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RESUMO
Esta dissertação tem como objetivo principal investigar o grau de efetivação da dimensão
pedagógica da gestão educacional pelos gestores em educação das escolas e do sistema de
ensino público, motivado pelos resultados descendentes do Índice da Educação Básica, nos
Anos Finais do Ensino Fundamental, no município de Ibotirama, Estado da Bahia. O percurso
metodológico está divido em sete momentos estruturados e desenvolvidos a partir de
problemática prévia, apropriação do referencial teórico que serve de base para a pesquisa,
estudos exploratórios, identificação de eixos categóricos, realização do trabalho de campo,
análise de dados e elaboração do produto, trata-se de uma abordagem qualitativa, de natureza
descritiva, sendo a coleta de dados feita por meio de entrevistas exploratórias e questionário.
Na perspectiva multidimensional da gestão educacional, os dados foram organizados em
quatro categorias: dimensão econômica; dimensão política; dimensão cultural e dimensão
pedagógica. Com a verificação do problema proposto constatou-se que os gestores das escolas
e do sistema de ensino público municipal de Ibotirama reconhecem a dimensão pedagógica da
gestão educacional; e, compreendem parcialmente a dimensão econômica, política e cultural.
O cenário educacional adverso no município de Ibotirama sinaliza uma demanda por uma
maior sensibilização para as práticas de gestão da educação nas políticas educacionais locais,
pelo que traduzimos uma proposição de intervenção em forma de diretrizes para elaboração
de plano de efetivação da dimensão pedagógica.
Palavras chave: Gestão Educacional. Gestão Escolar. IDEB. Educação Básica.

ABSTRACT
This thesis aims to investigate the degree of realization of the pedagogical dimension of
educational management by managers in education schools and the public education system,
motivated by the descendants results of the Basic Education Index in the Final Years of
Elementary School in the city of Ibotirama, State of Bahia. The methodological course is
divided into seven structured times and developed from previous issues, the theoretical
appropriation that is the basis for the research, exploratory studies, identification of
categorical axes, executing the fieldwork, data analysis and preparation of the product , it is a
qualitative approach, descriptive, and data collection done through exploratory questionnaire
and interviews. In multidimensional perspective of educational management, data were
organized into four categories: economic dimension; political dimension; cultural dimension
and pedagogical dimension. With the verification of the proposed problem was found that the
managers of schools and Ibotirama municipal public education system recognize the
pedagogical dimension of educational administration; and partially understand the
economical, political and cultural dimension. The adverse educational scenario in Ibotirama
signals a demand for greater awareness to the practices of education management in local
educational policies, in which we translate an intervention proposition in the form of
guidelines for the elaboration of plan for the effective pedagogical dimension.
Keywords: Education Management. School Management. IDEB. Basic Education.
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INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea passa por constantes transformações, que determinam o
conhecimento como principal fator de produção de uma “nova ordem mundial”. A corrida por
avanços científicos e tecnológicos, sobretudo na área da informação e da comunicação, a
territorialidade e a globalização dos espaços mundiais, a aceleração desenfreada no processo
de urbanização e industrialização são algumas mudanças que configuram o novo cenário
dentro do qual a educação pode ser analisada.
Neste contexto, a educação tem seu papel ampliado com foco no atendimento às necessidades
sociais, econômicas, políticas e culturais da sociedade. O processo de inovação nos sistemas
de ensino torna-se urgente diante das crescentes demandas da sociedade e das exigências por
uma educação pública de qualidade. Assim, as práticas educativas e os modelos de gestão
educacional implicados com princípios democráticos e com a formação cidadã são premissas
para superação dos desafios postos às políticas educacionais.
A gestão educacional, democraticamente implicada, pode ser compreendida como ação
administrativa e política. Como ação administrativa está voltada a coordenação ou direção de
recursos que concretize ação ou plano educacional; e, como ação política associada aos
processos de interações e relações humanas no âmbito organizacional, aqui, tomada como
instituição pública, e sua responsabilidade por atender demandas educacionais.
A gestão pública, assim, pode ser entendida como prática de atos fundados na competência
legal para gerir uma parcela do patrimônio público, em todos os níveis do governo e
colocados à disposição da sociedade ou a seu serviço. Para Vieira (2007, p.58), “a gestão
pública é integrada por três dimensões: o valor público, as condições de implementação e as
condições políticas”. O valor público está diretamente associado às intenções políticas e se
materializa nelas. Já as condições de implementação e as condições políticas denotam o
caráter prático da ação gestora.
Logo, a gestão educacional – compreendida como uma gestão pública – pode ser entendida
como conjunto de ações voltadas ao atendimento das demandas da sociedade onde seus
alicerces estão no reconhecimento da Educação como um direito de todos, dever do Estado e
da Família, de caráter público, que precisa se traduzir em políticas que se operam nas ações
concretas da gestão.
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O processo de gestão educacional constitui o resultado da construção social dos envolvidos
em uma dada comunidade, o que requer a participação ampla e irrestrita de todos. A Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº. 9394/96 (BRASIL, 1996), em seu Título II –
Dos princípios e Fins da Educação Nacional, Artigo 3º, determina que o ensino seja
ministrado com base nos seguintes princípios: gestão democrática do ensino público (inciso
VIII) e garantia de padrão de qualidade (inciso IX), dentre outros.
Para assegurar meios de concretização do processo de acompanhamento e monitoramento do
sistema educacional, e, portanto, verificar a qualidade da educação básica, o Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) sob orientação do Ministério da
Educação (MEC), lança no ano de 2007 o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB).
Mensurado a cada dois anos, o IDEB possui a finalidade de avaliar a qualidade de cada rede
de ensino e de cada escola. Resulta da combinação de dois fatores que interferem na
qualidade da educação: indicadores de fluxo escolar e as pontuações em exames
padronizados. Os indicadores de fluxo escolar são compostos pela taxa de aprovação, de
reprovação e de evasão, aferidos pelo Censo Escolar da Educação Básica. As pontuações em
exames padronizados são obtidas pelos estudantes ao final de determinada etapa do sistema de
ensino – do 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental (EF) e do 3º ano do Ensino Médio (EM) –,
são verificadas pela Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC) e pela Avaliação
Nacional da Educação Básica (ANEB).
Realizadas pelo INEP, a ANRESC e a ANEB são avaliações em larga escala, estruturadas a
partir da aplicação e da análise de itens de proficiência acadêmica e questionários
socioeconômicos. A ANRESC, também, conhecida como Prova Brasil, é uma avaliação
censitária que envolve os alunos da 4ª série/5º ano e da 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental
das escolas públicas das redes municipais, estaduais e federal com o objetivo de avaliar a
qualidade de ensino. Compõe, com as taxas de aprovação escolar, o IDEB de cada município
e de cada escola.
Quanto a ANEB é uma avaliação amostral que abrange alunos das redes públicas e privadas
do país, em áreas urbanas e do campo, matriculados na 4ª série/5ºano e 8ªsérie/9ºano do
Ensino Fundamental e no 3º ano do Ensino Médio, compõe junto com as taxas de aprovação
escolar o IDEB estadual, regional e nacional. Apresenta como principal objetivo avaliar a
qualidade, a equidade e a eficiência da educação brasileira.

