos sociais da própria categoria profissional; o entendimento 

reducionista da gestão democrática como resultado de relações afetivas; a 

apreensão de que a liderança interna do gestor é insuficiente para o bom 

funcionamento da escola se não for somada à capacidade de articulação e ao 

prestígio político-social junto aos órgãos centrais, o que lastimavelmente 

evidencia a forte interferência político-partidária no desempenho da função 

gestora; a vivência da “participação concedida”, mesmo no âmbito das decisões 

negociadas; a desqualificação da escola de hoje e o saudosismo da escola do 

passado como forma de escamotear a aceitação da escola real e a 

discriminação velada que incide sobre a clientela de hoje (alunos de classe 

social baixa). Por outro lado, detectou-se que a autonomia se constitui numa 

conquista que implica um processo de aprendizagem, em que iniciativa e 

coragem se colocam como fatores que impulsionam a quebra de uma cultura 

pautada no poder hierárquico e na passividade frente às determinações 

superiores. Sintetizando, pode-se afirmar que as lições do passado, mesmo 

quando advindas de experiências consideradas avançadas para a época, 

precisariam passar por um processo crítico de desconstrução para serem 

reconstruídas sob novas bases, tendo por horizonte o efetivo exercício da 

democracia.   
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RESUMÉ 
 

La recherche “Gestion Scolaire Démocratique à l’École Publique dans le 

Pernambouc: une expérience des années 80” a eu comme but général 

enregistrer la mémoire d’une expérience de gestion soi-disant démocratique, 

dans le système scolaire public du Pernambouc dans les années 80, dans une 

école située dans le nord de Recife. À la lumière de ce but général, on a cherché 

à identifier la conception de gestion scolaire contenue dans le discours officiel à 

cette époque-là, dans le Pernambouc, sur les Projets de l’État pour l’Éducation, 

ainsi que les formes de matérialisation dans la pratique scolaire, en détectant, à 

travers les mémoires des enseignants, les formes par lesquelles l’école 

réagissait aux orientations du Secrétariat d’Éducation, en analysant les formes 

de participation de la communauté intérieure et extérieure dans la gestion de 

l’école étudiée, comme une forme d’appréhender des facteurs favorables au 

changement dans la gestion scolaire et d’analyser le rôle du gestionnaire dans 

l’implantation de pratiques démocratiques. Le fait d’avoir comme objet d’étude 

une expérience singulière vécue dans un passé récent a montré l’étude de cas 

comme un chemin méthodologique convenable, en utilisant l’histoire orale 

thématique qui privilégie la collecte de témoignages à travers des interviews 

oraux, ayant comme but d’expliquer le phénomène étudié à partir des registres 

de mémoire d’acteurs/auteurs participants à l’expérience. Dans l’analyse des 

données collectées à travers les interviews semi-structurées, on a utilisé une 

adaptation de la méthode d’Analyse de Contenu de Bardin, qui permet une 

compréhension plus profonde de signifiés, ce qui est particulièrement fertile 

quand il est appliqué sur le champ des investigations sociales. Dans l’étude 

réalisée, il a été possible de constater des indices d’une gestion démocratique 

côtoyant des principes et des procédés d’une administration 
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technobureaucratique centrée sur la figure du directeur. Parmi les autres 

trouvailles, il est important encore de souligner la désarticulation de l’école avec 

le contexte social plus étendu, comme si c’était une île, et aliénation des 

enseignants face aux mouvements sociaux de leur propre catégorie 

professionnelle ; la compréhension réductionniste de la gestion démocratique 

comme résultat de rapports affectifs ; l’appréhension de que le pouvoir interne du 

gestionnaire est insuffisant pour le bon fonctionnement de l’école, s’il n’est pas 

accompagné de la capacité d’articulation et du prestige politique et social auprès 

des organismes centraux, ce qui, malheureusement, est à l’évidence de la forte 

interférence des partis politiques dans le développement de la fonction 

gestionnaire ; l’expérience vécue dans la « participation accordée », même au 

niveau des décisions négociées ; la disqualification de l’école d’aujourd’hui et la 

nostalgie de l’école du passé comme une forme d’escamoter l’acceptation de 

l’école réelle et la discrimination latente par rapport à la clientèle d’aujourd’hui 

(des élèves appartenant aux classes sociales moins favorisées). De l’autre côté, 

on a constaté que l’autonomie s’est constituée en une conquête qui implique un 

processus d’apprentissage où l’initiative et le courage se placent en tant 

qu’éléments qui  servent à briser une culture fondée sur le pouvoir hiérarchique 

et sur la passivité face aux déterminations des supérieurs. En résumé, on peut 

affirmer que les leçons du passé, même quand issues d’expériences considérées 

avancées pour l’époque, devraient passer par un processus critique de 

déconstruction pour pouvoir être reconstruites sous des nouvelles bases, ayant 

pour horizon l’exercice effectif de la démocratie. 
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A temática da gestão escolar democrática se impõe pela 

contemporaneidade do assunto. É uma história que, entre idas e vindas, 

afirmações e negações, vem se firmando particularmente desde a década de 80. 

Como professora dos cursos de formação de professores da 

Universidade Católica de Pernambuco, trabalhando a disciplina Estrutura e 

Funcionamento da Educação Básica, tenho me defrontado com a aplicação 

prática do princípio da gestão democrática na escola pública, o que tentei 

compreender melhor através da pesquisa “Gestão Democrática: da legalidade 

à legitimidade”.1

Este trabalho me levou a rebuscar experiências do passado, quando 

acompanhei, na qualidade de supervisora, práticas de gestão escolar. 

 

Primeiras Inquietações 

 

Minha caminhada profissional no âmbito da educação pública, quer 

como professora, secretária escolar, diretora de escola, supervisora local e 

regional ou ainda como técnica (chefe da Divisão de Supervisão da DERE2 

Norte) no período de 1982/1986, foi deveras gratificante e desafiadora e me 

motivou a investigar a questão da “gestão democrática” na Escola Pública de 

Pernambuco nos anos 80, atraída pela ousadia de alguns diretores que, talvez 

 
1 A referida pesquisa, inserida no Programa de Iniciação Científica da UNICAP, não foi concluída 

devido à saída da estagiária, por motivos pessoais.  
2 Departamento Regional de Educação. 
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desconhecendo teoricamente o sentido e a legitimidade do democrático, 

vivenciaram, já naquela época, experiências dessa ordem nas suas escolas. 

Durante aquele período, acompanhando o trabalho administrativo e 

pedagógico de mais de 120 escolas na DERE Recife Norte, encontrei atores 

desencantados, pessimistas e conformistas, mas também convivi com 

construtores, atores apaixonados, destemidos e crentes no poder/fazer da 

escola pública. 

Verifiquei, ainda, empiricamente, que no processo de construção da 

identidade escolar, algumas características iam se firmando com maior ou 

menor intensidade e assim, enquanto algumas escolas se antecipavam às 

orientações oficiais no desenvolvimento de um trabalho democrático em 

atendimento às expectativas das camadas menos favorecidas da população, 

outras permaneciam resistentes ao clima de abertura política que se instalava 

após os anos da ditadura, vivenciando práticas conservadoras e autoritárias. 

Em verdade, penso que sempre tivemos “Escolas” e “escolas”, “Diretores” e 

“diretores”. 

Naquela ocasião, como hoje, alguns viam a escola como 

irrecuperável, olhavam-na de forma incrédula, achando-a ineficiente e 

improdutiva. Chegavam a dizer: “a escola não muda ou se muda é para 

continuar sendo a mesma”. Contudo, é possível que esses desencantos e 

frustrações tenham, contraditoriamente, instigado alguns educadores à vivência 

de experiências diferenciadas e à paixão pelo trabalho educativo. 

O estudo de caso que desenvolvo está voltado para o interior de 

uma escola pública estadual do Recife, nos anos 80, cuja gestão escolar, 

enfrentando obstáculos e desafios, desenvolveu uma prática diferenciada com 

características marcadamente democráticas, num momento em que ainda eram 

incipientes o discurso e a prática da gestão escolar participativa. 
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Essa escola buscou conquistar autonomia administrativa, um melhor 

desempenho do fazer pedagógico, maior participação da comunidade, mais 

racionalidade administrativa, ou seja, melhor utilização dos elementos que 

estavam ao seu alcance, quando se vivia no país um período de transição 

política. 

• Que elementos favoreceram esse avanço? 

• O que diferenciava essa escola das demais, mesmo quando 

comparada com outras com a mesma infraestrutura e até mesmo proximidade 

geográfica? 

• O que conferia a essa escola o status de qualidade reconhecido 

pela comunidade local? 

• Que práticas foram implantadas e que favoreceram o processo 

democrático? 

• Até que ponto o perfil do diretor/gestor facilitou ou foi determinante 

nesse processo? 

 

Certamente que elucidar o processo de democratização das relações 

de poder no interior de uma escola pública e sua articulação com a comunidade 

nos anos 80 exige considerar um cenário nacional marcado por mudanças das 

políticas sociais, por concepções de educação mais progressistas e analisar o 

papel do gestor como líder na organização institucional da escola, além de 

considerar o papel do movimento sindical dos docentes, identificando a 

contribuição de todos esses elementos para a garantia da democracia. 

É percorrer um caminho, fazendo um resgate histórico e teórico dos 

avanços no campo da administração escolar democrática, participativa e 

comunitária, é acreditar no sonho de ser possível acrescentar algo novo sobre 

a história da educação em Pernambuco, tomando como base a trajetória 
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pessoal e profissional de uma geração de educadores comprometidos e 

idealistas. 

É nesse contexto marcado por encantos e desencantos, vitórias e 

perdas, que o presente trabalho ganha significado porque, primeiro reconhece 

a contribuição de profissionais anônimos que se devotaram à educação, 

fazendo dela o sentido de suas vidas, segundo porque busca confrontar as 

políticas públicas de educação, explicitadas nos instrumentos legais, 

confrontando-as com a prática que se efetiva nas escolas e terceiro porque 

sistematiza e interpreta uma rica experiência de gestão democrática. 

  

Formulação do Problema 

 

Na busca de explicação para estas inquietações, desenvolvo uma 

reflexão sobre a gestão democrática, tentando identificar fatores favoráveis à 

legitimação de uma prática de participação com a comunidade, independente do 

que se propunha oficialmente, a partir do resgate histórico da vivência de uma 

instituição pública que, apesar da conjuntura ainda marcada pelo autoritarismo, 

conseguiu desenvolver uma prática avançada para a época, buscando atender a 

necessidades e anseios/aspirações das classes populares. 

Tentando encontrar respostas para tantas indagações, tomo como 

propósito visualizar aspectos essenciais ligados ao surgimento e à prática do 

processo de gestão democrática, elegendo como objetivos do presente trabalho:  

• registrar a memória de uma experiência de gestão, supostamente 

democrática, no sistema escolar público de Pernambuco na década de 

80, período ainda marcado pelo autoritarismo; 
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• identificar a concepção de gestão escolar veiculada no discurso oficial na 

década de 80, em Pernambuco, nos Planos Estaduais de Educação; 

• identificar, em memórias de educadores, as formas como a escola reagia 

às orientações da Secretaria de Educação;  

• identificar as formas de participação da comunidade interna e externa na 

gestão da escola estudada; 

• identificar fatores favoráveis à mudança na gestão escolar; 

• analisar o papel do gestor na implantação de práticas democráticas. 

 

O momento da abertura política apontava para que a escola se 

reorganizasse e incorporasse os apelos da comunidade, no sentido de esta 

participar ativamente da elaboração, execução e avaliação das suas atividades, 

tendo em vista o exercício da democracia e cidadania. Diante disso, considero 

como hipóteses de trabalho: 

 
a) os avanços do processo de redemocratização da sociedade brasileira, 

nos anos 80, superaram os limites de duas décadas de autoritarismo político e 

o apelo participativo com o ressurgimento dos movimentos sociais repercutiu 

favoravelmente na democratização da gestão escolar;  

b) a liderança do gestor é um elemento fundamental para o exercício da 

gestão democrática; 

c)  o renascimento do movimento sindical da categoria dos professores, na 

década de 80, teve um papel significativo na prática da gestão escolar 

democrática com a elevação da consciência política dos professores. 
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Caminho Metodológico: a história possível 

 

O caminho proposto foi ir ao passado para 

chegar ao presente. 

 

O entendimento do que é e como é uma gestão democrática, pela 

via da literatura, poderá ter um sentido irreal, se não pudermos identificar casos 

concretos de materialização de práticas e aplicação de princípios e conceitos 

pertinentes. 

Na busca para identificar as múltiplas facetas de uma prática 

administrativa democrática, numa escola pública, na década de 80, faço opção 

por apreender o objeto de estudo por meio de uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, de caráter explicativo, através de um estudo de caso de uma escola 

que, na contra mão das práticas então dominantes naquele momento histórico 

(início da década de 80), construiu uma proposta administrativo-pedagógica 

diferenciada dos seus pares, quando ainda era difícil exercitar práticas 

educativas democráticas. 

O fato de ter como objeto de estudo uma experiência singular 

vivenciada num passado recente, objetivando descobrir, compreender, 

interpretar e explicar fatos ocorridos num determinado contexto, já apontava o 

estudo de caso como caminho metodológico adequado, livre das restrições 

ligadas aos estudos comparativos. 

Apesar das críticas feitas a esse tipo de metodologia, concordo com 

Soares (1992, p. 127) quando afirma que “...não é absurdo dizer que todas as 

metodologias de pesquisa são válidas e importantes, tudo depende do objeto 

de pesquisa e das opções do pesquisador”. 



 18
Nesse sentido, assumo os riscos das minhas escolhas, contrapondo 

à suposta objetividade do conhecimento, a subjetividade do pesquisador e 

afirmo que, na condição de pesquisadora, não pretendo ser apenas uma 

relatora passiva, mas ter uma conduta participante nesse processo, pela 

familiaridade com os acontecimentos e com o espaço e o tempo vivido pelos 

investigados. Esse momento, com certeza, constituir-se-á um marco referencial 

na minha carreira profissional. 

Acredito, ainda, que o estudo de caso da implantação de uma gestão 

democrática numa escola da rede pública pode ajudar a compreender os 

processos de mudança e até servir de referência para outras escolas, pois, se 

as conclusões dessa investigação forem válidas, a princípio para a situação 

específica estudada, não podendo ser aplicadas a outros casos, nada impede a 

possibilidade de outras escolas e outros atores se reconhecerem no cenário e 

se encontrarem no movimento de apreensão de significados e de busca de 

compreensão de questões pertinentes aos seus próprios contextos 

gestionários.  

 
Sendo assim,  
 
 

o estudo de caso é o estudo de um caso, seja ele simples e 

específico, como o de uma professora competente de uma 

escola pública, ou complexo e abstrato, como o das classes de 

alfabetização (CA) ou do ensino noturno.(....) O interesse, 

portanto, incide naquilo que ele tem de único, de particular, 

mesmo que posteriormente venham a ficar evidentes certas 

semelhanças com outros casos e situações (LÜDKE e ANDRÉ, 

1986, p. 17).  

 

A escola em exame configura-se como local preferencial para o 

estudo da gestão democrática por apresentar, já na década de 80, na sua 
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prática cotidiana, elementos reveladores que se afinam com o ideário das 

práticas democráticas tais como: 

• envolvimento da comunidade escolar nas decisões da escola;  

• calendário escolar personalizado; 

• grade horária (horas aulas) num formato diferenciado das 

convencionais; 

• salas de aula específicas para as diversas disciplinas do 

currículo; 

• metodologias e práticas de ensino que favoreciam a cultura 

democrática; 

• relativa autonomia financeira como forma de assegurar mais 

independência das ações administrativas, entre outros aspectos.  

 

Para proceder à coleta de informações, ou seja, para recompor o 

passado histórico da escola selecionada, enfrentei o problema da falta de 

documentos escritos. Utilizei, então, como técnica, os registros de memória dos 

autores/atores, a partir de fatos e acontecimentos marcantes, experimentados 

de forma direta ou indireta pelos mesmos. 

Vale ressaltar, no entanto, que a vida profissional não pode ser 

desvinculada da vida pessoal dos sujeitos e alguns narradores enveredaram 

pelos acontecimentos da vida pessoal visto que traços comuns se cruzam na 

maneira de ser, viver e trabalhar de cada um.  

Na bibliografia da história oral é possível distinguir três tendências: a 

história oral temática, a tradição oral e a história oral de vida (FONSECA, 1997 

p. 36). Minha opção foi pela história oral temática que privilegia a coleta de 
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depoimentos por meio de entrevistas orais objetivando esclarecer o fenômeno 

estudado. 

O indivíduo, neste caso particularmente ao fazer o seu relato de vida, 

não se constituía ele próprio nosso objeto de estudo, mas sim a sua narrativa é 

que era tomada como um testemunho.  

A opção por história oral temática para captar as informações dava 

mais liberdade ao narrador no sentido de falar livremente do seu campo de 

trabalho, do seu passado profissional e de suas experiências naquela escola. 

Alguns temas compunham o roteiro que serviu de roteiro para os depoimentos: 

• lembranças significativas da escola da década de 80; 

• projetos educativos, propostas pedagógicas e mudanças ocorridas na escola; 

• fatos e acontecimentos marcantes da vida profissional de cada um; 

• perfil das pessoas ocupantes dos cargos de direção e de supervisão; 

• relacionamento professores e alunos; 

•  serviços oferecidos pela escola; 

• relação com a comunidade. 

 

O uso da história oral de testemunhas vivas do passado, atores com 

repertórios próprios, com concepções e práticas diferenciadas e vivenciadas no 

cotidiano, se constituiu como a fonte principal para composição do quadro 

histórico em estudo. 

Os episódios do passado, evocados pelos entrevistados, narram as 

recordações de sua prática profissional e estão de tal forma incorporados que 
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fazem parte de suas vidas. Muitas dessas experiências têm registros fotográficos 

significativos e são guardados pelos seus atores com muito carinho.3

 

Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, 

reconstruir, repensar com imagens de hoje, as experiências do 

passado. A memória não é sonho, é trabalho (BOSI, apud 

FONSECA, 1997, p. 34). 

 

 

É bom também lembrar que os registros de memória escritos são 

muitas vezes documentos frios, solitários, sem vida, e até mais difíceis de serem 

encontrados. Por outro lado, as fontes orais são instrumentos usados pelo 

pesquisador para dar significação ao passado, uma vez que para podermos 

compreender a história ou o contexto atual é preciso mergulhar nas concepções 

e ações que no passado a fizeram ser como é hoje. E, assim, o presente estágio 

da gestão escolar democrática certamente carrega elementos dessa trajetória 

numa prova evidente que o passado não é morto ou vazio. 

As concepções e práticas partilhadas no coletivo são produtos de um 

patrimônio que se acumulou, enriqueceu e se reproduziu. Esse patrimônio 

cultural de saber e conduta que configura um determinado período histórico é 

repassado e partilhado coletivamente e não há como apagá-lo. 

Buscar a fala de ex-diretores, ex-professores (alguns voltaram a 

ensinar na escola após a aposentadoria, com contratos temporários e outros se 

submeteram a novos concursos), ex-alunos (alguns desses hoje são 

professores da própria escola ou exercem atividades de direção em outras 

escolas), pais e funcionários é buscar referências, é dar a palavra ao outro para 

recuperar o contexto no qual atuaram. 

 
3 Uma professora trouxe para o nosso encontro um álbum de fotografias da época. 
 



 22
Pensei que conhecer o passado mais recente da escola pesquisada, 

pela via da documentação existente nos seus arquivos fosse possível, com 

objetivo de selecionar o universo de ex-professores, ex-alunos, técnicos e 

demais funcionários para concretizar as entrevistas.  

No contato inicial com a Diretora da Escola, fiz a exposição dos 

objetivos e a finalidade do meu trabalho, solicitando a permissão para a 

realização do estudo, iniciando pela análise documental de planos de trabalho da 

escola, atas de reuniões, livros de ponto, projetos de professores, relatórios, 

informativos de professores/alunos e funcionários, diários de classe, que 

pudessem compor imagens das representações da gestão naquela época. 

A busca no arquivo “morto” da escola me deixou desolada, uma vez 

que boa parte do material pertencente àquele período foi danificado pelo 

cupim, pela má condição de abrigo e pela falta de pessoal para arquivá-lo 

devidamente. Do pouco material encontrado não foi possível se fazer uma 

leitura compreensiva porque só existiam alguns fragmentos; partes 

significativas estavam destruídas. 

Parti, assim, para colher os depoimentos orais pela via da entrevista. 

As entrevistas foram do tipo semi-estruturadas, orientadas por um roteiro que 

procurava possibilitar a ampla manifestação, tão espontânea quanto possível, 

do depoente a respeito da experiência em pauta e de sua participação nela. 

Embora, à primeira vista, parecesse não haver maiores dificuldades 

para selecionar os entrevistados, fez-se necessário estabelecer alguns critérios 

que justificassem a escolha. Considerei o tempo (década de 80) em que 

estiveram na escola e a inclusão de diversos segmentos (vice-diretor, 

professores, alunos e funcionários. 
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Fiz contato com os sujeitos selecionados para esclarecer os 

objetivos da pesquisa e agendar a gravação das entrevistas. Foram entrevistas 

individuais, semi-estruturadas, com 17 sujeitos que vivenciaram essa 

experiência direta ou indiretamente, gravadas em fitas k7. 

Enfrentei algumas dificuldades no decorrer da pesquisa tais como: a 

disponibilidade de tempo das pessoas, a ausência de um local tranqüilo e 

propício para realização dos encontros, a inibição natural diante de um 

gravador. 

Procurei escutar a voz dos entrevistados respeitando seus relatos e 

não apenas os dados que serviram à pesquisa. 

Essas entrevistas buscaram reconstituir, entre outros aspectos, 

traços marcantes da escola naquele período, com ênfase na gestão. 

O repertório dos depoentes era muito rico de detalhes o que exigiu a 

seleção do material coletado. 

Como resultados da investigação, reuni 17 entrevistas assim 

discriminadas: 10 professores, 01 vice-diretora, 01 supervisora, 03 funcionários 

administrativos e 02 ex- alunos. 

De posse do material coletado nas entrevistas iniciei o trabalho de 

transcrição das fitas para a análise, sem perder de vista o referencial teórico. 

Para dar suporte ao estudo que me propus realizar e para atingir os 

objetivos definidos anteriormente, o passo seguinte foi redefinir o caminho 

teórico, ou seja, ampliar o processo de construção do conhecimento, das 

categorias conceituais que dariam apoio às análises, para fundamentar a 

interpretação da realidade apreendida e o corpo de argumentação. 

Juntar as informações, analisá-las para desenvolver novas idéias, 

novos significados, novas compreensões e torná-las disponíveis é um processo 
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que exige conhecimento, além da capacidade de apreender impressões, 

intuições e subjetividades.  

A coleta de dados não quantificáveis exige do pesquisador cuidados 

especiais para garantir a compreensão crítica dos fatos, o sentido das 

comunicações, ou seja, a leitura do que está por trás dos conteúdos 

manifestos. 

Busquei, na análise dos dados coletados através das entrevistas 

semi-estruturadas, utilizar uma adaptação do método de Análise de Conteúdo 

de Bardin definida como: 

 

Conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando 

obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) 

que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens (BARDIN, 2000, p. 42). 

 

 

Nesse sentido, a análise do conteúdo vai além de uma simples 

leitura, possibilitando uma compreensão mais profunda de significados, o que é 

particularmente fértil quando aplicado ao campo das investigações sociais. 

Os procedimentos usados para o processamento dos dados 

coletados, tendo em vista chegar à compreensão, interpretação e explicação 

dos achados, seguiram os passos sugeridos por Moraes (1999), assim 

especificados: 

• Preparação das informações (transcrição das entrevistas, seleção 

dos elementos significativos a partir dos objetivos visados e 

codificação do material). 
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Utilizei, inicialmente, códigos numéricos para cada entrevista. Na 

leitura de cada uma, selecionei os elementos de interesse no estudo, 

descartando o que não era significativo. Codifiquei o material selecionado de 

acordo com os temas tratados. 

• unitarização ou transformação do conteúdo em unidades (definição 

das unidades de análise; codificação das unidades; transcrição em 

separado das unidades de análise; definição de unidades de 

contexto). 

Defini as unidades de análise a partir dos elementos que emergiram 

das colocações, distinguindo inicialmente três temas: escola, gestão e perfil do 

gestor. 

• Categorização (agrupamento de dados de acordo com o que têm 

em comum). Em cada grupo, identifiquei as categorias que 

emergiram dos depoimentos e reescrevi cada conjunto em 

separado para favorecer a análise. 

• Descrição (produção de textos sínteses para cada uma das 

categorias a partir da captação dos significados). 

• Interpretação (busca de compreensão dos conteúdos latentes ou 

manifestos, através da exploração dos significados expressos nas 

categorias de análise). 

 

Faço uma demarcação do período histórico (1980) dessa pesquisa, 

partindo do pressuposto de que o processo de redemocratização do país e as 

lutas dos educadores em busca de uma escola pública democrática de 

qualidade contribuíram para que ocorressem mudanças na educação e, 

conseqüentemente, na forma de gerenciamento das escolas. 
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Estruturei o trabalho da seguinte forma:  

Nesta introdução, levantei alguns questionamentos sobre a gestão 

escolar democrática e situei o trabalho realizado identificando o problema que 

lhe deu origem, além de explicitar os objetivos pretendidos e a metodologia 

utilizada no desenvolvimento de pesquisa. 

No primeiro capítulo procedo à revisão da literatura, focalizando 

concepções que dão embasamento teórico ao tema, destacando os elementos 

que dão suporte à compreensão da gestão escolar democrática.  

O segundo capítulo dá continuidade aos estudos teóricos e aborda a 

questão da gestão escolar democrática em Pernambuco, na década de 80. 

No terceiro, apresento e analiso os dados coletados, conforme a 

metodologia já explicitada, entremeando os depoimentos com a literatura. 

No quarto, apresento as conclusões a que cheguei sobre o tema 

estudado sem a pretensão de esgotá-lo, dada as limitações. Não tenho 

intenção de apresentar proposições definidas, mas uma reflexão sobre a 

dimensão política da gestão escolar democrática na escola pública num dado 

momento da história. 
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Este capítulo apresenta alguns elementos teóricos que 

possibilitam analisar a questão da gestão escolar, no contexto sócio-político-

econômico dos anos 80, por julgar que nesta década o cenário era favorável ao 

desenvolvimento de práticas educativas democráticas. 

 

1.1 Da Administração à Administração Escolar: o caminho percorrido 

 

A administração é uma atividade generalizada e essencial a todo 

esforço humano coletivo, seja na empresa industrial, na empresa 

de serviços, no exército, nos hospitais, na igreja, etc. O homem 

cada vez mais necessita cooperar com outros homens para 

atingir seus objetivos: nesse sentido a administração é 

basicamente a coordenação de atividades grupais 

(CHIAVENATO, 1979 apud PARO, 2002, p. 23).  

 

 

A atividade administrativa, enquanto utilização racional de recursos 

para atingir determinados fins, é necessária à vida de todos os homens. 

Enquanto o animal tem suas ações determinadas pela natureza, o homem, como 

parte da natureza animal, diferencia-se desta porque utiliza racionalmente os 

meios de que dispõe para realizar seus objetivos. 

A utilização racional de recursos exige que esses devem ser 

adequados ao fim (selecionar os meios que mais se prestam à atividade a que 



 29

                                                

se destina) e que seu emprego se dê de forma econômica (menor tempo 

possível e o mínimo de dispêndio). 

Nesse sentido, “’coordenação’ indica o campo de interesse teórico-

prático da administração no que diz respeito ao emprego racional do esforço 

humano coletivo” (PARO, 2002, p. 23). O mesmo autor utiliza o termo 

“racionalização do trabalho” quando se refere às relações homem e natureza no 

processo administrativo e “coordenação” quando se refere às relações dos 

homens entre si. 

A atividade administrativa não acontece no vazio, mas em condições 

históricas, e está sujeita às múltiplas determinações sociais que a colocam a 

favor das forças e grupos dominantes na sociedade, constituindo-se um 

instrumento que tanto pode conservar o status quo, quanto promover a 

transformação social, dependendo dos objetivos a que serve.4 Da mesma forma, 

a administração escolar carrega também a marca das contradições das forças 

sociais, econômicas, culturais e dos interesses políticos que estão em jogo na 

sociedade. 

A dimensão histórica da administração pode ser melhor examinada 

com base nas teorias organizadas em três escolas: a clássica, a psicossocial e a 

contemporânea. A clássica é representada, principalmente, por Taylor e Fayol. 

Taylor, protagonista do movimento da Administração Científica, 

desenvolveu métodos de controle e racionalização do trabalho para eliminar o 

desperdício e alcançar uma produção-padrão com índices mais elevados de 

produtividade e eficiência na empresa. 

 
4 “A atividade administrativa é uma atividade grupal. As situações simples, nas quais um homem 

executa e planeja o seu próprio trabalho, lhe são familiares; porém, à medida que essa tarefa 
se expande até o ponto em que se faz necessário o esforço de numerosas pessoas para levá-
la a cabo, a simplicidade desaparece, tornando necessário desenvolver processos especiais 
para a aplicação do esforço organizado em proveito da tarefa do grupo” (CHIAVENATO apud 
PARO, 2002, p. 23). 
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A racionalização no modo de produção capitalista, ou ainda, o melhor 

aproveitamento dos recursos humanos e materiais consiste na elevação da taxa 

de exploração da força de trabalho e sua adequação às máquinas para se obter 

uma ampliação do capital. 

A divisão do trabalho em tarefas simplificadas resulta num processo 

de especialização e permite a divisão entre as funções de execução e as de 

planejamento, criando uma estrutura hierárquica e submetendo o trabalhador à 

dominação do capital. 

Fayol apontou como base para a Teoria da Administração quatorze 

princípios: divisão do trabalho, autoridade, disciplina, unidade de comando e de 

direção, subordinação de interesses individuais aos gerais, remuneração, 

centralização, hierarquia, ordem, eqüidade, estabilidade do quadro de pessoal, 

iniciativa, espírito de solidariedade e lealdade. 

Os princípios evidenciados por Fayol atendem aos objetivos da 

empresa capitalista, na perspectiva de garantir a subordinação do trabalho ao 

capital e o controle do processo produtivo por parte da direção. 

Max Weber voltou-se para as questões relacionadas à Teoria da 

Burocracia (racionalidade das atividades desempenhadas na organização), 

como sendo função da estrutura hierárquica da empresa capitalista. 

Essas teorias clássicas da administração orientam as formas para se 

garantir a apreensão dos resultados produzidos pela força de trabalho, 

transformando-os em lucro. 

 

Como ideólogos da reprodução do trabalho simples fundado na 

indústria mecanizada, as teorias de Taylor-Fayol traduzem no 

plano administrativo, a impessoalização burocrática definida pelo 

enunciado das tarefas e por sua especialização. As pessoas 
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alienam-se nos papéis; estes se alienam no sistema burocrático 

(TRAGTENBERG, 1977 apud FÉLIX, 1989, p. 43). 

 

Essa forma de integrar o saber técnico ao processo produtivo gera, 

no interior da empresa capitalista, a valorização da mercadoria, a desvalorização 

do trabalhador, a atomização dos produtos e a subordinação disciplinada do seu 

produtor. 

Para se contrapor à eficiência econômica da escola clássica de 

administração, surgiu a escola psicossocial, a partir da década de 1920, baseada 

no movimento das relações humanas. Vale considerar que 

 

os protagonistas da escola psicossocial concebem a 

organização como um sistema orgânico e natural, em que a 

administração se preocupa com a integração funcional de seus 

elementos componentes à luz do critério de eficácia técnica 

aliado ao da eficiência técnica (SANDER, 1982, p. 9). 

 

Os teóricos da escola contemporânea preocupam-se com o critério de 

efetividade tendo como preocupação fundamental a promoção do 

desenvolvimento sócio-econômico e a melhoria das condições de vida da 

humanidade. 

A transposição, para a escola, de princípios gerais de administração 

tem fundamentado a forma de organização do trabalho na escola, visando ao 

alcance dos objetivos educacionais propostos e a uma maior produtividade. 

  

No sistema educacional, a eficácia da administração preocupa-

se com a consecução dos objetivos intrinsecamente vinculados 

aos aspectos pedagógicos propriamente ditos e a capacidade 

administrativa será medida pelo alcance dos objetivos 

educacionais propostos (HORA, 1994, p. 39). 
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A maioria dos teóricos da Administração Escolar não vê uma relação 

direta entre empresa e escola. A escola tem características específicas, 

peculiaridades nos seus objetivos, fins difíceis de serem avaliados em razão do 

envolvimento de juízos de valor; lida diretamente com o ser humano, sujeito 

participante e beneficiário dos serviços que ela presta e por fim realiza um 

trabalho cuja natureza consiste na transmissão e apropriação crítica do saber.  

O aluno, sujeito do processo educativo, tem características especiais 

e variadas e exige tratamento diferenciado para atender às suas necessidades e 

aspirações. Analisar o papel do educando no processo educativo escolar 

significa que o tipo de trabalho imaterial que se realiza na escola exige a 

presença do consumidor no ato de produção. Essa presença do consumidor no 

ato de produção da atividade educativa diferencia-se daquela verificada na 

produção material. Nesta, a presença do consumidor no ato de produção pode 

ser imaginada, isto é, uma simples presença sem qualquer participação nas 

atividades. 

Em se tratando da atividade pedagógica, o aluno não se faz presente 

como mero espectador, ele é ao mesmo tempo objeto e sujeito do processo 

educativo.  

 

Ao apresentar esta dimensão não apenas de objeto de trabalho, 

mas também de produtor, ou seja, de realizador de sua própria 

educação, configura-se a participação do aluno na atividade 

educativa não só enquanto objeto, mas igualmente enquanto 

sujeito da educação (PARO, 2002, p. 142). 