21

Expressa em uma escala de valores que vai de zero a dez, a composição de aprendizagem e
fluxo escolar tem como objetivo o monitoramento dos sistemas educacionais, na esfera
nacional, nos estados e nos municípios, mapeando o nível de qualidade das escolas e redes de
ensino, a partir dos resultados em termos de rendimento (aprovação, repetência e abandono
escolar) e de proficiência (desempenho em exames padronizados). Monitora, ainda, as escolas
e redes de ensino com desempenho crítico em relação às metas estabelecidas, ou seja, com
altas taxas de aprovação e baixa proficiência, como também àquelas com altas taxas de
reprovação e abandono e alta proficiência.
Outra finalidade do IDEB é a de monitoramento das ações e metas de qualidade da educação,
fixadas pelo Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado em 2007. O PDE
constitui-se em um plano executivo, com programas organizados em torno de quatro eixos
norteadores: educação básica, educação superior, educação profissional e alfabetização; visa a
construção do sistema nacional integrado de educação. Tem ampla abrangência nas redes e
sistemas de educação dos entes federados e busca operacionalizar por meio de ações as
políticas públicas educacionais definidas no Plano Nacional de Educação (PNE).
Em todos os eixos do PDE os enlaces entre educação sistêmica, territorialidade,
desenvolvimento, regime de colaboração, responsabilização e mobilização social são
explicitados como forma de desdobramentos consequentes dos princípios e objetivos
constitucionais com a finalidade de expressão do enlace necessário entre educação, território e
desenvolvimento, por um lado, e o enlace entre qualidade, equidade e potencialidade, de
outro. Onde, considera-se que:
A visão sistêmica da educação é a única compatível com o horizonte de um sistema
nacional de educação [...] por que também fixa suportes institucionais: sistema
nacional de avaliação; sistema nacional de formação de professores e regime de
colaboração. (HADDAD, 2008, p. 22)

O PDE estabelece como meta a ser alcançada até 2021 – ano que antecede a comemoração do
bicentenário da Independência do Brasil – a média 6,0 (seis) para IDEB do país. Essa média é
comparável ao nível educacional de países desenvolvidos. Assim, o indicador de qualidade
educacional proposto pelo MEC é calculado a partir da combinação das informações sobre o
rendimento escolar (aprovação) com as informações de desempenho obtidas em exames
padronizados (ANRESC e ANEB), por meio da fórmula geral:
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IDEBji = Nji Pji; em que : 0 ≤ Nj ≤ 10; 0 ≤ Pj ≤ 1 e 0 ≤ IDEBj ≤ 10;
em que,
IDEBji = índice de desenvolvimento da educação básica da unidade j
i = ano do exame padronizado (SAEB e Prova Brasil) e do Censo Escolar;
j = unidade escolar, rede de ensino, município, estado ou união;
Nji = média da proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, padronizada para um
indicador de 0 a 10, dos alunos da unidade j, obtida em determinada edição do exame
realizado ao final da etapa de ensino.
Pji = indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino dos alunos da
unidade j. (FERNANDES, 2007b, p. 13).
Segundo Fernandes (2007b, p. 3), “tecnicamente, para projetar as trajetórias esperadas para o
IDEB ao longo do tempo, tanto para o Brasil como para os demais níveis de abrangência,
parte-se do princípio de que essas trajetórias têm o comportamento de uma função logística”.
Isso implica dizer que se faz necessário empenho das redes de ensino e das escolas para
alcançar suas metas individuais diferenciadas para que o Brasil possa alcançar a meta
estipulada em tempo determinado. Vale ressaltar que o ponto de partida para fixação das
metas foi a definição do IDEB inicial em 2005, que resulta da combinação dos dados do
desempenho na Prova Brasil e dos Censos Escolares 2005 e 2006.
Nesta perspectiva, toma-se o IDEB como instrumento para contextualização desta pesquisa
aplicada, por se constituir uma referência nacional para avaliar o desempenho de sistemas de
ensino e escolas; por combinar, de forma sintética, indicadores de fluxo e pontuações em
exames padronizados. Fernandes (2007a, p. 7) põe em relevo que “possuir um indicador
sintético de desenvolvimento educacional seria desejável, entre outros motivos, para detectar
escolas e/ou redes de ensino cujos alunos apresentam baixa performance; e, monitorar a
evolução temporal do desempenho dos alunos dessas escolas e/ou redes de ensino”.
Como todo indicador social, o IDEB é uma medida quantitativa com significado social
substantivo, usado para operacionalizar um conceito social abstrato de interesse programático
voltado para formulação e reformulação de políticas públicas educacionais. Januzzi (2011, p.
2) estabelece que um indicador social
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[...] é um recurso metodológico, empiricamente referido, que informa algo sobre um
aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão se processando na mesma.
Os indicadores sociais se prestam a subsidiar as atividades de planejamento público
e formulação de políticas sociais nas diferentes esferas de governo, possibilitam o
monitoramento das condições de vida e bem-estar da população por parte do poder
público e sociedade civil e permitem aprofundamento da investigação acadêmica
sobre a mudança social e sobre os determinantes dos diferentes fenômenos sociais.

Assim, reconhecemos o valor e o lugar do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no
atual cenário educacional brasileiro e entendemos que em uma perspectiva programática, o
índice supracitado se constitui em um instrumento operacional para monitoramento da
realidade educacional, com a finalidade de subsidiar construção e reconstrução de políticas
públicas na área da educação básica. E, mesmo assim, apesar de não contemplar todos os
insumos educacionais (instalações físicas e recursos financeiros investidos no sistema e nas
escolas, qualificação dos professores, tecnologias colocadas à disposição dos professores e
dos estudantes etc.), nem abarcar todas às dimensões da gestão educacional (econômica,
política, cultural e pedagógica) optamos por tomá-lo como referência para a contextualização
do cenário educacional e da delimitação territorial desta pesquisa aplicada.
Entendemos que os processos de gestão educacional decorrem da dinâmica da prática social
de grupos e de instituições, sendo mobilizadores no exercício das funções mediadoras entre os
grupos e a sociedade mais ampla. A gestão educacional assim é contextualizada num cenário
econômico, político, pedagógico e cultural, o que nos remete a perspectiva multidimensional.

Neste estudo, daremos ênfase na dimensão pedagógica por concordarmos com o pressuposto
de que “[...] a dimensão pedagógica da administração da educação tem sofrido um processo
de atrofia diante da ênfase generalizada em considerar o sistema educacional em função do
desenvolvimento econômico e tecnológico” (SANDER, 1995, p. 61). Também, pelo fato de
no município de Ibotirama encontrarmos um cenário crítico em relação a esta dimensão se
tomarmos como referência os resultados apontados no IDEB.

Determinamos como objeto desta pesquisa o grau de reconhecimento da dimensão pedagógica
da gestão da educação pelos gestores educacionais das escolas e do sistema de ensino público
do município de Ibotirama. Buscamos o IDEB do EF, fase final – 6º ao 9º ano como
parâmetro de contextualização do cenário educacional. Ao longo de sua série histórica o
município apresenta uma trajetória descendente em comparação com a média do Estado da
Bahia e do Brasil para esta fase do EF (Gráfico 1).

24

Gráfico 1 – IDEB do Ensino Fundamental. Ibotirama, Bahia, Brasil,
2005-2013.

Fonte: BRASIL/INEP.

A escolha do município de Ibotirama como objeto empírico justifica-se pelo fato deste
pesquisador ter atuado profissionalmente durante doze anos como coordenador pedagógico da
Secretaria Municipal de Educação, além desse município se constituir como sede políticoadministrativa do Estado da Bahia, sendo sede regional no momento da escolha. Possuía até o
ano de 2014 uma Diretoria Regional de Educação (DIREC 22) e uma Diretoria Regional de
Saúde (DIRES 22).
O estudo constituído investiga as práticas dos gestores educacionais na dimensão pedagógica
da gestão da educação como esforço coordenado para superação dos desafios do desempenho
desfavorável do contexto educacional, a partir da sinalização adversa do IDEB. Assim,
definimos como objetivo geral desta pesquisa: investigar o grau de reconhecimento da
dimensão pedagógica pelos gestores educacionais das escolas e do sistema de ensino público
do município de Ibotirama. Para tanto, buscamos especificamente: a) identificar o nível de
compreensão das dimensões econômica, política, cultural e pedagógica da gestão educacional
pelos gestores educacionais de Ibotirama; b) explorar as formas de efetivação das práticas
gestoras na dimensão pedagógica da gestão educacional e como se relacionam com o IDEB;
c) desenvolver um conjunto de diretrizes como proposição à elaboração de plano de trabalho
para efetivação das práticas gestoras na dimensão pedagógica da gestão educacional.
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Estes objetivos constituem base para a reflexão sobre o questionamento que ora
apresentamos: Qual o grau de reconhecimento da dimensão pedagógica pelos gestores
educacionais das escolas e do sistema de ensino público do município de Ibotirama?
Para uma melhor organização das discussões propostas neste estudo, o texto foi estruturado
em cinco capítulos. O primeiro capítulo descreve o panorama da gestão educacional, traçando
uma (re)vista ao tema discutindo as construções conceituais e analíticas da gestão aplicadas à
educação, além de caracterizar, também, a ideia de gestão educacional no contexto municipal,
em geral, e, no contexto escolar. Neste percurso inicial, valemo-nos de Benno Sander como
aliado teórico em função de sua contribuição para o campo de conhecimento da gestão
educacional: por compor uma genealogia do campo de conhecimento e, principalmente, por
estabelecer um modelo multidimensional de “análise de confluências e contradições
simultâneas entre as quatro construções históricas de administração de educação” (SANDER,
2007, p. 91).
No segundo capítulo discutimos a gestão educacional na perspectiva do paradigma
multidimensional proposto por Sander (2005; 2007), onde caracterizamos as quatro
dimensões da gestão educacional: econômica, pedagógica, política e cultural. O paradigma
multidimensional constitui-se numa espécie de síntese teórica da experiência brasileira,
amparada “na tese da especificidade da gestão da educação como campo de estudo e
intervenção educacional” (SANDER, 2007, p.88).
No terceiro capítulo procedemos à análise da situação do município de Ibotirama na
perspectiva geográfica, econômica, política e cultural e do contexto da educação em sua
estrutura e funcionamento organizacional. Destacamos os indicadores de desenvolvimento
econômico, social, político e educacional. Colocamos em relevo o IDEB como estratégia de
avaliação e instrumento de gestão educacional no contexto das Políticas Públicas
Educacionais.
No quarto capítulo, o trajeto metodológico torna-se foco. Os procedimentos percorridos para a
consecução do trabalho de campo são caracterizados e descritos a delimitação dos
participantes, a abordagem e as técnicas utilizadas.
No quinto capítulo realizamos a sistematização dos dados em tabelas e gráficos, além de uma
reflexão indutiva analítica e interpretativa sobre as informações obtidas pareadas à luz do
quadro teórico desenhado.
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No tópico Considerações apresentamos uma síntese dos resultados do estudo e resgatamos
argumentos e dados coletados para fundamentar nossa análise sobre a compreensão dos
gestores a respeito do processo de planejamento, execução e avaliação das ações de gestão na
dimensão pedagógica da gestão educacional. Apresentamos, ainda, como sugestão um
conjunto de diretrizes que poderão corroborar a elaboração de plano de trabalho para
efetivação das práticas gestoras na dimensão pedagógica da gestão educacional para o
município de Ibotirama, objeto desse estudo.
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1 PANORAMA DA GESTÃO EDUCACIONAL

Neste estudo, tomaremos a gestão educacional como princípio técnico, político e social que
requer um conjunto de técnicas, métodos e procedimentos para demarcar a sua eficácia,
efetividade, eficiência e relevância. O pluralismo teórico, metodológico e disciplinar existente
atualmente no campo da investigação em gestão educacional revela a diversidade de
perspectivas (empirista, científica, burocrática, humanista, cultural) com as quais podemos
pensar a ação nesta área.