 

Portanto, o caráter social da escola impede que se proceda à seleção 

do objeto de trabalho, como se faz na produção material, ou seja, que se 

estabeleçam características desejáveis para o aluno, uma vez que elas 

dependem de variáveis econômicas e sociais que escapam ao controle da 
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escola. Na indústria pode-se buscar o objeto desejado (matéria prima) para 

obtenção do produto; na educação isso não acontece. 

E, qual seria o produto da ação da escola? O aluno educado? Se a 

educação do homem, pela própria natureza deste, é um processo que nunca se 

completa, mas se prolonga por toda a vida e se a escola não é a única instância 

que educa, mas é nela que grande parte dessa educação se realiza, fica difícil 

avaliar o produto da escola enquanto consumo individual e mais difícil ainda os 

benefícios dessa educação para sociedade. 

A administração Escolar comprometida com a transformação social 

deve buscar objetivos que atendam aos interesses da classe trabalhadora, 

prestando atenção a dois pontos importantes: primeiro, o que as camadas 

dominantes proclamam como verdadeiro e como sendo do interesse das 

camadas dominadas (sua visão de mundo); segundo, fazer distinção entre os 

interesses de classe e os interesses pessoais. 

A prática escolar precisa estar impregnada de objetivos de 

cooperação, abandonando seu modelo tradicional e autoritário de concentração 

de autoridade nas mãos de uma só pessoa (diretor) responsável por tudo que 

acontece na escola, para colaborar com a transformação social. Isso significa 

propor como horizonte a organização da escola em bases democráticas. 

No momento em que se valoriza a figura do diretor, assume-se o 

mesmo entendimento que regula o funcionamento nas empresas capitalistas em 

que existe a preocupação com a coordenação do esforço humano coletivo e com 

a gerência que é uma forma de controle do trabalhador. 

Segundo declara Chiavenato (1979 apud PARO, 2002, p. 61), 
 

 

A tarefa básica da Administração é a de fazer as coisas através 

das pessoas e que a eficácia com que as pessoas trabalham em 

conjunto para conseguir objetivos comuns depende 
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principalmente da capacidade daqueles que exercem função 

administrativa. 

 

Em oposição, numa administração democrática, todos terão que se 

envolver direta ou indiretamente no processo de decisão no que diz respeito ao 

funcionamento e à organização da escola.  

 

1.2 Gestão Escolar Democrática: princípios e potencialidades 

 

1.2.1. Democracia 
 

A discussão sobre a gestão escolar democrática requer que se tome 

como ponto de partida para o estudo o tema democracia a partir da idéia de que 

ela se constitui um instrumento utilizado na vida política das sociedades 

humanas. 

Não pretendo tratar o tema democracia do ponto de vista da história 

das idéias políticas, mas como “conjunto de regras de procedimento para a 

formação de decisões coletivas, em que está prevista e facilitada a participação 

mais ampla possível dos interessados” (BOBBIO, 1987, p. 12). 

Retrocedendo na história, apresentamos uma breve descrição sobre 

democracias antigas (escravistas) tendo como exemplo histórico de democracia 

Atenas. O Estado ateniense é um Estado escravista, logo, os escravos não são 

reconhecidos como pessoas. 

Convém lembrar que o conceito de democracia que nos vem da 

Grécia, através de Aristóteles, não é o de hoje. Aristóteles, quando fala de povo, 

refere-se somente aos homens livres das cidades gregas, e não aos escravos, 

que eram a maioria e não possuíam qualquer direito. Assim, o conceito de 

democracia muda de “organização da polis”, para uma forma de governo.  
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As democracias gregas eram também chamadas diretas, uma vez que 

seus cidadãos reuniam-se freqüentemente em assembléia para decidirem os 

assuntos mais importantes do governo da cidade, como, declarar a guerra e 

fazer a paz, escolher magistrados e funcionários, julgar crimes etc. 

Pelo exposto, fica claro também que o Estado de hoje não tem a 

extensão dos Estados gregos e que o homem moderno que vive entregue aos 

seus afazeres não pode ser comparado ao cidadão que dependia do trabalho do 

escravo, tendo todo o tempo disponível para participar das assembléias. Logo, é 

impossível ter a existência de um governo direto na atualidade. 

Vale salientar que as democracias modernas são representativas, isto 

é, o povo não trata diretamente das coisas públicas, do governo, mas sim por 

meio de representantes eleitos por eles. A França se constitui um exemplo de 

democracia moderna porque lançou as bases constitucionais do regime 

representativo entendido como 

 

o sistema constitucional no qual o povo se governa por 

intermédio de seus eleitos, e isso em oposição quer ao 

despotismo, em que o povo não tem ação alguma sobre os seus 

governantes, quer ao governo direto, em que os cidadãos 

governam por si mesmos (AZAMBUJA, 1979, p. 242). 

 

 
A democracia representativa, ou o regime representativo, se constitui, 

portanto, na forma de governo mais comum nos Estados modernos, que convive 

com a modalidade semidireta. Essa modalidade caracteriza-se como  

 

um sistema misto, que guarda as linhas gerais do regime 

representativo, porque o povo não se governa diretamente, mas 

tem o poder de intervir, ás vezes, diretamente na elaboração das 

leis e em outros momentos decisivos do funcionamento dos 

órgãos estatais (AZAMBUJA, 1979, p. 218). 
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Etimologicamente democracia significa “governo do povo” ou “governo 

da maioria”. Se assim o é, significa um governo que atua com base no interesse 

do povo, sendo, portanto, um governo para o povo. Essa forma de governo é 

definida como 

 

...um governo no qual o povo participa direta ou indiretamente, 

ou seja, um governo exercido pelas decisões majoritárias de 

uma assembléia popular, ou por um corpo ou corpos de 

indivíduos ou ate mesmo por um único indivíduo eleito pelo povo 

(KELSEN, 1993, p. 141). 

 

 
Vale considerar que o termo povo é ambíguo, já que em certos 

contextos se refere ao conjunto dos cidadãos, em outros, às pessoas comuns, 

os pobres da população. Entendo “povo como conjunto de cidadãos organizados 

segundo leis reconhecidas por todos” (ROSENFIELD, 1994, p. 72). 

Diante de tal entendimento, democracia precisa ser encarada sob 

duas dimensões: como princípio, expresso nos documentos legais, e como 

processo. 

No que diz respeito ao aspecto legal vale considerar que 

 

O conceito de democracia pressupõe um conjunto de leis cuja 

função é a de articular o processo contraditório da sociedade e 

do Estado, de modo que o entendimento político entre os 

diferentes grupos e classes sociais, bem como dos partidos 

políticos, possa se fazer a partir de valores comuns 

reconhecidos enquanto tais (ROSENFIELD, 1994, p. 85). 
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Como processo, pauta-se pelo diálogo e pela negociação 

possibilitando ao cidadão ter um canal comum, através do qual cada um pode 

determinar-se. 

Vale considerar que cada povo é senhor do seu destino e tem o direito 

de viver de acordo com as leis e de escolher livremente seus representantes que 

vão cuidar dos interesses coletivos. 

É, portanto, o regime em que o povo se governa a si mesmo, 

diretamente ou por meio de seus representantes eleitos por ele para administrar 

os negócios públicos, fazer as leis conforme o interesse geral. Quando isso lhes 

é negado e infligido, acontecem as lutas. 

A história da humanidade mostra que a prática ou o exercício da 

democracia deve começar nos microespaços sociais de convivência do indivíduo 

alastrando-se progressivamente até chegar ao Estado. Isso aponta para a 

necessidade do indivíduo iniciar práticas democráticas no seio da família 

progressivamente ampliada pela igreja, escola etc. 

Essa prática dos indivíduos, na vida dos organismos civis da 

sociedade, tem dois aspectos importantes para o desenvolvimento da 

democracia: primeiro, na medida em que se envolve com outros sujeitos, o 

indivíduo exercita sua cidadania; segundo, ao intervir com sua opinião nos 

órgãos e ou instâncias decisórias, os cidadãos contribuem para realizar o 

controle democrático do Estado, favorecendo para que este atue de acordo com 

os interesses da população que o mantém. 

Numa sociedade democrática é o voto que valida os seus princípios e 

valores sobre os quais está assentada. É ele que assegura a legalidade e 

legitimidade do modo de organização da sociedade por vontade deliberada da 

maioria pela via da eleição. 
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Eleições democráticas são aquelas que se fundamentam no sufrágio 

universal, igualitário, livre e secreto (KELSEN, 1993, p. 142). 

Assim como no estado democrático, o voto como direito adquirido na 

modernidade é um caminho para escolha de dirigentes, conforme Norberto 

Bobbio afirma: 

 

A partir do momento que se conquistou o direito universal do 

voto, deve-se estendê-lo a todos os rincões da sociedade. Deve-

se passar a votar na fábrica, na igreja, na burocracia, nos 

quartéis, nas redações, nas escolas, nos hospitais - em suma, 

em todos os lugares em que o homem joga o seu destino e, 

portanto, tem o direito de ser senhor dele (apud BASTOS, 1999 

p. 25). 

 

Da mesma forma que a sociedade, o sistema escolar busca a 

democratização da escola pública, no processo de escolha de seus dirigentes, 

substituindo o autoritarismo e a hierarquia por relações de colaboração entre as 

pessoas. 

Entendo que a participação popular nas decisões da escola é o 

caminho para promover a transformação social a partir de valores e interesses 

comuns. Para isso, os indivíduos precisam tomar em mãos os seus interesses, 

tendo consciência daquilo que se constitui como um bem comum.  

Uma escola democrática precisa, portanto colocar em prática um 

conjunto de atividades relativas ao trabalho escolar, à convivência e à integração 

que impulsione a participação mediante a palavra e a ação cooperativa. 

A democracia se apresenta em duas dimensões distintas e 

complementares. A democratização interna da escola no que se refere à sua 

estrutura organizacional e pedagógica e à dimensão social no sentido de que 
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essa instituição pode desempenhar importante papel na democratização da 

sociedade. 

Mesmo tendo clareza que não é a partir da escola que a sociedade 

vai se transformar, considero que as mudanças produzidas dentro da escola 

podem contribuir para modificar a sociedade e que a democratização das 

práticas sociais passam pelas transformações no campo da ação educativa. 

Convém lembrar que toda conquista democrática é fruto de lutas 

quase sempre árduas contra os poderes instituídos e seus mecanismos de 

legitimação. O nosso desafio é, portanto, acreditar no sonho coletivamente. 

 

1.2.2. Autonomia 
 

É impossível se conceber uma escola democrática sem considerar 

alguns princípios que orientam o seu funcionamento. Uma escola democrática 

necessariamente terá que colocar em prática os princípios da autonomia e da 

participação para validar o seu próprio sentido de escola. Esta, por sua natureza, 

mantém dependência administrativa e financeira do governo e das instâncias 

hierárquicas a que está subordinada. Considere-se que 

 

autonomia das escolas não constitui, portanto, um fim em si 

mesma, mas um meio de a escola realizar, em melhores 

condições, as suas finalidades, que são, a formação das 

crianças e dos jovens que freqüentam as nossas escolas 

(BARROSO apud FERREIRA, 1998, p. 18). 

 

A tradição autoritária e centralizadora do nosso sistema educacional 

impede que a unidade escolar pública seja uma instância social soberana. No 

entanto, isso não quer dizer que falar da e viver a autonomia signifiquem a 

mesma coisa “Discurso é fala”. “Prática é vida” (HIDALGO apud MACHADO, 

2000, p. 59). 
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Se a autonomia não é dada, pode ser aprendida e construída, social e 

politicamente, no interior da escola pública, pelos sujeitos que a compõem, não 

como uma obrigação, mas como um compromisso para melhorar a prestação do 

serviço público de educação.  

 

Devemos refletir sobre o tema da autonomia como projeto. Ora, 

um projeto é algo que se constrói com vistas ao futuro- ele 

aponta para algo que está por vir. Nosso pressuposto é, então, o 

de que a autonomia, assim como a liberdade, é algo a ser 

construído- não está dada, garantida já em nossa prática (RIOS 

apud SILVA, 1999, p. 107). 

 

Neste sentido, pensar uma política de autonomia para as escolas 

públicas significa pensar também um processo de mudança da administração 

central e regional, de transferência de competências e de elaboração de 

protocolos entre as instituições. O reforço da autonomia deve se traduzir em 

ações que envolvam os órgãos próprios de gestão, no sentido de definirem 

objetivos e modalidades de organização, estabelecerem relações de confiança, 

programarem atividades e gerenciarem recursos.  

 
Uma política destinada a reforçar a autonomia das escolas não 

pode limitar-se à produção de um quadro legal que defina 

normas e regras formais para a partilha de poderes e a 

distribuição de competências, entre os diferentes níveis de 

administração, incluindo o estabelecimento de ensino. Ela tem 

de assentar, sobretudo na criação de condições e na montagem 

de dispositivos que permitam, simultaneamente, liberar as 

autonomias individuais e dar-lhes um sentido coletivo, na 

prossecução dos objetivos organizadores do serviço público de 

educação nacional, claramente consagrados na lei fundamental 

(BARROSO apud FERREIRA, 1998, p. 20). 
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A centralização das decisões administrativas e pedagógicas e o 

controle dos recursos financeiros exercidos pelos órgãos hierarquicamente 

distantes das escolas se constituem como obstáculos presentes para estas, 

impedindo-as de terem maior autonomia na condução dos seus trabalhos 

técnico-pedagógicos. Essas instâncias burocráticas evidenciam uma prática 

administrativa na qual predomina a regulação e o exercício do poder cujos 

resultados educacionais estão aquém do esperado pelos professores, pais e 

alunos e comunidade. A rotina desse processo produz uma espécie de paralisia 

organizacional que isola a escola e inibe a participação da comunidade. 

Essa centralização exagerada que sempre caracterizou a 

administração educacional por longos anos e a falta de tradição de participação 

da sociedade na solução dos problemas educacionais são reflexos dos modelos 

políticos que inibiram a inserção dos grupos sociais no que se refere à 

apropriação do conhecimento socialmente produzido e transmitido pela escola. 

MELCHIOR5 (apud GADOTTI, 2000, p. 45) apresenta a autonomia da 

escola vista nas seguintes perspectivas: 

• autonomia filosófica - refere-se à capacidade de estabelecer valores que 

são transformados em fins e objetivos; 

• autonomia política - entendida como autonomia frente à política 

educacional; 

• autonomia administrativa na forma de operacionalizar objetivos político-

filosóficos; 

• autonomia pedagógica que se refere à sua capacidade de definir o 

currículo da escola; 

• autonomia didática em relação às atividades de ensino-aprendizagem. 

 
5 Este autor questiona que a escola pública não possui nenhuma dessas autonomias 

anteriormente citadas, uma vez que, fazendo parte de um sistema burocrático e centralizador, 
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A autonomia da escola pública é relativa uma vez que ela não é um 

organismo isolado, ela integra um sistema e, portanto, é tutelada pelo poder 

público que a mantém. Ela tem autonomia para definir seu planejamento, 

organização, orientação e controle de suas atividades internas; por outro lado, se 

adequa às diretrizes emanadas dos níveis superiores da administração do 

sistema de ensino. 

Contudo, a compartimentalização, a rigidez, a burocracia, o excesso 

de uniformidade do sistema fazem com que a escola esteja apta tão somente a 

executar e não a inovar, alterar ou criar. Se autonomia significa ter poder de 

decisão, autogovernar-se, manter-se relativamente independente do poder 

central e administrar livremente recursos financeiros, isso não ocorre com todas 

as escolas da rede pública. 

No entanto, a autonomia não pode ser imposta à escola por Planos de 

Educação como uma obrigação. É à escola que cabe ver a possibilidade de 

como vai alcançá-la. Até é possível que sejam formuladas regras que regulem a 

partilha de poderes e competências entre os diversos níveis da administração, 

inclusive da escola; no entanto, isso não garante a sua criação. 

Uma política de autonomia para escola passa não só pela sua 

regulamentação, mas, sobretudo, pela criação de condições para que essa 

autonomia seja construída social e politicamente a partir da interação dos 

diferentes atores da escola. 

Há uma relação orgânica entre autonomia e participação. Esse 

princípio conjuga o exercício responsável e compartilhado da direção com cada 

 
essas coisas são definidas pelos órgãos centrais e intermediários ficando a escola sem 
flexibilidade para executar uma ação mais transformadora. 



 43
membro da escola (professores, pais, alunos, funcionários e representantes da 

comunidade). 

1.2.3. Participação 
 

Vale ressaltar que a presença ou a participação dos usuários da 

escola sempre foi requerida mesmo nas políticas conservadoras. As teses 

reformistas especialmente na década de 30 defenderam a abertura da escola 

para a comunidade, sobretudo quando se tratava da escola elementar (escola 

destinada aos pobres).  

A participação recebeu, também, atenção do regime autoritário (1970) 

quando este regulamentou a obrigatoriedade da criação das Associações de 

Pais e Mestres, tuteladas por regras burocráticas. 