O capítulo se desdobra em três momentos. Inicialmente, passamos em revista o tema gestão
educacional e procuramos contextualizá-lo à luz das teorias gerais da administração, do
processo histórico que a constitui como campo de conhecimento, das construções conceituais
e praxiológicas, buscando evidenciar suas bases epistemológicas, culturais, politicas e
pedagógicas.

No segundo momento, discutiremos a gestão educacional no contexto municipal, os aspectos
que a envolve, como a institucionalização dos sistemas de ensino, as normas e instituições
vinculadas; o plano municipal de educação como elemento sistematizador da intencionalidade
e do projeto de educação municipal; e, a participação e a representatividade social por meio
das instâncias de representação democrática e controle social.

No terceiro momento, explicitaremos a gestão educacional no contexto escolar, discutindo os
modelos organizacionais de escola; o projeto político pedagógico como instrumento vigoroso
da gestão escolar; a autonomia e o trabalho coletivo como características estratégicas da
gestão da escola na atualidade.

O parâmetro epistemológico que fundamenta este estudo centra-se na ideia de gestão. E aqui
entendemos gestão como:
[...] processo de mobilização e articulação do esforço de pessoas, coletivamente
organizadas, de modo a promoverem objetivos comuns, envolvendo a articulação e
integração de diferentes elementos necessários a essa realização, inclusive a
resolução de impasses, dificuldades e tensões relacionadas comumente a esse
processo e esforço. O conceito de gestão tem como pressuposto o entendimento que
são as pessoas que promovem transformações e realizações e que sua atuação, para
ser efetiva, necessita superar as tendências ao imediatismo e resultados superficiais,
à fragmentação e ao reducionismo, à mecanização e formalismo burocratizantes, ao
comodismo e omissão [...]. (LÜCK, 2014, p.35)
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Compreendemos que os processos de gestão são decorrentes da dinâmica da ação e da prática
social de instituições, organizações e grupos; são, também, mobilizadores dessa dinâmica,
exercendo uma função mediadora entre os grupos de representação política e as demandas por
universalização e qualidade nos serviços públicos.

1.1 GESTÃO EDUCACIONAL: O TEMA EM (RE)VISTA

O tema gestão educacional não é novo e suas formulações no contexto da educação, ao longo
da história, sempre tomaram como referência um conjunto de fundamentos e normas das
teorias da Administração Científica, da Administração Gerencial da Escola Clássica, Crítica
do Capital de Karl Marx, do Racionalismo Burocrático de Marx Weber, das Relações
Humanas, Abordagem Contingencial da Administração, até a ideia de mudança paradigmática
como processo evolutivo da gestão educacional (BARROSO, 1995; 2006; FRANCISCO
FILHO, 2006; HORA, 2010; LÜCK, 2011a, 2011b, 2012a, 2012b, 2013, 2014; PARO, 2012;
SANDER, 1995, 2005, 2007; VIEIRA, 2007, 2008).
A literatura aponta que, nos anos 1930 a 1970, no contexto Brasil e da América Latina, a
gestão educacional surge e se desenvolve no seio da administração pública e da política
econômica, científica e cultural do país (SANDER, 2007).
A partir dos anos 1980, a abordagem dos processos de gestão educacional sob o enfoque dos
temas da educação ganha força com a influência dos diálogos com os movimentos sociais
engajados na luta pela democratização do Brasil. A gestão educacional passa a ser
problematizada e investigada sob diferentes enfoques, reunindo esforços de construção de seu
conhecimento como ato pedagógico mediador. Assim, entendemos que “a gestão educacional
é o espaço estratégico mediador da articulação das práticas pedagógicas e administrativas”
(TANUS et al., 2004, p.125).
Na perspectiva da articulação das práticas pedagógicas e administrativas, “a gestão da
educação desempenha um papel político e cultural específico, historicamente construído e
geograficamente localizado” (SANDER, 1995, p. 4) e está referenciada ao contexto político,
cultural, ideológico e organizacional, remetendo-nos a uma perspectiva multidimensional de
gestão educacional.
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A gestão educacional como campo de estudo ou disciplina surge sob a pressão de dois
terrenos de conhecimentos e práticas constituídos anteriormente e em processo evolutivo: o
das “Ciências da Educação” e o da “Teoria Geral da Administração”. No primeiro caso,
delineia-se uma redução da ação administrativa e organizacional da educação a um campo de
aplicação da Pedagogia e da Didática. No segundo caso, assiste-se a um monopólio dos
estudos da administração e da organização educacional como campo de aplicação da teoria
geral da administração (TGA) que se firmava no campo da indústria e do comércio no início
do século XX (BARROSO, 2006). Aqui, tomaremos a TGA como precedente histórico da
gestão aplicada à educação.

1.1.1 Precedentes históricos da gestão educacional

Neste estudo consideramos a administração como um processo dinâmico, onde incide a
tomada de decisão a partir de objetivos estabelecidos e em consonância com a racionalização
do trabalho. Tal racionalização é exigida pelo desenvolvimento do modo de produção
capitalista e suas demandas em prol da maximização da produtividade.
A Teoria da Administração surge como um conjunto de representações oriundas da
necessidade de justificar o novo modo de produção que tira do trabalhador o
controle do seu próprio trabalho, e portanto desumaniza-o, em nome da máxima
produtividade apresentada como objetivo da organização ao homem. É a partir desse
conjunto de representações que os administradores pensarão a si próprios e
orientarão toda a prática na organização. (ZUNG, 1984, p. 43)

Partindo dessa ideia, nos dias atuais, todas as instituições estão submetidas aos processos
administrativos. Entendemos, também, que não existe um modelo único de administração que
seja pronto e acabado. Por isso, faz-se necessário discutir os princípios gerais da
administração em um sentido mais amplo podendo afirmar-se que:
É a utilização racional de recursos para a realização de fins determinados. Assim
pensada, ela se configura inicialmente como uma atividade exclusivamente humana
já que somente o homem é capaz de estabelecer livremente objetivos a serem
cumpridos. (PARO, 2012, p. 25)

A administração, sendo uma ciência social aplicada, tem suas especificidades que se definem
na ação. Portanto, ao passarmos em revista as teorias gerais da administração buscamos
explicitar a matriz de referência da gestão aplicada ao contexto educacional e como, ao longo
da história, esta vem se reconfigurando em função de suas especificidades.
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Os princípios e estruturas organizacionais voltados para a orientação de ações das instituições
humanas em geral se estabeleceram a partir do século XX. No contexto das teorias gerais da
administração, os conceitos mais gerais deste campo de conhecimento são aqui apresentados e
compreendidos baseados em Hora (2012, p. 33-38), por meio de três escolas: a clássica, a
psicossocial e a contemporânea.
Com a finalidade de adequar as atividades administrativas aos fins capitalistas, a escola
clássica, surge no âmago da consolidação da Revolução Industrial no início do século XX.
Tem origem em três movimentos:
1. Administração científica: representada por Frederick W. Taylor, surge nos Estados
Unidos em 1911 e estabelece o controle e racionalização do trabalho como aspectos
fundamentais para a gerência; toma o administrador como trabalhador responsável
pelo planejamento e controle das atividades.
2. Administração geral: tem como representante Henri Fayol, nasce na França em 1916,
e centra como base para a teoria da administração os princípios da divisão do trabalho:
autoridade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, subordinação de
interesses individuais aos interesses gerais, remuneração do pessoal, centralização,
hierarquia, ordem, equidade, estabilidade no quadro de pessoal, iniciativa, espírito de
solidariedade e lealdade.
3. Administração burocrática: tem como mentor Max Weber, aparece na Alemanha em
1921, como uma disfunção do princípio de racionalização criado pelo próprio Weber.
O pressuposto dessa abordagem é o surgimento paralelo da concentração dos meios
materiais nas mãos dos chefes, reforçando a dicotomia entre trabalho manual e
intelectual e a dominação do capital sobre o trabalho.
Destaca-se que o critério administrativo da escola clássica é a eficiência econômica,
compreendida como a capacidade real de produzir o máximo com o mínimo de recursos,
energia e tempo. Operando com a lógica da produtividade material, os princípios e práticas
iniciais dessa escola administrativa derivaram em concepções universais que se espalharam
muito facilmente pelo mundo.
A escola psicossocial eclode a partir de 1920 como movimento que se contrapõe ao critério
de eficiência econômica da escola clássica, originando a tradição comportamental de gestão.
Baseia-se na dinâmica das relações humanas de Mayo, Roethliesberger e Dikson e no
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comportamento administrativo de Bernard e Simon. A organização é compreendida como um
sistema orgânico e natural, a administração ocupa-se da integração funcional de seus
elementos sob o critério da eficácia técnica pareada ao da eficiência. O administrador é
tomado como um agente da integração e da decisão, sua função é a de obter os melhores
resultados na produção institucional.
Destaca-se que o critério administrativo da escola psicossocial é o da eficácia institucional
onde a administração tem a função de regular o processo de decisões.
A escola contemporânea tem como foco o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria das
condições de vida humana. O critério administrativo considerado é o da efetividade, que
consiste em medir a capacidade de encontrar a resposta desejada ou solução de problemas,
supondo um compromisso verdadeiro e legítimo com os objetivos sociais e as demandas
políticas da comunidade.
Sander (1995, p.4) põe em relevo a ideia de que:
A adoção generalizada dos princípios e práticas das escolas clássica e
psicossociológica de administração na gestão da educação partiu do pressuposto de
que os referidos princípios e práticas eram automaticamente aplicáveis à direção de
qualquer instituição, independentemente de sua natureza, seus objetivos e seu
contexto social e cultural.

Entretanto, o que se verifica com o tempo é que a natureza do objeto administrado define,
com um grau maior ou menor de abrangência, a inerente natureza da ação administrativa. Isso
evidencia que a gestão educacional possui estrutura e dinâmica diferenciada que a insere
como campo de estudo e atividade profissional, cuja especificidade a torna singular no campo
da administração.
Por outro lado, Sander (1995 p. 77) indica que a gestão educacional “fundamenta-se em
diferentes perspectivas teóricas e utiliza diferentes procedimentos analíticos”. Com isso,
enuncia uma comparação entre as teorias organizacionais e administrativas, historicamente,
adotadas na educação, que se desenvolveram sob a égide de duas tradições filosóficas e
sociológicas antagônicas: a tradição funcionalista do consenso estribada nas teorias
positivistas e evolucionistas que, por sua vez, têm influenciado o pensamento científico do
ocidente; e, a tradição interacionista do conflito apoiada nas teorias críticas e libertárias de
matriz marxista, no existencialismo, no anarquismo, na fenomenologia, na teoria crítica e na
abordagem de ação humana (SANDER, 1995).
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Ao fundamentar sua análise, Sander (1995, p. 78) parte do pressuposto de que a “avaliação
critica das grandes tradições filosóficas da humanidade em função de diferentes tempos
históricos e domínios geográficos podem oferecer explicações esclarecedoras sobre a
realidade educacional”. Com isso, podemos estabelecer novas relações, atribuindo-lhes novos
significados voltados para a construção de perspectivas inovadoras no campo de estudo da
gestão educacional.

1.1.2 Gestão educacional: o contexto histórico

Nesta seção, discutiremos o processo histórico da gestão educacional no contexto
internacional, na perspectiva de Barroso (1995), pesquisador português, e no contexto
nacional a partir da perspectiva de Sander (2007).
No contexto internacional, Barroso (1995) considera três grandes momentos da evolução das
teorias da gestão educacional. O primeiro momento é demarcado com o início do século XX
até meados dos anos 1950. O segundo momento, meados dos anos 1950 até meados dos anos
1970. O terceiro momento de meados dos anos 1970 até os dias atuais.
O primeiro momento demarcado com o início do século XX até meados dos anos 1950 é
caracterizado pela influencia das “técnicas da gestão científica” das empresas nos Estados
Unidos, especificamente, com o trabalho iniciado por Taylor e continuados por seus
seguidores. E a partir dos anos 1930, com influência do movimento das “relações humanas”
iniciadas com os estudos de Mayo e Roethlisbeger.
Do ponto de vista epistemológico, este movimento é considerado teoricamente frágil para a
gestão educacional por limitar-se a uma produção assistemática da experiência prática, em
contraste às técnicas e perspectivas teóricas da administração desenvolvidas por Taylor, Fayol
e Gurwik. (BARROSO, 1995).
Para este período histórico, Barroso (1995) destaca duas tendências que marcam o predomínio
da organização científica do trabalho na gestão educacional. A primeira é sobre a indução do
pensamento de Bobbitt que concebia a escola e o seu currículo, tal qual uma empresa, e,
portanto, devia estar subordinada às regras da eficiência. O pressuposto básico era o de que
não havia significativa diferença entre as atividades de gestão, direção ou supervisão de uma