Ainda no regime militar, este, desgastado perante a sociedade 

brasileira, procurava aproximar-se das massas populares, sugerindo a inclusão 

do princípio democrático nas instâncias decisórias do Estado, chamando a 

atenção para o planejamento participativo. O pronunciamento do Ministro da 

Educação, Eduardo Portela, à frente do MEC, por ocasião da abertura do 

Seminário sobre Política e Planejamento da Educação e Cultura, realizado em 

Brasília, preconizou  

 

o planejamento como algo que deva ser construído 

coletivamente e não nos gabinetes. Toma descentralização e 

participação como palavras orientadoras à elaboração do III 

Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto (GERMANO, 

1993, p. 246). 

 

 

Naturalmente que a participação favorece a experiência coletiva ao 

efetivar a socialização de decisões e a divisão de responsabilidades, 
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constituindo-se num elemento básico para democratização do trabalho 

pedagógico. 

A administração escolar entendida e assumida como prática 

participativa é um dos elementos decisivos, senão o mais importante, para a 

efetivação de uma forma democrática de organizar o trabalho pedagógico da 

escola. 

Uma escola democrática define-se pela participação dos seus 

professores e alunos no trabalho, na convivência e nas atividades de integração 

através dos acordos formulados. Contudo é preciso não apenas dar a palavra 

mas partir para implementar ações e não cair no vazio. 

Participação e democracia são princípios indissociáveis, daí porque 

quando o homem participa, quando toma parte, quando partilha, está 

exercitando a democracia. A participação só tem sentido de existir se ela for 

além do processo de ter o que dizer; ela implica em conseguir poder sobre os 

fins e os meios do processo que se está vivendo. 

A base efetiva da participação é aquela que não se limita à 

instrumentação para a resolução de problemas, mas, principalmente, à 

satisfação de necessidades básicas. Nesse sentido 

 

Participação não é somente um instrumento para a solução de 

problemas, mas, sobretudo, uma necessidade inerente a todo 

ser humano e possui duas bases complementares: uma afetiva e 

outra instrumental (BORDENAVE, 1992, p. 16). 

 

 

É possível que seja essa forma de participação de base afetiva que 

leva o homem a participar pelo prazer de se relacionar e interagir com o outro e 

que o faz ser também tolerante e respeitoso com o outro. A participação está 
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ligada à natureza humana no sentido de o homem / mulher assumir o controle do 

próprio destino. 

Bordenave (1992, p. 27) afirma existir cinco tipos de participação:  

• participação de fato (a participação no seio da família, na 

produção de bens necessários à subsistência, no culto 

religioso, festa, ou ainda na defesa do inimigo); 

•  participação espontânea (o homem forma grupos de amigos, 

vizinhos, sem objetivos claramente definidos a não ser pelo 

prazer de dar e receber afeto); 

•  participação imposta (as pessoas participam por obrigação. 

Tomemos como exemplo a obrigatoriedade do serviço militar 

na sociedade moderna);  

• participação provocada (provocada por elementos que 

orientam as pessoas para atingir seus próprios objetivos ou 

metas pré-estabelecidas por eles);  

• participação voluntária (criação de grupos pelos próprios 

membros, com objetivos e metas criados e definidos por eles 

próprios); 

• participação concedida (se constituiu como parte do poder ou 

da influência exercida pelos subordinados e legitimada pelos 

mesmos e pelos superiores).  

 

Participação supõe ainda diálogo e ação cooperativa. O diálogo além 

da função de entendimento serve para ampliar entre os participantes os temas 

que são tratados, criando um sentimento de responsabilidade. É por assim dizer 

uma ferramenta exigida nos momentos de acordos e deliberações.  
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Ouvir as bases, escola e comunidade, através de seus grupos 

representativos, favorece a vivência de uma prática realística centrada na 

experiência de vida da comunidade e, sobretudo, fundamentada nas 

necessidades identificadas pela Escola. Dessa forma esses integrantes não se 

sentem ameaçados e alijados do processo participativo e a diferença entre 

dirigente e dirigido é atenuada. 

Segundo Pinto (apud AZEVEDO, 2000, p. 86), a participação 

concedida é diferente da participação conquistada pois “significa concessão de 

espaços com limites predeterminados, onde quem concede pressupõe a 

passividade”. 

A participação popular real e efetiva acontece se a comunidade está 

sensibilizada, mobilizada, organizada e imbuída de vontade e decisão. A 

participação é um processo que se constrói participando. 

 

1.3. Gestão escolar: competências e habilidades 

 

Há uma diversidade de opiniões sobre o papel e a função de diretor 

principalmente sobre se lhe cabem tarefas apenas administrativas ou também 

tarefas pedagógicas. 

Como responsável pela escola como um todo, naturalmente que 

necessita de conhecimentos tanto administrativos quanto pedagógicos. 

Três aspectos merecem ser levados em consideração quanto ao 

papel que desempenha: 

a) o de autoridade escolar - responsável por tudo que se passa na escola, 

ele personifica a instituição a que pertence quando responde oficialmente 

pela emissão de documentos; 
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b) o de educador - conhecedor das atividades realizadas pelo grupo sob o 

seu comando, necessita ser antes de tudo um educador, para poder 

compreender, se envolver e participar das atividades técnico-pedagógicas 

da escola; 

c) o de administrador-profissional - envolvido com as atividades de 

planejamento, coordenação, organização e avaliação dos trabalhos 

administrativos pertinentes à sua função (DIAS, 1998, p. 274). 

 

Pela posição estratégica que ocupa na unidade escolar, conclui-se 

que esse profissional tem necessariamente que se esforçar para exercer a 

liderança. A liderança do diretor não exclui a competência técnica, mas a exige. 

Nesse sentido ele deve ser capaz de “aglutinar as aspirações, os 

desejos, as expectativas da comunidade escolar e articular a adesão e a 

participação de todos os segmentos da escola na gestão de um projeto comum 

de forma competente” (LIBÂNEO, 2001, p. 89). 

Para tanto se torna necessário que esse profissional tenha habilidade 

para administrar junto com o colegiado no sentido de poder levar avante o 

projeto pedagógico da escola comprometida com as necessidades educacionais 

do momento. 

Trata-se de exercer uma liderança participativa no ambiente escolar, 

que exige o envolvimento de outros no trabalho educativo, numa perspectiva 

coletiva, a exemplo da citação descrita a seguir: 

 
Um dia, enquanto estava caminhando pelos arredores de uma 

nova construção, Miguelângelo aproximou-se de dois artesãos. 

Ele se dirigiu ao primeiro e perguntou-lhe o que estava fazendo, 

- “Senhor, eu estou quebrando estas pedras”, foi a resposta. 

Então, prosseguiu e perguntou a mesma coisa ao segundo. A 

resposta desta vez foi: ”eu sou parte de um grupo de 
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trabalhadores e artesãos que está construindo uma catedral”. 

(LÜCK, 2000, p. 40). 

 
 

Fica evidente que mesmo sendo uma tarefa comum para todos, a 

perspectiva de cada um dos artesãos era diferente. A resposta do segundo com 

certeza possibilita o alcance do sucesso. 

Vale destacar que o gestor aparece como alguém capaz de fazer a 

articulação escola-comunidade, considerando que nessas condições fica “mais 

difícil relegar a escola à triste função de transmitir os dogmas e procedimentos 

da ideologia dominante, com seu projeto de sociedade injusta e excludente” 

(HERKENHOFF, 1989, p. 46). 

O entendimento do que seja “participação da comunidade” no 

processo de gestão democrática, exige antes de tudo que se defina comunidade 

como “uma relação social que se inspira no sentido subjetivo (afetivo ou 

tradicional) dos partícipes da constituição de um todo” (WEBER apud HORA, 

1994, p. 61). 

Ao lado dessa compreensão torna-se necessário definir mecanismos 

de integração a exemplo de Conselho Escolar, Associações, Grupos de Mães, 

Conselhos de Moradores com o objetivo de incentivar a formação de uma 

consciência político-cidadã.  

O compartilhamento do processo de tomada de decisões e a 

implementação de ações na escola implicam, portanto, numa liderança gestora 

capaz de mobilizar pessoas e grupos diferentes na busca de objetivos comuns. 

Uma liderança mobilizadora deve estar sempre disposta a 

experimentar, a aprender, a compartilhar como a comunidade os problemas e 

soluções da escola. 
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CAPÍTULO II - OS CAMINHOS DA DEMOCRATIZAÇÃO DA 
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Neste  capítulo tenho o  propósito de estudar a gestão 

escolar na década de 80 na realidade de Pernambuco, situada no contexto 

econômico e político do Brasil. Inicialmente faço uma análise da política 

educacional do período que corresponde à vigência dos governos Marco Antonio 

de Oliveira Maciel (79/82), Roberto Magalhães Melo (83/86) e Miguel Arraes de 

Alencar (87/90), paralelamente a dos governos dos presidentes João Batista de 

Oliveira Figueiredo (80/84) e José Ribamar Sarney (85/89). 

 

 

2.1. Contextualização histórica do processo de gestão escolar democrática 

 

Essa análise demanda uma reflexão sobre a política educacional vista  

 

como fruto da complexa relação que se estabelece entre o 

Estado e as forças sociais que logram êxito em fazer valer seus 

interesses junto ao aparato estatal (VIEIRA apud VIEIRA, 2000, 

p. 19). 

 

Na década de 80, a situação econômica do país caracterizava-se pelo 

sucessivo aumento da dívida que gerou a dependência do financiamento 

externo, a falta de liquidez e a necessidade de empréstimos para poder operar e 

pagar os custos elementares de suas atividades no exterior. O governo 
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Figueiredo aceita as regras impostas pelo FMI (Fundo Monetário Internacional) 

para obter novos empréstimos e contornar parcialmente a situação.6

Nesse contexto a economia não cresceu enquanto a população 

aumentou significativamente. É importante lembrar que 60% da população 

brasileira viviam abaixo da linha da pobreza com o alargamento do fosso entre 

ricos e pobres. 

A história econômica do Brasil mostra que o governo Figueiredo 

deixou para o governo Sarney uma dívida externa considerada a maior do 

mundo, bem como uma inflação anual em torno de 32 por cento. 

Contudo, nesse cenário coexistia o pessimismo com a dívida externa 

e o otimismo com o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) que em 1985 

subiu para 8,3 por cento, tornando o Brasil, naquele ano, o país com o 

crescimento mais rápido do mundo e uma renda Per Capita de 6,0 por cento.7

O crescimento e a modernização da economia, colocando o Brasil 

entre as grandes potências capitalistas, custaram muito caro ao país, em 

especial às camadas trabalhadoras, uma vez que a concentração de renda e o 

atrelamento das políticas públicas às exigências econômicas criaram um débito 

social sem precedente. O resgate dessa dívida exigia o redirecionamento dos 

investimentos governamentais para áreas prioritárias como Educação, Saúde e 

Habitação entre outras. 

No campo político o Brasil viveu mudanças especialmente no sistema 

partidário brasileiro que se tornou pluralista, criando uma variedade de partidos 

políticos: PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), PT (Partido dos 

Trabalhadores), PDT (Partido Democrático Trabalhista), PP (Partido Popular), 

 
6 “Entre 64 e 81 a dívida externa subiu 25 vezes, valendo lembrar que 73% dela é de particulares 

e 27% do Estado. Esse endividamento se destinou a sustentar um crescimento econômico 
que em nada beneficiou as classes populares” (LOPEZ,1997, p. 132). 

7 Fonte: IBGE, anuário Estatístico (1989 apud PLANK 2001, p. 37). 
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PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) e os clandestinos PCB (Partido Comunista 

Brasileiro) e PC do B (Partido Comunista do Brasil) que faziam oposição ao 

partido situacionista PDS (Partido Democrático Social). 

Considere-se ainda a eleição do Presidente da República pelo Colégio 

Eleitoral em 1985, precedida de um movimento que entrou para história com a 

denominação de “Diretas Já” e que consistiu em gigantescas manifestações de 

massa, mostrando a vontade política da sociedade contra essa modalidade de 

eleições. 

Subjacente a esse movimento estava a inquietação da sociedade 

relacionada, principalmente, à distribuição de renda com justiça para a grande 

maioria da população brasileira, considerando que no Brasil esta se apresentava 

de forma perversa e desigual. 

É nesse momento de redemocratização do país que aflora a 

participação popular na luta por uma escola pública democrática e de qualidade, 

considerando que o quadro educacional brasileiro era preocupante. 

 
50% das crianças repetiam ou eram excluídas ao longo da 1ª 

série do 1º grau; 30% da população eram analfabetos; 23% dos 

professores eram leigos e 30% das crianças estavam fora da 

escola. Além disso, 8 milhões de crianças no 1º grau tinham 

mais de 14 anos, 60% de suas matrículas concentravam-se nas 

três primeiras séries que reuniam 73% de reprovações 

(SHIROMA, 2000, p. 44). 

 

Mesmo diante desses dados, o MEC, embora afirmasse a prioridade 

do ensino fundamental (chamado de 1º grau), reduziu seu financiamento em 

39%.8

 
8 Para referências dos dados, ver Shiroma, 2000. 
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Crescia o movimento reivindicatório. Diagnósticos, denúncias e 

propostas para a educação eram feitas pelos novos partidos de oposição e pelas 

associações científicas e sindicais da área, como ANPEd (Associação Nacional 

de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação), ANDES (Associação Nacional de 

Docentes do Ensino Superior), CNTE (Confederação Nacional dos 

Trabalhadores da Educação). 

Por outro lado, o governo federal buscava mostrar que incorporava 

essas questões nas suas políticas, expressas nos planos, programas, projetos 

destinados aos carentes. O III PSEC - Plano Setorial de Educação e Cultura 

elaborado durante o Governo Figueiredo (1980-1985) - explicitava claramente 

que “a educação (...) compromete-se a colaborar na redução das desigualdades 

sociais voltando-se preferencialmente para a população de baixa renda” 

(GERMANO, 1993, p. 251). 

O III PSECD abordava também a questão do planejamento 

participativo como meta prioritária e criava o Prodasec / Urbano (Programa de 

Ações Sócio-Educativas e Culturais para as Populações Carentes do Meio 

Urbano) como forma compensatória para combater as insuficiências geradas 

pelo processo de acumulação de capital, com vistas à redução dos índices de 

pobreza, mediante ações de educação informal, de geração de emprego e 

renda, tendo como metodologia a participação comunitária. Esse programa 

deveria atuar segundo três linhas: 

•  Linha educacional - apoio ao ensino de 1º grau e ao pré-escolar. 

• Linha sociocultural - apoio a projetos socioeducativos e culturais.  

• Linha econômica - projetos voltados para educação-emprego-renda.9 

 

 
9 Ibidem, p. 255. 
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Ao lado dos movimentos reivindicatórios, denúncias e diagnósticos 

foram desenvolvidas, a partir de 1983, em alguns dos estados brasileiros, bem 

como ações voltadas para a democratização da escola pública. O momento era 

propício para se repensar a formação da consciência democrática, a valorização 

da participação na sociedade e no processo educacional, com base nas idéias 

emergentes sobre a legitimação dos direitos humanos e de igualdade para todos 

os cidadãos. 

Pode-se dizer que havia grande interesse do Estado e da sociedade, 

naquele momento, pela democratização da educação e a qualidade e 

quantidade do ensino público direcionado para as classes populares. Tomar a 

educação como prioridade exigiu dos governos medidas concretas com 

destaque para democratização da gestão escolar. 

Na esteira da democratização da educação, o Distrito Federal (1985) 

instalou o processo de institucionalização das eleições para o cargo de diretor 

escolar de forma inusitada, resultante de um Acordo Coletivo de Trabalho 

celebrado entre a Fundação Educacional do Distrito Federal (FEDF) e o 

Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Simpro - DF). Muito embora o 

estabelecimento do acordo instituísse a eleição, permitia-se pela permanência 

do diretor como ocupante de cargo de confiança que ele fosse demitido pelo 

estado sem maiores justificativas. 

Já o Estado de Minas Gerais (1982) desenvolveu um projeto 

ambicioso de reformas educacionais buscando a participação para o 

enfrentamento dos problemas da educação como uma tarefa coletiva, num 

processo de discussão ampla, levando em conta os interesses dos setores da 

sociedade civil. As eleições diretas para diretores, o fortalecimento de ações 

colegiadas, o aparecimento de comissões municipais de educação, a 

institucionalização de concursos públicos para professores foram se constituindo 
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fatos importantes para a formação da consciência coletiva de valorização, 

participação e democratização da escola pública. Contudo, só em 1989 é que 

teve início a escolha dos diretores por votação direta. 

Tal como em Minas, São Paulo (1982) desenvolveu projetos 

educacionais que tinham como base o envolvimento e a mobilização da 

comunidade educacional. Criou os Conselhos de Escola, buscando 

descentralizar as decisões educacionais; estabeleceu um sistema de incentivo 

para os professores, com base na qualificação e no exercício efetivo da docência 

e garantiu a democratização promovendo o concurso público de provas e títulos 

para escolha do diretor escolar, opondo-se à alternativa clientelista de nomeação 

por critério político partidário. 