33

organização, seja lá qual fosse o seu ramo de atuação (comercial, manufatureira, educacional
ou governamental).
Para a educação isso implicava em uma perspectiva racional do currículo, aportado em uma
abordagem normativa das finalidades e objetivos escolares que definiam os conhecimentos, as
habilidades e as atitudes que o homem precisa ter para realização adequada das diferentes
atividades previstas pela vida em sociedade.
Já a segunda tendência que marca a atuação da organização científica do trabalho na gestão
educacional se caracteriza por uma concepção de avaliação como medida dos resultados
escolares dos alunos, bem como, a aplicação em larga escala de testes padronizados de
inteligência. O foco, também, estava na eficiência a partir da análise e da avaliação objetiva
de resultados.
Uma reação à perspectiva taylorista de gestão educacional ocorre entre os anos 1930 e 1950,
inspirada fundamentalmente no pensamento de John Dewey. De caráter mais democrático
essa contramarcha reservava certa aproximação ao que ocorria na gestão das empresas com o
“movimento das relações humanas” (BARROSO, 1995, p.36).
Assim, temos neste primeiro momento histórico duas tendências que marcam a gestão
educacional: a executiva e a democrática. A executiva, com foco na eficiência e na produção,
surge mais relacionada à expansão da educação pública no final do século XIX e na primeira
parte do século XX. A tendência democrática põe foco no princípio da delegação da
autoridade e no compartilhamento de responsabilidade; tem sua origem no momento em que
se reconhece a relação de interdependência entre decisão política e execução; e, a importância
da participação no planejamento das ações de gestão por todos aqueles que trabalham na
instituição educacional.
O segundo momento da evolução das teorias da gestão educacional é demarcado entre os
anos 1950 até meados dos anos 1970, caracteriza-se pelo ensaio da construção de um quadro
teórico específico para a gestão educacional, apoiada nas contribuições de outras ciências
sociais aplicadas ao estudo das organizações e da administração geral, dentre elas, a
Sociologia, a Psicologia e a Antropologia. Marcado pela denominação de “New Movement”
iniciou-se nos Estados Unidos da América e estende-se para o Canadá, Reino Unido e
Austrália.
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Notadamente, a essência desse segundo momento está voltada para a definição de um modelo
que faça frente às generalizações aligeiradas, baseadas em limitadas experiências sobre gestão
educacional. E é na obra O Comportamento Administrativo de Herbert Simon, publicada em
1945, que se encontram os fundamentos para ratificar a ideia de que, embora o processo de
tomada de decisão nem sempre seja um processo racional, pode ser abordado racionalmente,
portanto, o processo de decisão pode ser analisado cientificamente.
Assistimos assim, uma mudança de paradigma fundamentado em uma “nova” interpretação
das relações entre teoria e a prática, de perspectiva positivista, onde a função primeira da
teoria administrativa é a de buscar o desenvolvimento de um conjunto de conceitos que
possibilitem a descrição das situações administrativas de maneira relevante para a teoria.
A partir desta perspectiva positivista, fundamenta-se a ideia nítida e clara de que fora “[...]
descoberta uma base racional para a tomada de decisão e uma tecnologia isenta para
desenvolver a eficácia e a eficiência das organizações [...]” (BARROSO, 1995, p. 37).
Para os teóricos do “New Movement” a ideia de gestão educacional oscilava entre dois
princípios. Ora era tomada como um caso particular da administração em geral, por considerar
a existência de elementos comuns entre a gestão educacional e a gestão de outras
organizações, ora era admitida como a existência de fatores específicos que distinguem as
diferentes modalidades de administração.
Barroso (1995, p.37) põe em destaque a comunicação de Campbell ao Congresso de Chicago
em 1957, afirmando que:
[...] ele considera que as particularidades da administração educacional derivam dos
seguintes fatores: função da educação na sociedade; a natureza da atividade
educativa; os grupos de referência para o administrador (o conselho de educação, os
outros professores e o público); o semiprofissionalismo da administração
educacional; e a dupla função do administrador educacional.