No Paraná (1983), as propostas políticas do governo inspiraram-se na 

educação libertária. Neste sentido, modificou-se o regimento escolar e os grupos 

sociais organizados criaram mecanismos para a comunidade participar da 

escolha da direção das escolas oficiais, mediante sistema de eleições diretas 

para diretores. 

Também Goiânia (1983), após longo período de lutas das entidades 

representativas dos professores para escolha do diretor escolar através de 

eleição, viu essa medida se efetivar. Como em outras partes do país, a escolha 

do diretor cabia aos políticos (deputado, vereador, prefeito ou chefes de 

diretórios partidários). 

Por fim, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (1989) 

institucionalizaram as eleições por voto direto e universal para escolha dos 

diretores. Desde 1985 esses estados procediam à escolha do diretor a partir de 

lista tríplice. 
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Os argumentos para implantação do processo democrático nas 

escolas públicas, pela via das eleições de diretores, fundamentaram-se na 

crença que a eleição tem capacidade para neutralizar as práticas tradicionalistas 

calcadas no clientelismo e no favorecimento pessoal. 

Vale considerar que a implantação das eleições diretas para diretores 

não eliminou o clientelismo e o impacto gerado sobre a democracia na escola 

ficou aquém do esperado.  

No bojo das lutas pela democratização da gestão escolar estava a 

defesa da escola pública de boa qualidade, o aumento de recursos públicos para 

educação pública, a recuperação dos salários dos professores, a merenda 

escolar e a distribuição de material didático. Esses objetivos orientavam os 

debates sobre as políticas educacionais impulsionando os movimentos 

reivindicatórios dos professores de vários estados para além de questões 

trabalhistas. 

Em 1979, os professores, pela via da greve, deram um exemplo de 

luta pela melhoria do ensino, pela democracia no interior das escolas, pela maior 

participação dos segmentos interno e externo na condução do processo 

educacional, bem como pela melhoria salarial. 

 

2.2. Pernambuco também foi palco de mudanças 

 

Assim como outros estados, em Pernambuco, na década de 80, foram 

desenvolvidas experiências orientadas pela democratização da educação. Tais 

ações, certamente, foram influenciadas pelas mudanças na política do país, pelo 

avanço dos movimentos sociais, pelos processos de conscientização e de 

politização dos cidadãos, pelo engajamento dos educadores nas lutas sindicais. 
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Nessa conjuntura, o interior das escolas se constituía também um palco de lutas 

políticas. 

Nessa década, a política educacional orientava-se pelos princípios da 

descentralização, da participação e da democratização com o objetivo de 

envolver não só os profissionais da educação, mas também a sociedade 

organizada comprometida com a transformação da realidade. Assim, esses 

princípios tornaram-se o mote central da política educacional no contexto de luta 

pela democratização da sociedade. 

Alie-se a esses princípios a questão da descentralização que implica 

na transferência de responsabilidade, autoridade, poder e, sobretudo, recursos. 

Nesse contexto não há espaços para descentralizar tarefas e centralizar 

recursos. 

Em Pernambuco, o PEE (Plano Estadual de Educação) para o 

período 1980/1983 assumiu como princípio orientador de suas ações educativas 

que não há política social sem envolvimento de todos, daí porque desenvolveu 

um processo participativo em todas as etapas de elaboração do citado Plano. 

O exercício do processo de participação previa envolver todos os 

escalões hierárquicos do sistema educacional do Estado, desde o Secretário e 

sua equipe de assessores e técnicos até as escolas e a comunidade incluindo 

pais, lideranças comunitárias, professores, diretores, técnicos e pessoas outras 

interessadas pelos problemas educacionais de Pernambuco. 

O plano tomou por base três grandes pressupostos: 

• educação como instrumento de política social, 

• o planejamento educacional como exercício e prática participativa,  

• e a educação antecipativa, ou seja, uma educação voltada para o 

futuro. 



 58
 

A Secretaria tinha como primeira preocupação, naquele momento, 

estimular a cooperação, a co-responsabilidade, a responsabilidade dividida, 

entendendo que um projeto de educação que buscasse a transformação não 

podia prescindir da ausculta, de consenso, da aceitação e da participação efetiva 

dos seus agentes e beneficiários. 

O Plano apontava os problemas de Pernambuco e os desafios para o 

Sistema Educacional; sinalizava que o processo de abertura política era 

irreversível e que chegaria à Escola e ao Sistema Educacional; apontava, ainda, 

para uma sociedade mais organizada e conseqüentemente mais participativa na 

resolução dos problemas de seu interesse; definia a educação valorizada como 

requisito indispensável à obtenção de emprego e instrumento de ascensão 

social; apresentava como modelo de escola desejada aquela que atingisse a 

todos os marginalizados do processo educativo e desenvolvesse práticas de 

liberdade, do diálogo, da participação e da criatividade. 

O discurso governamental presente no Plano Estadual de Educação 

1980/1983, que corresponde ao Governo Marco Maciel, criticava: 

• a postura conservadora da Escola, sua incapacidade para se adaptar às 

exigências sociais, 

• a inadequação de critérios para o recrutamento de diretores escolares,  

• o despreparo gerencial dos administradores escolares,  

• a centralização de decisões da Secretaria de Educação, 

• a autoridade do diretor e apresentava um novo encaminhamento para a 

gestão da escola pública nos seguintes termos: “mudará a forma de 

administrar a escola: a autoridade de um diretor será substituída por um 

regime de auto-gestão comunitária” (PEE 80/83,1981, p.32). 
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O PEE estabelecia como prioridades para o período 80/83: 

a integração escola-comunidade,visando torná-la co-responsável 

pela formulação, implantação e controle das diretrizes 

educacionais e pela administração das unidades escolares do 

Sistema Estadual de Educação (PEE 80/83, p. 42). 

Participação da comunidade no processo de administração das 

escolas, experimentando-se inclusive, gerência participativa 

(PEE 80/83, p. 59). 

Respeitar a autonomia da comunidade, garantindo-lhe formas 

adequadas de representatividade legítima no planejamento 

participativo, para que possa participar realmente da vida da 

escola, desde a formulação de planos, administração, controle e 

avaliação, até a apropriação de seus resultados (PEE 80/83, p. 

59). 

 

 

Embora essa proposta de participação estivesse disseminada em todo 

o Plano e exprimisse a aspiração da Secretaria de Educação para a rede oficial, 

a execução carregava algumas exigências como contrapartida necessária, quais 

sejam: “a co-responsabilidade e o compromisso dos participantes em relação às 

decisões e resultados obtidos pela escola e o tratamento público e explícito dos 

conflitos de interesses da comunidade” (PEE, 80/83, p. 36). 

O Plano Estadual de Educação para o quadriênio 84/87 no Governo 

de Roberto Magalhães (primeiro eleito diretamente após 64) exprimia o propósito 

de fortalecer a autonomia da escola, com vistas à melhoria do rendimento 

escolar da seguinte forma: “fortalecimento da autonomia administrativa e didática 

da Escola favorecendo o exercício da liberdade responsável de alunos e 

professores” (PEE 84/87, p. 26) e ainda “garantir espaço às iniciativas da escola 

na condução do processo ensino-aprendizagem, com a participação da 

comunidade escolar” (PEE 84/87, p. 27). 
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A Secretaria de Educação nesse período deu continuidade e 

fortaleceu a implantação de um processo de planejamento ascendente 

participativo, que integrava as comunidades às escolas, os DEREs à Secretaria 

de Educação. 

O processo de planejamento dar-se-ia por etapas, de forma integrada, 

percorrendo os três níveis do sistema: 

• 1º o local, envolvendo as ações da sua comunidade interna, 

externa, das lideranças e entidades da área de influência da Escola, enfatizando 

como necessárias à mobilização comunitária, de modo que ficasse assegurada a 

continuidade do processo de participação desta no planejamento escolar; 

• 2º o regional, envolvendo as estruturas técnico-

administrativas dos DERE, CERU (Centro de Educação Rural), CEDEPE (Centro 

de Desenvolvimento de Pessoal para Educação). 

• 3º o central, compreendendo as Diretorias e Departamentos 

técnicos e administrativos da Secretaria de Educação. 

O Plano de Educação do Governo Arraes (1988-1991) enfatizava a 

busca da democratização e de um ensino público de qualidade; estimulava a 

participação ativa de educadores, alunos, entidades da sociedade civil ligadas à 

área educacional bem como representantes da classe política no processo de 

elaboração do Plano Estadual. Esse processo de discussão do Plano permitiu “o 

entendimento de que é no interior do confronto entre forças político-sociais que a 

reivindicação da generalização da escola básica com qualidade vem sendo 

gestada“ (WEBER, 1988). 

O Governo reafirmava seu compromisso de campanha com as 

camadas populares, estimulando a participação da sociedade civil e a tomada de 

consciência desta sobre os limites e as possibilidades da esfera estadual no 

equacionamento dos problemas quer estruturais quer conjunturais. 
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Este PEE institucionalizava os Fóruns Itinerantes de Educação, 

espaço permanente de discussão sistemática dos problemas de educação, 

caracterizando-se como canais privilegiados para o debate das propostas 

educacionais, com vistas a facilitar à população em geral e a seus segmentos 

organizados, o acesso ao sistema educacional e aos aspectos relativos ao seu 

funcionamento e a sua gestão. 

Segundo a metodologia do PEE, o conjunto de escolas do município 

sob a coordenação dos DERE (Departamentos Regionais de Educação), 

articulados aos Órgãos Municipais ou Secretarias Municipais de Educação, 

elaborava os Planos Municipais de Educação, bem como os planos escolares.  

Em seguida, esses planos eram compatibilizados sucessivamente em 

nível regional e central culminando com a elaboração de um documento 

intitulado Consolidação de Propostas para o Plano Estadual de Educação que 

seria submetido à apreciação pública num Fórum especial envolvendo 

professores, técnicos, dirigentes municipais de educação, políticos, sindicatos, 

associação de moradores e outras entidades organizadas ligadas à educação. 

De acordo com as orientações do PEE, a gestão necessitava ser 

democratizada para se tornar um instrumento de construção da qualidade da 

educação pública que se pretendia e um meio indispensável a uma ação estatal 

compromissada com o resgate da cidadania. 

Por fim em Pernambuco, na década de 80, instalou-se uma postura 

participativa na gestão das escolas públicas, no sentido de serem implantadas 

algumas medidas voltadas para mudanças nas estruturas do modelo autoritário 

e centralizador, o que exigiu enfrentar os desafios de uma cultura autoritária que 

não muda apenas com desejo, mas com ousadia, consciência profissional e 

competência técnica. 
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A questão da gestão democrática não pode ser dissociada do 

contexto histórico-político-social, da conjuntura da época, dos processos de 

administração escolar vigentes e dos dispositivos legais que a institui e legitima.  

É, portanto, a Constituição de 1988 que cria a gestão democrática da 

escola pública (Art. 206, inciso VI), como um dos princípios que deve servir de 

base à educação nacional.  

Vale considerar que assim como a Constituição Federal, a 

Constituição Estadual do Estado de Pernambuco, de 1989, estabelece a gestão 

democrática nas escolas públicas, definindo que 

 

A lei assegurará às escolas públicas, em todos os níveis, a 

gestão democrática, com a participação de docentes, pais, 

alunos, funcionários e representantes da comunidade (Art. 178, 

inciso VII). 

Parágrafo único - A gestão democrática do ensino público será 

consolidada através dos Conselhos Escolares (Art. 183). 
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CAPÍTULO III - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
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3.1 O impacto: avanços e contradições  

As escolas constituem uma territorialidade 

espacial, onde se exprime o jogo dos atores 

educativos internos e externos; por isso, a 

sua análise só tem verdadeiro sentido se 

conseguir mobilizar todas as dimensões 

pessoais, simbólicas e políticas da vida 

escolar (NÓVOA, 1995, p. 16). 

 

Na  organização dos  dados  coletados através das 

entrevistas utilizei, inicialmente, um agrupamento em dois níveis. 

1. A escola na década de 80 

2. A gestão da escola 

No primeiro nível, é possível apreender a visão de escola de 

qualidade dos depoentes, entendida como um bem da comunidade e espaço de 

participação sócio-cultural, que contava com o reconhecimento público, além de 

apresentar características de organização e convivência amigável, não apenas 

entre os professores, mas também na relação positiva entre professores e 

alunos. Os entrevistados ainda salientaram a estabilidade do corpo docente 

como um elemento de peso na prática pedagógica dos professores que se 

empenhavam na vivência de atividades inovadoras, como forma de atender ao 

compromisso com a aprendizagem de todos. 

No segundo nível está explicitada a forma como a escola era gerida 

naquela época, conforme os informantes que, apesar de enfatizarem a natureza 

político-partidária do cargo de direção, destacaram a autonomia da escola em 

relação aos órgãos centrais e na busca de parcerias para a realização do 
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trabalho escolar, além de enfatizarem a prática de decisões negociadas, embora 

fossem frágeis as alusões ao engajamento político dos professores nos 

movimentos sindicais. Ao afirmarem a vivência de uma gestão democrática, os 

entrevistados ressaltaram aspectos que consideram fundamentais na 

composição do perfil de um diretor competente, destacando o prestígio social, a 

liderança, a presença na escola e a vocação. 

A leitura cuidadosa dos dados agrupados em cada nível possibilitou a 

apreensão de elementos convergentes em torno de duas unidades: escola de 

qualidade e gestão democrática, as quais elegemos como categorias centrais de 

análise e que passamos a explicitar no contexto dos dois níveis anteriormente 

identificados. 

 

3.2. A escola na década de 80 

 

• O contexto histórico-geográfico 

A escola Novo Mundo10 funciona há 38 anos e está localizada no 

bairro das Sementeiras11, situado na zona norte da cidade do Recife, em terreno 

bastante acidentado. A construção acompanha o desnível com pisos 

diferenciados e escadarias para acesso aos planos superiores. 

O bairro das Sementeiras apresenta topografia bastante irregular, 

ruas estreitas e, na maioria, desprovidas de calçamento e saneamento, 

emoldurado por modestas casas de alvenaria e taipa. Essa característica 

acidentada do terreno ocasiona, na época do inverno, transtornos à população 

em virtude da queda de barreiras decorrentes do mau planejamento urbano e da 

construção de moradias em locais impróprios. 

 
10 Nome fictício. 
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A escola Novo Mundo, desde aquela época, funciona em prédio 

cedido pelo Rotary Club Internacional.12 É uma escola de médio porte e de lá 

para cá não sofreu alterações significativas na sua estrutura física, afora o 

desgaste sofrido pela ação do tempo e depredações. Possui 12 salas de aula, 1 

secretaria, 1 diretoria com 1 WC, 1 sala dos professores com 2 WC, 1 sala de 

coordenação pedagógica, 1 biblioteca, 1 cozinha, 1 gabinete dentário (hoje 

desativado), 1 almoxarifado, 1 depósito para merenda, 1 pequena área para 

prática de educação física,  5 WC para alunos e 1 para funcionários. 

O quadro funcional é constituído por: 1 diretor, 1 diretor-adjunto, 1 

secretária, 1 educadora de apoio, 2 assistentes administrativos educacionais, 1 

auxiliar de serviço administrativo, 38 professores do ensino fundamental e médio 

e, nos serviços terceirizados, tem 2 merendeiras, 3 auxiliares e 2 vigilantes que 

servem à escola. 

O total de alunos é de 1.810, o que evidencia uma ligeira ampliação 

no atendimento, como podemos observar no quadro demonstrativo do número 

de turmas e total de alunos na década de 80. 

QUADRO DEMONSTRATIVO DO NÚMERO DE TURMAS E DE ALUNOS DA 
ESCOLA NOVO MUNDO NA DÉCADA DE 80 

 
ANOS 

MODALIDADES: PROAPE13 E 
1ª A 8ª SÉRIE 

 TURMAS ALUNOS 
1980 33 1293 
1981 33 1249 
1982 34 1553 
1983 34 1375 
1984 34 1376 
1985 39 1344 
1986 34 1386 
1987 34 1326 
1988 35 1302 
1989 39 1352 

 Fonte: Informativo Gerencial da Escola 
 

                                                                                                                                                  
11 Nome fictício. 
12 Entidade sem fins lucrativos. 
13 Programa de Atendimento ao Pré Escolar. 
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Dos 52 professores daquela época, 49% tinham entre 8 a 10 anos de 

permanência na escola; 15% tinham entre 5 a 7 anos; 23% entre 2 a 4 anos e 

13% 1 ano, conforme observado no gráfico abaixo. 
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8 a 10 anos
5 a 7 anos
2 a 4 anos
1 ano

Os profissionais que galgaram os postos de direção, vice-direção, 

supervisão e secretária eram todos professores da escola que foram indicados 

posteriormente para esses cargos. No período compreendido entre 80 e 89 a 

escola teve 2 diretoras. A primeira já dirigia a escola desde os anos 70 e ficou 

até 83 e a segunda de 84 a 89. As 2 vice-diretoras, uma também já tinha o cargo 

desde a década de 70 e ficou até 81 e a outra de 82 a 88. As supervisoras em 

número de 4, 1 com 7 anos, outra com 3 e as outras 2 com 1 ano. Das duas 

secretárias, 1 passou 2 anos e a outra 8 anos.  

 

• Tempo passado e tempo presente 

Resgatar o passado em busca de memórias significa trazer à tona 

lembrança e esquecimento, isto é, vamos lidar com a seletividade da memória, 

que nem tudo grava, nem tudo registra, há esquecimentos e omissões. 

Ao tratar da escola na década de 80, os depoentes, sistematicamente, 

estabeleceram um confronto entre o passado e o presente, parecendo haver 
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uma espécie de nostalgia ao identificarem traços positivos no ontem que não se 

repetem no hoje. 

Segundo Ferreira (apud MEIHYP, 1996, p. 16) “o passado é 

construído segundo as necessidades do presente”. Essa reintegração do 

passado ao presente possibilita o confronto daquele com a atualidade, e da 

“verdade” do passado com a “verdade” do presente. 

Esse passado, que não é abstrato, incorpora-se ao presente e permite 

que se façam articulações entre as percepções dos sujeitos e os mecanismos de 

incorporação do contexto social vivido por cada um deles. 

Nesse confronto, em que enfatizam que “a escola daquele tempo era 

muito diferente da de hoje”, as referências ultrapassam o espaço físico da escola 

para incidir no contexto social mais amplo. 

De fato, as mudanças, quer de ordem econômica, política ou social, 

que ocorreram nesse contexto, associadas à globalização, fez o “mundo 

encolher”, derrubou fronteiras culturais e econômicas trazendo um afrouxamento 

dos valores éticos e morais. Conseqüentemente, mexeu não só com a cabeça 

das pessoas, com os valores, hábitos e costumes, mas também com o modelo 

das instituições. 

Destacando as repercussões na escola, da mudança no contexto 

social mais amplo, os informantes tecem considerações referentes ao clima de 

insegurança que se instala hoje nas escolas, resultado das condições de 

marginalidade e exclusão da maioria da população. 

 

Naquele tempo só houve um roubo aqui na escola. Hoje todo dia 

se fala em escola arrombada. 

Hoje, meu Deus, não fica nada (referindo-se a plantas, cartazes 

e outros materiais da escola). 
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Quando se debruçam nas lembranças da escola daquela época, ainda 

em tom nostálgico, os depoentes se referem à autoridade do professor e à 

consideração e atitude respeitosa do aluno, o que pode ser apreendido na 

expressão sentida de um ex-aluno, hoje professor da escola. 

 

No meu tempo, aluno respeitava o professor. Hoje eles são 

muito avançados, querem muita liberdade. A gente quer ser 

amigo, se esforça, mas às vezes não dá porque eles se 

excedem. Na escola, na sala de aula, eles não conhecem 

limites, não têm o mínimo respeito. 

 

Essa mesma queixa aparece nos depoimentos a seguir:  
 
Antigamente professor tinha autoridade; hoje, se brincar, é 

capaz de apanhar. 

Hoje o aluno não tem respeito ao professor. (...) pensa que é 

como naquele tempo? 

(....) os professores mantinham a ordem na sala de aula. 

Professor hoje não vale nada para o aluno. 

 

Outro aspecto em que as lembranças guardam um colorido especial é 

quando os depoentes recordam a relação afetiva que mantinham com os alunos. 

 

Os professores conheciam mais os alunos, sabiam das suas 

vidas e até ajudavam os pais. Os alunos respeitavam mais os 

professores, eram mais amigos. A gente podia reclamar do 

aluno, reprovar, dar castigo, hoje, se reclamar pode até ser 

ameaçado. Eles dizem coisas horríveis com os professores. 

Quando é um professor estagiário, nem se fala. 
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É a partir dessas comparações que destacam, como característica da 

escola na década de 80, a qualidade, incluindo nesse conceito aspectos 

relativos às dimensões humanas, técnicas e políticas da escola no desempenho 

de suas funções. 

 

3.2.1. Escola de qualidade  
 

Hoje, mais do que ontem, tem-se discutido bastante a noção de 

qualidade da escola, em especial da pública que geralmente é vista como de má 

qualidade, carregando o rótulo de “ruim”.  

No entanto, a qualidade pode se referir tanto a atributos ou 

características da organização e funcionamento de uma escola quanto ao 

padrão desejado que orienta o trabalho desta. No caso que estudei foram 

identificadas algumas características que os informantes destacam como 

elementos componentes da qualidade.  

 

• Escola como bem da comunidade e espaço de participação 
sócio-cultural  

 
 
A credibilidade da escola perante a comunidade consolida-se pela 

qualidade do seu ensino e pelo ambiente adequado e digno que proporciona um 

verdadeiro fazer pedagógico com prazer. 

O reconhecimento pela comunidade interna e externa de que a escola 

é um bem público educativo se expressa através do cuidado com a limpeza, 

conservação e ambientação, de modo a tornar o espaço bonito e humanizado. 
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Eles (alunos) cuidavam e zelavam a escola. Tinha plantas, 

cartazes e eles respeitavam. 

A escola tinha plantas, cartazes, era conservada, limpa, 

arrumada. 

 
 

Esse reconhecimento da escola como um bem público não se 

evidencia apenas no aspecto referente ao zelo com o patrimônio escolar. Este 

não é só material, mas representativo da identidade e história da escola 

construída junto com a comunidade, a partir de um projeto pedagógico que 

evolui ao longo do tempo. 

A escola também deve estar a serviço da comunidade e como tal 

detém uma função social, representando um pólo de integração comunitário. O 

uso social de seu patrimônio extrapola as atividades escolares, como se pode 

observar através das demandas da comunidade por espaços para prática de 

esportes, auditório, etc. 

 

(....) os alunos e a comunidade usavam a escola nos finais de 

semana para fazer festas e ninguém estragava nada.  

 

A abertura do espaço escolar para a comunidade implica no 

estabelecimento de acordos, responsabilidades e limites entre as partes. 

 

Eles (alunos) vinham até nos finais de semana para lavar e 

arrumar a escola e a diretora e alguns professores também 

vinham. Era um mutirão. A merendeira fazia um almoço e era 

uma festa. A escola era muito conservada limpa e bem cuidada. 
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Esse entendimento da escola como bem da comunidade e espaço de 

participação sócio-cultural certamente incentivava o zelo pelo patrimônio público 

visto que o sentimento geral era de que a conservação e manutenção da escola 

têm que ser assumidas por todos como um compromisso social em favor da 

comunidade. 

Na escola, as pessoas são influenciadas tanto pelos aspectos da 

cultura geral (saber), quanto da chamada cultura específica. Essa cultura entra 

na escola por meio das pessoas que a freqüentam e a expressam. Se a escola 

é, de fato, um espaço de participação sócio-cultural de todos, vai poder contribuir 

e se firmar como um pólo cultural em favor do desenvolvimento da comunidade. 

A abertura da escola à comunidade, partilhada por professores e 

alunos, tinha ressonância na valorização da comunidade às atividades da 

escola, particularmente nos eventos festivos que, além de propiciarem a 

aproximação escola-comunidade, ofereciam oportunidade para a descoberta de 

talentos. A referência a esses momentos festivos foi de 100% nos depoimentos.  

 

Nas festas os alunos apresentavam danças típicas, peças de 

teatro, coral (.......). 

Tínhamos uma banda que era sucesso. Tocava nas festas da 

comunidade, nos desfiles cívicos, em todos os eventos lá estava 

ela se apresentando. 

 
As festas a que faziam referências eram não só festas tradicionais e 

folclóricas (Carnaval, São João, Natal, Páscoa, Dia das Mães e dos Pais, 

Folclore, 7 de setembro, etc.) como também as culminâncias de semanas 

pedagógicas, cujos temas escolhidos tinham como objetivo envolver as diversas 

matérias.  
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A escola representava um pólo de integração comunitário revelado 

nos depoimentos, quando se falava dos passeios e excursões que se faziam 

com os alunos.  

(...) os passeios para o Zoológico, as excursões para praias e 

parques que fazíamos, os alunos gostavam muito. Quando se 

alugava ônibus e era preciso pagar, a escola e até os 

professores ajudavam os alunos que não tinham dinheiro. 

Levávamos os alunos para assistir filmes, peças de teatro e 

participar de feiras e exposições. 

 

 

• Reconhecimento público 

 

Uma escola que se coloca a serviço da comunidade, desenvolvendo 

as suas ações a contento, agrega como elemento indicativo de qualidade o 

reconhecimento público. 

Reconhecimento implica um processo avaliativo e, como resultado, a 

consideração, o apreço, a preferência. 

A Escola Novo Mundo, segundo os depoentes, era a melhor escola do 

bairro e a conquista desse status era decorrente da sua posição de destaque. 

 

A escola recebia prêmios e troféus nas disputas de jogos e 

noutras atividades competitivas. 

Eu mesma já fui homenageada como professora; recebi um 

prêmio da Secretaria de Educação numa festa. Hoje parece que 

não tem mais isso. 

 

O incentivo pela via da premiação era um recurso adotado também 

internamente junto aos alunos, de acordo com o entendimento, até hoje em 
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voga, de que a competitividade, a ânsia de vencer, de ser o melhor, funciona 

como alavanca para o esforço e dedicação aos estudos. Segundo os depoentes: 

 

o aluno também quando era o primeiro de classe recebia prêmio. 

Os alunos que tinham as melhores notas eram homenageados. 

Eles adoravam e se esforçavam para receber os prêmios. 

 

Não se pode considerar como ponto positivo essa forma de 

reconhecimento da escola expressa nos depoimentos com relação à premiação 

dos alunos, uma vez que tanto a hipervalorização da nota quanto a competição 

evidenciam o uso distorcido da avaliação da aprendizagem como prêmio ou 

castigo, conseqüentemente, com uma função discriminatória que denuncia a 

seletividade social. A escola deve estar comprometida com a aprendizagem de 

todos e não apenas de alguns e estimular a formação da consciência coletiva e 

não o individualismo. 

 

• Organização 

 

A organização da escola compreende uma multiplicidade de 

dimensões que inclui desde a utilização do espaço e tempo até as formas de 

participação, integração, planejamento e processos de tomadas de decisões 

sobre a vida escolar. 

No caso de uma gestão democrática, a utilização de mecanismos 

efetivos de participação amplia o entendimento de organização para além de 

cumprimento de normas e regras estabelecidas sem que passem por um 

processo de discussão coletiva. 
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No entanto, a análise organizacional e administrativa da escola, 

revelada nos depoimentos, traduz uma valorização acentuada às orientações 

normativas e pragmáticas. Isso permite que se faça uma leitura interpretativa 

evidenciando o aspecto normativista da escola, característico do modelo da 

racionalidade burocrática que se orienta por critérios de eficácia, típica do 

modelo de sociedade capitalista.  

A esse respeito, o conceito de organização que se depreende dos 

depoimentos passa, essencialmente, pelo cumprimento do regulamento escolar. 

Segundo os depoentes, 

 

os professores não faltavam e os alunos também. A escola era 

muito organizada (...) tinha exigência com horário, com 

fardamento, com disciplina..  

A escola exigia cumprir a carga horária e os dias letivos mesmo 

quando tinha greve. 

A pontualidade era exigida pela direção. Os professores 

assinavam o ponto diariamente. 

 

Outro ponto referente à organização era revelador do momento 

político que se vivia com a ênfase nos aspectos cívicos. 

  

Logo no 1º toque os alunos iam formando as filas, turma por 

turma, para em seguida cantarem o hino nacional, fazerem o 

hasteamento da bandeira e entrarem para sala de aula. 

 

 

•  A convivência amigável 
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É incontestável o papel que a escola tem na formação do indivíduo. 

Como uma organização viva, cada escola tem sua história, sua tradição, seu 

ambiente, suas pessoas com características peculiares que constroem a sua 

identidade. 

As experiências reveladas evidenciaram que na escola pesquisada as 

relações afetivas ajudavam o desenvolvimento das atividades escolares.  

Não é por acaso que Wallon (apud ALMEIDA, 1999) ressalta a 

importância da reciprocidade entre afetividade e inteligência, assim como Freire 

(1979), quando faz referências à condição humana coloca o homem/mulher, 

como ser de relações, dizendo que ensinar exige amorosidade. 

Sem emoção, o ser humano deixa de ser humano. Vivendo no 

mundo das máquinas e da comunicação, ele corre o risco de deixar de ser uma 

máquina humana para ser um ser sem humanidade. 

É importante ainda compreendermos que num espaço comum de 

convivência se encontrem pessoas que procurem fazer desse ambiente um local 

onde haja aceitação das diferenças, respeitando e valorizando a singularidade 

de cada um, possibilitando assim uma convivência salutar e prazerosa. No 

entanto, sabe-se que não é fácil a convivência com o pluralismo de idéias e de 

concepções.  

As evidências mostram que o relacionamento existente naquela 

escola era amistoso e cordial, com um aspecto peculiar de familiaridade e de 

afetividade.  

 

Isso aqui era uma família. (...). Antes de começar o turno da 

noite a gente se reunia para jantar. Se fazia uma cota para 

comprar a comida e a merendeira preparava porque os 

professores da tarde que ficavam para dar aula à noite não iam 

para casa e os que chegavam para o turno da noite não tinham 
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tempo de jantar. Essa era a melhor hora, de conversas, de 

brincadeiras. Era uma ceia familiar. Os professores eram muito 

amigos. 

Os alunos e os professores gostavam daqui. Aliás, todos 

gostavam. Era a segunda casa da gente.  

 
Fica evidente que num ambiente em que as pessoas gostam de estar 

juntas, vão trabalhar melhor; o contrário gera aversão pela presença do outro e o 

trabalho no conjunto é prejudicado. 

Os sentimentos dos alunos e ex-alunos na visão dos informantes da 

pesquisa revelam que a escola caracterizava-se por uma convivência fraterna. 

 

Os alunos gostavam da escola. 

Era a casa deles. 

Essa escola era a vida dos alunos (....) 

Os ex-alunos recordam da escola com muito carinho. 

 

A manutenção dessa satisfação pessoal no ambiente de trabalho se 

manifesta claramente quando se diz: 

 

Trabalhar aqui era bom e as pessoas não queriam mais sair 

depois que chegavam porque gostavam, mesmo sendo um lugar 

de difícil acesso.  

Gosto tanto daqui que voltei depois de aposentada. 

 

A localização da escola não pareceu se constituir um elemento 

obstaculizador face à satisfação de trabalhar num ambiente agradável. 

 

Eu moro em Olinda, mas trabalho até hoje aqui porque gosto. 
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Muitas vezes a agente chegava aqui sem os sapatos e com a 

roupa toda molhada porque o ônibus não chegava até a escola 

como hoje. 

 

 Da mesma forma, era motivo de satisfação para os professores 

demorar mais tempo na escola após o término das aulas para colaborar com um 

companheiro. 

 

O professor que tinham carro esperava o colega para dar 

carona. 

 

• Relação positiva professor-aluno 

  

A valorização da relação professor-aluno foi tema recorrente na 

maioria das falas dos professores, ao tratarem da qualidade da escola. Por isso 

concluí que seria pertinente refletir sobre esta relação visto que interfere na 

condução do processo ensino-aprendizagem. 

Adentrando pelo caminho que procura compreender o sentido das 

relações interpessoais vividas entre professores e alunos e como essas 

interações podem contribuir para o processo educativo, percebi que elas não se 

davam apenas no que diz respeito ao processo cognitivo de construção do 

conhecimento, mas envolvia outras formas ou dimensões afetivas e 

motivacionais. 

Um dos componentes básicos para se compreender o tipo de relação 

que se estabelece entre professores e alunos são as representações, ou seja, as 

imagens que uns fazem dos outros. A nossa maneira de ser depende da forma 

como percebemos e interpretamos as ações e a fala de quem nos cerca. Esse 
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princípio, válido nas relações humanas, conseqüentemente afeta o processo 

ensino-aprendizagem. 

Da mesma forma, a representação que o professor faz do aluno e a 

que o aluno faz do professor influem sobre o que se pensa e o que se espera de 

cada um. As imagens que se constroem acabam sendo formadas no decorrer 

das atividades cotidianas. 

Na Escola Novo Mundo, o sentido de interação verbalizado pelos 

entrevistados era de relação pacífica e cordial, de “conversa”, sobre o cotidiano 

da vida, questões familiares, de amizade, etc, considerando ser essa condição 

favorável para o aluno aprender. Os depoentes esquecem, entretanto, que não é 

todo conteúdo de conversa que favorece a aprendizagem, mesmo que se 

reconheça a importância do diálogo na relação professor-aluno. É significativo o 

depoimento: 

 

Alunos e professores se davam muito bem. 