Ao se levar em conta as perspectivas iniciadas pelo “New Movement”, Barroso (1995) ainda
aponta a crítica de que o paradigma teórico que ensejou a reformulação dos estudos sobre a
gestão educacional não cumpriu com todas as expectativas anunciadas por seus defensores. A
ideia de uma ciência da administração educacional fundamentada em uma única grande teoria
foi enfraquecendo a partir da década de 1960.
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O terceiro momento na evolução das teorias da gestão educacional é delimitado a partir de
meados dos anos 1970, caracteriza-se pelo surgimento de propostas alternativas ao paradigma
dominante do “New Movement”.
Dentre as alternativas citadas por Barroso (1995), destacamos a crítica de Greefield à
concepção positivista de administração como processo de tomada de decisão e a compreensão
de que os métodos da ciência positiva contribuiriam efetivamente para o desenvolvimento de
uma racionalidade das decisões dos administradores.
A concepção positivista da gestão educacional tendia a valorização dos aspectos técnicos, a
ocupar-se com os meios e não com os fins, separando os fatos dos valores, retirando do seu
campo de estudo os embates e as paixões humanas.
Por outro lado, as críticas apresentadas por Greefield com uma “teoria alternativa” ao modelo
de gestão educacional do “New Movement”, são ao mesmo tempo epistemológicas e éticas e
dão espaço para um amplo debate acerca desse campo de conhecimento.
As principais ideias defendidas pelo movimento da “teoria alternativa” são:
- Organizações são compostas por pessoas, estão nas pessoas, são essencialmente construções
humanas. Fala-se no conceito de organização, mas um conceito não se sujeita ao controle
humano, às leis e ações dos administradores;
- Organizações são invenções sociais. Trata-se de uma construção da realidade, composta por
pessoas e sustentadas por pessoas. A organização somente atua a partir da ação de indivíduos
específicos e concretos. A organização não é um sistema ou estrutura, é um artifício social.
- Do compromisso das pessoas com a determinação de alguém, está o poder das organizações.
A organização tem por essência o poder, do mesmo jeito que a organização é a essência da
política. A organização é a ferramenta para o alcance de objetivos e finalidades daqueles que
têm a prerrogativa institucional (instituída ou instituínte) para comandar outros e está
subordinada ao controle e a possibilidade de retirada da prerrogativa de comando.
Tais propostas caracterizam o terceiro momento da evolução das teorias da gestão
educacional e assinala uma efervescência intelectual que, posteriormente, acentua a tendência
a um pluralismo teórico, metodológico e disciplinar deste campo de conhecimento.
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Passaremos a analisar a evolução histórica da gestão educacional no contexto do Brasil. Para
compreendermos tal processo de inserção histórica, tomamos como referência os estudos de
Sander (2007) que considera três grandes momentos da genealogia do conhecimento da
administração da educação brasileira. O primeiro momento, denominado de Administração da
educação no período colonial, é balizado desde o século XVI até 1889, no início da Primeira
República. O segundo momento, denominado de Administração da educação na era
republicana, delimitado entre 1889 até a década de 1970. O terceiro momento, denominado
de Administração da educação na contemporaneidade, é demarcado entre meados dos anos
1970 até os dias atuais.
O primeiro momento, Administração da educação no período colonial, caracteriza-se por um
enfoque jurídico, de caráter normativo, vinculado à tradição do direito administrativo romano,
interpretado à luz do código civil francês (Código Napoleónico).
Ao utilizar o modelo intelectual análogo ao dos países europeus, os autores dessa etapa
adotaram os elementos teóricos concebidos, especialmente, na França e Portugal. Sander
considera que:
A tradição do direito romano, com seu caráter normativo e seu pensamento dedutivo,
trouxe ao Brasil e aos demais países da América Latina a infraestrutura legal
propícia para a incorporação da cultura e dos princípios da administração pública e
de gestão da educação desenvolvidos nos países europeus de origem latina,
especialmente Portugal, Espanha e França. (SANDER, 2007, p. 18)

Esse momento está associado ao movimento histórico de expansão e mundialização
econômica, política e cultural. A educação e a cultura, portanto, não ficam de fora desse
processo de expansão onde os países colonizadores da Europa exportavam seus valores e
tradições para as Colônias sob seus domínios.
Assim, o formalismo resultante da tradição jurídica eurolatina e o seu consequente legalismo,
gera uma distância entre a norma prescrita e a conduta concreta. Ou seja, há uma “fratura”
entre lei e realidade resultando em um sistema fechado de conhecimento da administração
cuja ênfase recairá na ordem, na regulamentação e na codificação.
Sander (2007, p. 20), ainda, aponta que “durante o período colonial a educação tinha pouca
importância para os colonizadores e para a população em geral e, consequentemente, não se
prestou suficiente atenção à sua administração”. Ao examinarmos a evolução histórica do
pensamento da administração na educação ao longo do período colonial e na Primeira
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República, verificamos que havia poucos estudos e uma sistematização mínima de
conhecimentos e práticas na área da gestão educacional no Brasil.
Segundo Sander (2007), três movimentos pedagógicos influenciaram o processo educacional
no período colonial. A primeira influência pedagógica é da Igreja Católica Romana que, em
1549, sob os cuidados dos Padres da Companhia de Jesus desenvolveram a primeira tentativa
de sistema educacional brasileiro, à influência dos jesuítas acrescenta-se a contribuição dos
Lassalistas, Maristas, Salesianos, Beneditinos e Dominicanos dentre outras congregações que
se dedicavam ao ensino.
O ideal de educação e de homem difundido pelos jesuítas no Brasil Colonial é centrado no
forte apelo às formas dogmáticas de pensamento e a uma cultura livresca, onde:
O apego ao dogma e à autoridade, a tradição escolástica e literária, o desinteresse
quase total pela ciência e a repugnância pelas atividades técnicas e artísticas tinha
forçosamente de caracterizar, na Colônia, toda educação modelada pela Metrópole,
que se manteve fechada e irredutível ao espírito crítico e de análise, à pesquisa e a
experimentação. (ROMANELLI, 1991, p. 34)

Mas, a experiência dos jesuítas foi temporariamente interrompida no século XVIII com o
advento das reformas pedagógicas efetivadas pelo Marquês de Pombal. As reformas
pombalinas de instrução pública estavam voltadas para fins ideológicos, com o objetivo de
colocar a educação a serviço do Estado. Entretanto, inúmeras foram as dificuldades
enfrentadas pelo sistema educacional da época para implantar tais reformas. Romanelli (1991,
p. 36) enfatiza que “da expulsão até as primeiras providências para substituição dos
educadores e do sistema jesuítico transcorreu um lapso de 13 anos”.
Com a expulsão da Companhia de Jesus, a estrutura administrativa do ensino foi
desarticulada, a uniformidade da ação pedagógica de caráter universalista passa a assumir um
caráter enciclopédico. Todavia, a situação não mudou em suas bases e o pensamento jesuítico
continua a servir de fundamento para a educação da época.
O segundo influxo pedagógico vem das Igrejas Protestantes de diversas denominações
religiosas europeias (luteranos) e americanas (metodistas, presbiterianos e batistas) que
implantaram diversas instituições de ensino no Brasil como parte de suas missões de
evangelização (SANDER, 2007).
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A terceira influência pedagógica à educação colonial vem da sociologia de Comte e da
filosofia positivista. É irrefutável o efeito desta filosofia na história do pensamento ocidental,
de modos que:
Na educação, a influência do positivismo se manifestou no conteúdo universalista de
seu currículo enciclopédico, na sua metodologia científica de natureza descritiva e
empírica e nas práticas prescritivas e normativas de organização e gestão
educacional. As teorias positivistas de administração deram origem a modelos
hipotéticos dedutivos e normativos preocupados com a manutenção da ordem e
progresso no funcionamento das instituições e sistemas de ensino. (SANDER 2007,
p. 25)