 

A relação professor - aluno que se estabelece dentro e fora da sala de 

aula precisa ser construída numa postura de respeito pela pessoa do outro e de 

busca de diálogo construtivo em que as pessoas interagem, sem terem de abdicar 

de seus pontos de vista. 

Quanto ao atributo de qualidade da relação professor-aluno ficou 

evidente que essas eram sustentadas mais por relações afetivas e agradáveis 

do que propriamente por um compromisso com a melhoria da aprendizagem. 

Subentende-se que se mantinha uma boa relação professor - aluno mesmo que 

existissem problemas como falou a professora. 

 



 80
(.....) claro que tinham os problemas de professor com aluno mas 

não eram como hoje. 

• Estabilidade do corpo docente  

 

Estabilidade pode ser entendida sob um duplo aspecto: segurança de 

manutenção no emprego e permanência no mesmo local de trabalho. 

No que diz respeito ao primeiro aspecto, considera-se que a entrada 

para o serviço público sempre se constituiu um sonho de muitos profissionais, 

motivados pela “segurança” que esse oferece, entendida como estabilidade 

financeira. Anteriormente não existia a exigência legal para o ingresso no serviço 

público pela via do concurso, nem tampouco o cumprimento do período de 

estágio probatório, ao fim do qual o servidor adquire a estabilidade. A indicação 

para o cargo se dava de várias maneiras: da indicação política à competência. 

Nas colocações dos informantes, é o segundo aspecto que se destaca.  

Nas colocações dos informantes, é o segundo aspecto - permanência 

no mesmo local de trabalho - que ganha realce conforme depoimento seguinte: 

 

Em outras escolas havia sempre mudança de professores, aqui 

não. Quase sempre quem vinha para cá ficava e olhe que tinha 

gente que vinha de longe. 

 

Não era comum a rotatividade dos professores, pelo contrário, a 

maioria tinha tempo de trabalho na escola. Os professores daquela época tinham 

em média 5 anos na escola. Essa estabilidade profissional, sobretudo do corpo 

docente, talvez tenha favorecido a instalação de um clima de segurança, de 

continuidade dos projetos, de criação de vínculos afetivo e familiar entre eles. A 
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mudança constante de professores impede que se leve adiante idéias ou 

projetos transformadores. 

 

• Atividades inovadoras 

 

A escola Novo Mundo, dentro de suas limitações, conseguiu elaborar 

e executar propostas inovadoras entendidas como alternativas de ensino 

voltadas para melhoria da aprendizagem. A solução implantada, a exemplo da 

nova dinâmica curricular, mostrou maturidade de sua equipe, bom nível de 

desempenho profissional dos seus professores e capacidade organizativa da 

direção. 

Essa prática pedagógica refletia dois aspectos importantes para o 

exercício profissional: a formação pedagógica e o profissionalismo da equipe da 

escola. De fato, não é possível desenvolver uma boa prática pedagógica sem 

que se tenham as condições mínimas que garantam o exercício profissional do 

trabalho. Nesse sentido, destaca-se o desempenho competente do professor 

que implica o domínio de conteúdos das diversas áreas componentes do 

currículo escolar, conhecimentos pedagógicos, além de atributos tais como: 

responsabilidade, assiduidade, bom relacionamento e compromisso político.  

O caráter inovador dessas propostas está evidenciado na forma de 

trabalhar os vários componentes curriculares, de articular as diversas áreas e de 

reinventar práticas. 

 

Tinha um projeto em que as aulas eram dados num só dia. Por 

exemplo: hoje, as aulas eram todas de uma mesma matéria. 
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A organização da grade curricular de forma diferente ajudou no 

aprofundamento e articulação dos conteúdos, em busca de uma prática 

pedagógica integradora, tendo como espaço próprio as reuniões dos professores 

para elaborar seu planejamento com o coordenador de área. 

Outro aspecto inovador para a época diz respeito à “criação da 

coordenação de área”, acrescida da forma de escolha do profissional para 

exercer essa atividade: eleição pelos seus colegas da escola. 

O trabalho com o coordenador de área fortalecia os professores na 

medida em que trocavam suas experiências e discutiam as dificuldades com 

seus pares numa condição de igualdade. Essa prática desenvolvida no interior 

da escola pareceu ter mais significado do que o apoio recebido pela supervisão 

local, muitas vezes centrado em questões mais gerais sobre o planejamento, 

sem as devidas articulações com os conteúdos específicos.  

Para que essas inovações acontecessem outras ações eram 

implementadas simultaneamente como, por exemplo, a reorganização do 

espaço físico, que propiciava que cada disciplina tivesse seu “laboratório”. 

 

(......) também as salas de aula eram separadas para cada 

disciplina. Ex. sala de ciência, sala de matemática. 

 

Essas práticas constituem-se em elementos indispensáveis ao 

funcionamento de uma escola que busca ser de qualidade e democrática. A 

valorização da atividade-fim da escola (ensino-aprendizagem), sem dúvida, era 

uma prioridade articulada às dimensões sociais e relacionais. 

Ainda como experiência inovadora, a escola adotou o sistema de 

monitoria cujos resultados positivos foram enfatizados da seguinte forma: 
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Aqui tinha aluno monitor. 

(....) era um trabalho muito bom que se fazia com os alunos 

monitores. 

 

Esse trabalho requeria do professor uma tarefa a mais para preparar 

o material que os monitores usariam, mas também se constituía uma 

possibilidade de oferecer ao aluno um atendimento mais personalizado com as 

aulas de reforço ou de recuperação. 

 

•  Compromisso com a aprendizagem de todos 

 

O compromisso com a aprendizagem reflete a adesão do grupo. Os 

depoimentos indicam que a escola tinha compromisso com a aprendizagem de 

todos, orientando suas ações pelo princípio da igualdade. Nesse sentido, 

enfatizavam a forma como a escola encarava os alunos diferentes, antecipando 

a aplicação de uma prática hoje em voga: a escola inclusiva. 

 

A escola tinha crianças de classe especial e nem por isso elas 

eram discriminadas. Pelo contrário, mereciam a atenção de 

professores e da escola . 

Os professores (.....) ficavam muito contentes quando 

conseguiam recuperá-las (crianças de classes especIais). 

 

Vejamos ainda o que uma ex-aluna portadora de necessidades 

educativas especiais diz: 
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Eu, por exemplo tenho esse problema: (portadora de deficiência 

física.) A escola conseguiu uma cadeira de rodas para que eu 

pudesse me deslocar porque antes eu vinha para escola num 

carro de mão trazido pelos meus irmãos. 

 

Com base nos depoimentos, pude detectar que a escola se 

empenhava em assegurar uma prática educativa adequada às necessidades dos 

seus alunos, aos seus interesses e motivações, o que, entretanto, não 

significava prepará-los para o exercício da cidadania, mas para o domínio dos 

conteúdos de ensino. Segundo os informantes da pesquisa 

 

o aluno não saia (daqui) sem saber ler escrever e fazer conta. 

 

Esse depoimento afirma a prioridade que se dava ao processo de 

transmissão e acúmulo dos conteúdos conceituais. 

A escola expressava preocupação com o ingresso, a permanência e a 

aprendizagem dos alunos, como forma de garantir uma educação de qualidade. 

Os agentes educativos entendiam que o ingresso por si só não garantia uma 

melhoria de desempenho ao aluno se não houvesse a preocupação com a sua 

permanência. 

 

Quando um aluno faltava muitos dias e não dava satisfação, a 

escola mandava uma pessoa na casa dele para saber o motivo. 

 

Desse modo, a permanência acontecia porque o aluno percebia que o 

professor estava “ligado” nele, sentia que a escola se esforçava para ajudá-lo, 

estimulando-o e elevando a sua auto-estima. 
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Na ótica dos entrevistados, o compromisso com a aprendizagem 

conferia um status de qualidade à escola, reconhecido pela comunidade. 

 

Era a melhor escola do bairro, ensinava de verdade. Os alunos 

aprendiam e os professores tinham a preocupação de ensinar.  

 os pais sabiam que aqui na escola os alunos aprendiam. 

Todo pai queria que seu filho estudasse nessa escola porque 

sabia que o filho ia aprender. 

Os alunos da 8ª série que saíam daqui passavam nos testes do 

Colégio Militar e da Escola Técnica. 

Mesmo depois que se construiu outra escola maior aqui perto os 

pais queriam os filhos aqui. 

(....) ex-alunos tem orgulho de dizer que estudaram aqui nessa 

escola.Recordam da escola com carinho. 

 

Os relatos acima confirmam que todos reconheciam o papel 

insubstituível da escola quando se tratava do preparo intelectual e do 

compromisso com a escolarização dos alunos, bem como valorizavam a 

responsabilidade compartilhada entre escola-família. 

A competência dos professores se constituía em outro diferenciador 

de qualidade na visão dos entrevistados. 

 

(...) aqui tinha muito professor bom e competente... 

 

 

3.3. Gestão da Escola 

 

Esse segundo nível de análise agrega as representações que os 

depoentes têm sobre gestão democrática. 
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3.3.1. Gestão Democrática 
 

Na discussão atual, a implementação da prática de gestão escolar 

democrática na escola pública considera o modo como ela se estrutura em 

termos da distribuição do poder e da participação nos processos decisórios, 

assim como os critérios utilizados para a ocupação do cargo e a forma de 

exercício da autoridade conferida pela função de chefia. 

Naquela época, esse processo se dava por indicações de caráter 

nitidamente político-partidário. Direção de escola era visto como cargo de 

confiança, logo, a indicação passava por acordos e critérios de filiação partidária, 

estabelecida pela Secretaria de Educação, conforme o partido político da 

situação no Estado. 

Em momento algum, durante os depoimentos, esse fato mereceu 

críticas ou constrangimento por parte dos que faziam a escola, o que parece 

indicar que essa questão não trazia nenhum comprometimento no desempenho 

do trabalho educativo. Por outro lado, essa natureza política do cargo talvez 

explique o apoio oficial dado à escola pela Secretaria de Educação DERE e pelo 

Rotary Club. Segundo os entrevistados:  

 

A diretora tinha prestígio político. No DERE ela sempre 

conseguia as coisas que queria para a escola. 

( .....) os Rotarianos sempre deram o maior apoio à escola 

enquanto ela estava aqui. 

 

É possível que o apoio das autoridades centrais, regionais e locais e 

uma convivência harmoniosa com essas instâncias estimulassem os atores da 

escola a buscarem sempre corresponder à confiança que lhes era depositada. 
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Hoje, entre os atributos de caracterização de uma gestão 

democrática, a eleição direta dos gestores se apresenta como um elemento de 

peso, apesar de já se ter a clareza de que não é suficiente para garantir uma 

boa gestão. 

 

• Autonomia 

 

Autonomia implica independência, exercício do poder de se auto-

dirigir, possibilidade de se reger por leis próprias. Colocada como um dos 

princípios centrais da política educacional democrática, “implica na 

responsabilidade dos atores sociais e profissionais e, por outro, a preocupação 

de aproximar o centro de decisão da realidade escolar” (BROWN, 1900 apud 

NÓVOA, 1995, p. 26). 

No entanto, articulada ao conceito de descentralização, tem, 

seguidamente, se materializado simplesmente nas formas de colocar em ação 

decisões tomadas pelo poder central. 

De fato, a autonomia que se restringe à dimensão administrativa e às 

competências definidas pela administração superior através de normas e regras 

(autonomia transferida) não é autonomia. 

Na escola, instituição ligada ao sistema de ensino, essa autonomia é 

sempre relativa face às determinações emanadas dos órgãos centrais. Em 

situações concretas, o exercício da autonomia se expressa através da recusa às 

normas julgadas inadequadas ou ainda (o que é mais comum) na criação de 

subterfúgios que possibilitem a aparência de cumprimento às determinações.  

Essa parece ter sido a orientação seguida pela Escola Novo Mundo 

como se pode apreender do depoimento a seguir: 
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a Diretora não fazia tudo que a Secretaria mandava. Podia até 

parecer que estava fazendo igual, mas ela sempre dava um jeito 

de fazer do jeito da escola. 

 

A forma de lidar com as situações diárias parece sinalizar que a 

escola vivia uma espécie de autonomia clandestina. Certamente que a atitude 

do diretor da escola não pode ser a de aceitação incondicional das 

determinações e operacionalização das mesmas, mas, pelo contrário, de 

desvelamento e articulação, com propósitos que se identifiquem com os fins 

propostos pela escola. 

A escola Novo Mundo também exercitava a sua autonomia na forma 

de buscar parceiros que pudessem contribuir com o trabalho. 

A sintonia existente entre Escola e Rotarianos estava presente em 

todas as ações. Inúmeras vezes os depoentes fizeram menção a essa 

convivência que se ampliava por entre professores e alunos.  

 

Os professores também tinham aproximação com os dirigentes 

do Rotary e até faziam reivindicações. 

Eu fui falar com o presidente do Rotary para ele arranjar um 

emprego para um aluno que estava muito precisado e ele 

arranjou.  

Quando a gente tinha problemas pedia socorro aos Rotaryanos. 

 

Por meio dessa parceria foi possível à escola oferecer cursos aos 

alunos promovidos pelo SENAC14 e pelo SESI15. 

A diretora, como todas as demais, enfrentava problemas com a 

escassez de recursos financeiros para levar adiante os projetos da escola. No 

 
14 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. 
15 Serviço Social da Indústria. 



 89
entanto, encontrava saídas para a crise buscando parcerias com outras 

instituições. 

 

A escola precisava de muito papel para fazer trabalho com os 

alunos e a diretora arrumava nos banco com os gerentes, que 

eram seus amigos papel de computador, e dava para os 

professores fazerem trabalhos com os alunos.  

 

A racionalidade administrativa requerida pelas instâncias superiores 

(no caso, Secretaria de Educação) como utilização mais adequada dos meios 

em função dos fins existentes talvez seja a razão para não implantação da 

autonomia nas escolas públicas. Mesmo quando determinados projetos são 

implementados na escola, isso não garante sua autonomia administrativa, nem 

pedagógica, tendo em vista a burocratização dos serviços que criam 

dificuldades para o desenvolvimento do trabalho educativo. 

 

Nós tivemos um projeto que mexeu muito com a escola e com as 

pessoas porque era um jeito diferente de ensinar e de planejar. 

A escola queria fazer de um jeito e as pessoas da Secretaria que 

acompanhavam o projeto pensavam de outro. Às vezes se 

discutia muito nas reuniões para poder a escola ter vez. 

 

Referindo-se ao Programa de Ações Sócio-Educativas e Culturais 

para as Populações Carentes Urbanas - PRODASEC, um informante expressa 

um sentimento de algo imposto, sem consulta prévia, visto que achava que a 

diretora nem sabia. 

 

( .....) não sei se a Diretora tinha sido consultada, mas no 

começo a escola reagiu, ficamos desconfiados . 
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• Decisões negociadas 
 

 
A prática de decisões negociadas ganha espaço à medida que 

avança o processo democrático e o poder de mobilização política da sociedade 

civil organizada. 

Essa participação nos processos de tomada de decisões é outro 

elemento que emerge dos depoimentos como característica da gestão 

democrática. 

Na escola Novo Mundo, entretanto, esse exercício de ruptura com a 

centralidade do poder e a verticalidade nas decisões parece ter sido inaugurado 

não pela luta política da comunidade escolar, mas como resultado das boas 

relações mantidas entre a direção e os professores, a partir de um estilo de 

liderança que, em certos casos, se confunde com cooptação ou sutil 

manipulação.  

De fato, pelos depoimentos, a participação dos professores nos 

movimentos sindicais ainda era incipiente. Limitavam-se a participar das greves, 

com a anuência da direção, sem contudo terem um envolvimento maior com a 

organização da categoria.  

 

No começo, a participação nas greves era mais dos professores 

de 5ª a 8,ª depois é que os do primário começaram a participar. 

A diretora não proibia ninguém.  

 

A negociação, nesses casos, passava pelo compromisso da 

reposição das aulas e tudo transcorria de forma pacífica, sem conflitos internos e 

sem desgaste da autoridade. 
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Outro fato identificado na categoria de decisões negociadas, 

enfatizado pelos depoentes, pode ser detectado no relato a seguir: 

 
Quando ela foi sair da escola reuniu os professores para 

combinar quem ficaria no lugar dela. Indicou duas pessoas: a 

supervisora e a orientadora e o grupo escolheu a orientadora, 

porque já vinha na escola, se dava bem com todo mundo. Era a 

mais indicada Acho que ela continuou o trabalho, mas de outro 

jeito, claro. 

 

Escolhida por seus pares para conduzir a escola, a nova diretora, 

mesmo assumindo seu caráter inovador e dando um significado pessoal à nova 

administração, copiou muitos dos exemplos da ex-diretora. 

 
 

• Envolvimento com a comunidade/pais  

 

Sabe-se que é impossível para escola desenvolver um projeto 

educativo de qualidade se não puder contar com o apoio, a participação e o 

envolvimento dos pais na educação dos seus filhos. Nesse sentido, o 

envolvimento dos pais com a escola é apontado pelos depoentes como mais um 

requisito de qualidade. 

  

Tinham as reuniões de Pais e Mestres e os pais lotavam a 

quadra no dia que tinha reunião  

Naquela época os pais acompanhavam mais os filhos na escola. 
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Naquela época, como hoje, os pais tinham consciência do valor da 

escola para seus filhos porque sabiam da exigência da sociedade pelo saber. Se 

naquele tempo os pais eram chamados pela escola para estabelecer essa 

relação e compareciam e se hoje não o fazem, convém analisar as condições de 

vida desses no passado e agora. As questões econômicas e sociais 

transcendem os limites das ações familiares, apesar dos pais reconhecerem a 

necessidade de participação na vida da escola. 

 

As mães ajudavam a professora a cuidar das crianças do 

PROAPE (eram 100 alunos para cada professora e a gente fazia 

rodízio com um grupo de mães). 

As mães ajudavam nas festas, costuravam roupas.... 

 
Constitui-se como um direito e um dever da família acompanhar e ser 

informada sobre o trabalho desenvolvido pela escola, freqüência e rendimento 

dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. 

Na escola Novo Mundo, a relação escola-família se manifestava nos 

contatos sistemáticos que iam além das reuniões de pais e mestres. 

 

Se tinha problemas para resolver com os alunos, a escola 

procurava discutir com os pais.. 

 

Assim como a escola, os pais também davam satisfação sobre seus 

filhos à escola e aos professores. 

 

Se um aluno faltasse, o pai vinha dar explicações ao professor. 
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A falta de comunicação afasta a escola do cumprimento de sua 

função social. Faz-se necessário que esse espaço seja de troca de experiências 

e aprendizagens mútuas para que a família aprenda com a escola, e esta com 

aquela. Todos aprendem entre si, formando uma comunidade educativa numa 

relação de igual para igual. 

Nesta perspectiva, os efeitos positivos de uma bem sucedida 

articulação entre escola, família, comunidade se expressam tanto no clima 

organizacional que se estabelece por meio da participação quanto nos 

resultados do rendimento obtido pelos alunos. 

Por outro lado, vale destacar que o envolvimento dos pais com a 

escola, num processo de gestão democrática, vai muito além da colaboração no 

cumprimento das tarefas escolares pelos filhos e na ajuda nos momentos 

festivos. 

De fato, a ação da escola ultrapassa os seus muros na medida em 

que sua inserção na comunidade lhe confere um papel de mediação entre a 

prática social mais ampla e a educação. 

Nos depoimentos colhidos, no entanto, essa influência acontece 

circunscrita a questões de ordem pessoal e até problemas domésticos onde o 

equilíbrio e o discernimento para tomar decisões são necessários. 

 

Ela (a diretora) resolvia até problemas da comunidade e da casa 

dos alunos. 

(....) ela era procurada para resolver problema de marido com 

mulher, de pai que colocava filhos para fora de casa, quando 

acontecia de uma aluna ficar grávida e os pais não aceitarem, ou 

outro tipo de conflito familiar. 

A diretora era uma pessoa muito respeitada na comunidade. Os 

pais gostavam dela e a comunidade também 
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A direção era um pouco de tudo. Era amiga, mãe, e conselheira. 

Chegava para ela as coisas erradas e as coisas certas que 

aconteciam na escola e na comunidade, digo assim, na casa dos 

alunos .  

 

 
Considere-se, entretanto, que a participação da comunidade na vida 

da escola implica em participar da tomada de decisões, na execução e avaliação 

dos projetos da escola e não simplesmente nos casos enunciados. No entanto, 

talvez fosse esse o ponto de partida para escola e comunidade trabalharem 

juntos já que existiam confiança e empatia. 

Isso que foi visto revela que o sucesso da escola não reside 

unicamente na pessoa do diretor, mas que ele tem um papel fundamental como 

condutor do processo e como líder que se imagina que seja.  

Libâneo (2001, p. 89) assim define o líder 

 

pessoa que consegue aglutinar as aspirações, os desejos, as 

expectativas da comunidade escolar e articular a adesão e a 

participação de todos os segmentos da escola na gestão de um 

projeto comum.  

 

3.3.2. Diretor democrático 
 

Ao tecerem considerações sobre a gestão da escola Novo Mundo, os 

depoentes colocaram elementos que permitem traçar o perfil do gestor, 

considerado democrático. Nessa perspectiva, destacam que a condução do 

trabalho escolar, já naquele período de mudanças, exigia do gestor outras 

competências além da formação profissional. Entre esses requisitos, identificam-

se o prestígio social de que gozava, a capacidade de articulação e a liderança na 

condução do trabalho educativo, características somadas à presença constante 
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na escola que dirigia, com competência e compromisso, segundo a visão dos 

entrevistados, que atribuem esses requisitos particularmente à vocação. 

A diretora procurava promover e envolver os participantes da escola 

nos processos de decisão, na redistribuição de responsabilidades para obter o 

que desejava para a escola e para o trabalho pedagógico. 

 

Ela dizia para gente: eu conto com você e sei que você vai dar 

conta. Aí, a gente se matava de trabalhar para não decepcioná-

la.. 

(......) todos queriam ajudar se ela pedisse. 

 

Explicitando melhor esses requisitos enfatizados, vamos identificar: 

a) Prestígio Social 

 
É possível ter prestígio como diretor de escola? Numa escola que tem 

a própria comunidade local como sua usuária isso é mais fácil. A diretora, com o 

tempo, vai se integrando à comunidade como se membro desta fosse, tornando-

se conhecida dos pais e familiares dos alunos. 

  

Ela sempre arranjava as coisas que precisava para escola. 

Pedia na Secretaria, pedia aos Rotarianos e até à comunidade e 

conseguia.  

 
 

Fica evidente que se não houvesse reconhecimento pelo trabalho 

desenvolvido, essa colaboração não acontecia com a mesma facilidade. 
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b) Liderança 

Liderança pode ser definida como a capacidade de congregar 

esforços de forma organizada, através de estratégias que estimulem o empenho 

individual e coletivo na realização dos projetos de trabalho.  

A liderança do diretor fica evidenciada na fala dos professores quando 

afirmam: 

 

Quando a diretora se esforça pela escola, puxa o resto. 

Ela lutou muito para levantar o nome dessa escola. 

 

 

Além da liderança, outros aspectos também foram evidenciados como 

sendo fundamentais no trabalho do gestor. 

  

c) Presença na escola 

 

A presença diária da direção, vice-direção e supervisão na escola fez 

parte dos depoimentos da maioria das pessoas como um ponto positivo e um 

estilo peculiar de direção. 

 

A diretora estava sempre presente. Se saísse ficava uma pessoa 

da direção. Nunca a escola estava só. 

Ela, a supervisora, a orientadora estavam todos os dias na 

escola. 

Ela estava sempre presente na escola. 
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Ela acompanha tudo da escola, sabia de tudo que acontecia 

aqui dentro 

d) Incentivo ao crescimento pessoal 
 

Ficou evidente ao longo dos depoimentos que uma gestão 

democrática deve envolver-se com a formação dos professores estimulando-os 

para o estudo. 

 

Ela (a Diretora) ficava sempre dizendo para as professoras do 

primário que a gente precisava fazer o curso superior e muita 

gente começou ainda quando ela estava aqui 

A direção incentiva os professores para estudarem 

 

Os depoentes se referem também à experiência como um elemento 

básico para a construção da competência gestora que se amplia a partir da 

“vocação”, vista como algo inato. É significativo o depoimento. 

 

Ela era muito competente, tinha muita experiência e sabia o que 

fazia. 

Ela parece que nasceu para ser diretora. 
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Só a gente que garimpa pode tirar estrelas do chão. Não há 

garimpo na educação escolar sem a compreensão do veio, do 

aluvião, do leito do rio da sociedade. 

(Fernando Azevedo – Bastos 44) 

 

Visitar com olhos do presente uma experiência passada 

possibilita o necessário distanciamento exigido pela análise e interpretação de 

fatos e fenômenos observados/vivenciados. 

As referências hoje não são as mesmas e é a partir de novas lentes 

que se pode apreender elementos que nos passavam desapercebidos em outras 

épocas. 

Certamente que, além da inclusão de novos ângulos de análise, é 

preciso considerar as mudanças no contexto político-histórico-social que 

imprimem no presente novos significados às experiências do passado. 

Da década de 80 para hoje, muitas foram as mudanças 

paradigmáticas decorrentes das novas formas de entender o mundo, a 

sociedade, a educação. As mudanças no mundo de produção, as inovações 

tecnológicas que rompem com as barreiras do tempo e do espaço, a 

globalização que derruba fronteiras culturais e econômicas, o predomínio do 

neoliberalismo no planeta com a redução do poder do Estado, a sociedade de 

consumo e por fim o desemprego e a exclusão. 

Por outro lado, também são significativas as mudanças no contexto 

escolar. A luta das camadas populares e o acesso gradativo dos filhos das 

classes trabalhadoras à escola não se fizeram acompanhar das mudanças 

necessárias para atender às expectativas e necessidades dessa população. No 
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contexto geral, também se observam mudanças nos valores e comportamentos 

da infância e da adolescência que adquirem autonomia, liberdade e ousadia, 

chegando mesmo, em alguns casos, à falta de limites. 

Na escola, essas mudanças constituem desafios que demandam 

novas formas de organização do trabalho pedagógico e um novo perfil de gestor 

que tenha por base a horizontalidade das relações, como articulador de 

atividades que possibilitem o planejamento, a execução e a avaliação constante 

do projeto pedagógico pensado e assumido coletivamente pela comunidade 

escolar. 

O estudo realizado permitiu identificar indícios de uma gestão 

democrática, convivendo com princípios e processos de uma administração 

técnico-burocrática centrada na figura do diretor. 

Explicitando esses achados, sintetizo algumas reflexões que 

considero fundamentais. 

 

• Desarticulação da escola com o contexto social mais amplo 

A escola não parecia entender que as modificações que aconteciam 

no seu interior refletiam, de alguma forma, o processo de redemocratização do 

país. 

A luta pela restauração do poder político, de inegável valor para a 

conquista da cidadania, não se consubstanciou, imediatamente, num efetivo 

processo de conquista da gestão escolar democrática, pelo menos na escola 

estudada. 

Com isso, pode-se dizer que a escola se colocava como uma espécie 

de ilha desarticulada dos movimentos sociais mais amplos, inclusive da própria 
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categoria, o que certamente enfraqueceu o professorado como participante de 

um órgão de classe.  

Isso parece se justificar, em parte, pela ausência de uma reflexão 

política consistente no próprio ambiente escolar, de um engajamento na 

militância nos movimentos sindicais e nos partidos políticos, bem como de uma 

informação e discussão dessas questões nos processos de formação inicial e 

continuada desses profissionais.  

 

• Desqualificação da escola hoje 

Durante todo o tempo da pesquisa ficou evidente o contraste 

apontado pelos depoentes em relação à qualidade da escola naquela época e à 

desqualificação da escola hoje. 

O saudosismo configura-se como uma forma de escamotear a 

aceitação da escola real que tem uma clientela diferente daquela época (alunos 

de classe social mais baixa, vivendo em precárias condições de moradia e 

saneamento básico, sem assistência familiar), enfrentando ainda uma 

discriminação velada dos professores. 

Esse quadro revela as mudanças dos sujeitos escolares e a alienação 

da escola em relação a estes. 

Os sujeitos que hoje fazem a escola se restringem a fazer 

lamentações e não assumem enfrentar os desafios, muito menos refletem sobre 

o conflito de classe instalado no seu interior e que não é revelado por ninguém, 

mas está embutido nas falas. 

Os professores lastimam a ausência da escola ideal, do aluno ideal, 

da família disponível para atender às solicitações da escola, principalmente no 

que se refere ao acompanhamento dos deveres e à compra do material escolar. 
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A escola está diferente. É para isso que nos serve a história: para 

aprender que cada época forja um modelo próprio de escola com ambiente e 

clientela próprias que moldam o seu modo de ser.  

 

• Construção da autonomia 

Autonomia se constitui numa conquista que implica um processo de 

aprendizagem, em que iniciativa e coragem se colocam como fatores que 

impulsionam a quebra de uma cultura pautada no poder hierárquico em que a 

palavra de ordem se resume ao “cumpra-se”. 

Essa mentalidade, ainda hoje presente em muitas instituições, 

imobiliza os atores na busca de soluções para as situações problemáticas e a 

criação de alternativas inovadoras à espera das determinações superiores. 

Os indicadores que coletamos demonstram que a escola pesquisada 

não apresentava essa atitude passiva e nem se limitava a cumprir fielmente o 

estabelecido na verticalidade das relações entre os órgãos centrais e a escola. 

Esta conseguia conviver com as normas estabelecidas pelo Sistema de Ensino, 

adequando-as à realidade objetiva. 

 

• Entendimento da gestão democrática como resultado de 

relações afetivas 

Certamente, um clima institucional que favoreça a criação de laços 

afetivos na comunidade escolar contribui para o exercício de uma gestão 

democrática. 

Nessa perspectiva, o clima de confiança entre os vários segmentos 

das comunidades escolar e local, o respeito às pessoas, a disposição de 

escutar, a ajuda mútua, os momentos de troca e de convivência social para além 
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das questões de trabalho criam um lastro de abertura à participação em outras 

dimensões. 

Na escola pesquisada se pode identificar indícios de uma gestão 

democrática que tinha essas relações afetivas.  

No que diz respeito à participação, observou-se um movimento 

próximo à participação concedida, no sentido de “concessão” de espaços com 

limites predeterminados, onde quem concede pressupõe o acatamento, no caso 

dos professores, a partilha de responsabilidades em torno de tarefas definidas 

pelo diretor. 

Essa mesma postura era assumida em relação aos pais que eram 

chamados a participar de maneira pontual e informal considerando que não 

existia um projeto de integração escola-comunidade. 

Por outro lado, não se pode negar que esse era um caminho de 

integração dos pais à vida da escola e ao processo educativo de seus filhos 

numa perspectiva de responsabilidade partilhada. 

Conseqüentemente não acontecia a participação no sentido de 

planejamento, execução e avaliação do projeto da escola, elemento esse 

fundamental para o exercício da gestão democrática 

 

• Vivência de práticas inovadoras 

A negociação é uma evidência da gestão participativa em torno de 

questões divergentes que orientadas por objetivos comuns deságuam em 

acordos. 

Essa é uma prática que exige maturidade dos profissionais 

envolvidos, ao mesmo tempo em que possibilita a explicitação das contradições. 
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Na escola estudada mesmo que de forma incipiente e dentro de 

certos limites, essa prática foi vivenciada em momentos importantes para a vida 

escolar como, por exemplo, quando da escolha da nova diretora. 

Contraditoriamente, há fortes indícios das práticas centralizadoras 

veladas e amenizadas pelas qualidades pessoais do diretor. Isso fica visível 

quando os entrevistados reverenciaram o diretor como alguém intocável. 

 

• Gestão como exercício de liderança interna e articulação política 

A conjugação desses dois fatores surgiu como elemento importante 

na condução da escola. Neste sentido verificou-se ser imprescindível o apoio da 

comunidade interna e externa para gestão da escola, o que não significa poder 

prescindir do respaldo do poder político constituído. 

Isso pode oferecer elementos para a compreensão de processos da 

atualidade, quando a eleição direta possibilita que diretores bem aceitos pela 

comunidade, ligados a partidos políticos de oposição ao governo, cheguem à 

direção da escola pela via do voto. 

Esse dado possibilita uma reflexão sobre a liderança do diretor: é 

apenas um recurso ou a certeza de uma gestão democrática? A pergunta deve 

ser lançada ao tempo: tudo depende do jogo que caracteriza a correlação de 

forças em determinada época histórica. 

Enfim, esse estudo me possibilitou pensar o processo de 

democratização da escola. Ensinou-me que ele necessita de um diretor que 

assuma o papel de coordenador geral do seu projeto educativo e que tenha 

competência para distribuir as responsabilidades inerentes ao ato de ensinar e 

aprender entre todos os membros da equipe escolar, utilizando para tal fim 

formas colegiadas de atuação. 
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Finalizo com uma expressiva observação de Vitória: 

 

Os conselhos de escola e a eleição de diretores são 

instrumentos importantes para a democratização do ensino; 

contudo, por si só não garantem a existência de relações 

críticas, solidárias, participativas e democráticas no interior das 

Unidades Escolares. É preciso tornar o processo participativo 

um ingrediente cotidiano na vida das pessoas. Por outro lado, 

não se pode somente esperar que as pessoas tomem 

voluntariamente consciência da importância da sua participação; 

é necessário forjar mecanismos que promovam a sustentação e 

a garantia da continuidade da prática participativa nas unidades 

de ensino, substituindo as práticas autoritárias e centralizadoras 

por uma nova postura compatível com os princípios e diretrizes 

de democratização consagrados na legislação. Esses princípios 

e diretrizes, por sua vez devem garantir uma escola de 

qualidade, cujo pressuposto seja a construção da cidadania 

como projeto de uma transformação social (VITÓRIA, 1994 

apud PARO, 1996, p. 49). 
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