Mais adiante, nas primeiras décadas do século XX, as teorias positivistas da gestão
educacional dão origem a uma racionalidade hipotético-dedutiva e normativa, voltada para a
manutenção da ordem e do progresso, consolidando-se em duas perspectivas: uma
tecnocrática com fundamento na escola clássica de administração e uma comportamental com
fundamento na psicologia social norte-americana.
Em síntese, no período colonial, a evolução do pensamento pedagógico reflete
simultaneamente a influencia da filosofia escolástica, do racionalismo positivista e do
formalismo legal na organização e administração da educação. A partir desse momento a
dialética entre o legalismo eurolatino e o experimentalismo anglo-americano marcaram o
percurso da educação e da administração no Brasil.
O segundo momento, Administração da educação na era republicana, é caracterizada por um
conjunto de fases que se vincula a um padrão específico de gestão da educação e se define
pela natureza do critério de desempenho administrativo dominante, o critério da eficiência, o
critério da eficácia, o critério da efetividade e o critério da relevância.
A era republicana da educação brasileira pode ser dividida em quatro fases: organizacional,
comportamental, desenvolvimentista e sociocultural. Essa divisão é válida somente para fins
analíticos, visto que o pensamento dominante em uma determinada fase não desaparece com o
surgimento de outra. Pelo contrário, o processo histórico se constitui de contradições e
superações que marcam a permanente construção e reconstrução de concepções e
encaminhamentos administrativos e educacionais ao longo dos tempos (SANDER, 2007).
A fase organizacional da era republicana é delimitada por diversos movimentos voltados para
a reforma na gestão da educação e na administração do Estado. Põe-se em relevo a fundação
da Associação Brasileira da Educação (ABE), em 1924; o Manifesto dos Pioneiros da
Educação Nova, 1932; e, a criação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
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Anísio Teixeira (INEP), em 1938. E com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional em 1961, a pedagogia da escola nova tem um destaque significativo neste
período.
Contribuíram para o processo de renovação educacional, nesta fase, o pensamento de Quirino
Ribeiro, de Lourenço Filho e o de Anísio Teixeira que “se insere no contexto intelectual
próprio dos avanços científicos das primeiras décadas do século XX e suas implicações para o
estudo da educação e da sociedade” (RIBEIRO; MACHADO, 2007, p. 17).
Estes autores são considerados os precursores históricos dos estudos da administração escolar
no contexto amplo das ciências sociais aplicadas, “por seu caráter pioneiro, os estudos desta
fase [organizacional] influenciaram decisivamente o processo histórico de construção do
conhecimento no campo da administração da educação brasileira” (SANDER, 2007, p. 37).
Com a publicação da obra Ensaio de uma teoria da administração escolar, em 1952, Quirino
Ribeiro põe foco em duas ideias fundamentais que é a de delimitar o campo de estudo e
organizar uma teoria da Administração Escolar para o Brasil. Ele aponta uma inquietação
voltada para a construção de uma concepção de educação baseada em contribuições
científicas diversas, de perspectiva interdisciplinar, ao tempo em que formula uma concepção
teórica cujos pilares se assentam em princípios gerais que intencionam a superação do modelo
mecanicista de organização em vigor no período (RIBEIRO; MACHADO, 2007).
Lourenço Filho lança em 1963 a obra Organização e administração escolar, portanto onze
anos depois da publicação de Quirino Ribeiro. O trabalho de Lourenço Filho traz uma análise
comparativa das teorias clássicas de Fayol (1911) e de Taylor (1916) com as teorias das
“relações humanas” de Mayo (1933) e a teoria do “comportamento administrativo” de Simon
(1945). A abordagem de Loureço Filho (1963):
Cria condições para o (re)conhecimento do modelo reacional-burocrático no
ambiente organizacional, com crescentes adequações às expectativas subjetivas do
profissional da administração, principalmente em relação ao estabelecimento de
novos limites para sua ação. Observa-se, assim, uma evolução paradigmática ao
longo da história da Administração Escolar desse período em que os elementos
próprios do modelo racional-burocrático cedem espaço para elementos
característicos do modelo de sistema social. (RIBEIRO; MACHADO, 2007, p. 2122)

A abordagem de Lourenço Filho (1963) se constitui um avanço em relação ao modelo
racional-burocrático, tanto pela incorporação de noções do modelo sócio-intervencionista,
quanto pela abordagem da questão de fluxo de informação no interior da organização escolar,
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aspecto importante para a otimização do funcionamento organizacional, voltado para um
modelo de sistema social aberto (RIBEIRO; MACHADO, 2007).
O pensamento de Anísio Teixeira influenciou fortemente o campo das políticas públicas, da
gestão do ensino e da abordagem pedagógica dos anos de 1930 a década de 1970, quando
proferiu diversas conferências, publicou artigos, ensaios e livros sobre educação e
administração escolar. Em 1951 assume a secretaria geral da Campanha de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) e um ano depois assume, também, o cargo de diretor
do INEP, permanecendo até 1964 (NUNES, 2000).
Com quarenta anos de vida pública, todo o trabalho de Anísio Teixeira é permeado pelo
pensamento do norte americano John Dewey. Nunes (2000, p. 14) põe em relevo que o
“liberalismo deweyano forneceu a Anísio Teixeira um guia que combateu a improvisação e o
autodidatismo, abriu a possibilidade de operacionalizar uma política e criar a pesquisa
educacional no país”.
Outra característica marcante da fase organizacional é o enfoque tecnocrático como forma
eficiente e racional de organização do trabalho. Este enfoque é exportado da administração
pública do Estado para o campo da educação e se traduz numa pedagogia pragmática e
instrumental, cuja função é a de contribuir com soluções racionais para o encaminhamento de
ações na resolução de problemas reais do sistema e das instituições de ensino.
As teorias e práticas da gestão educacional, nesta fase, têm seus alicerces nos fundamentos da
escola clássica de administração (científica de Taylor, geral de Fayol e burocrática de Weber);
todavia, já despontavam construções teóricas que indicavam uma tendência à superação dos
modelos generalistas europeus e americanos com indícios de uma inquietação em prol da
defesa da identidade cultural e dos valores da sociedade brasileira (SANDER, 2007).
A fase comportamental da era republicana é demarcada com o surgimento da abordagem
psicossociológica das relações humanas originário dos Estados Unidos da América. “O
movimento das relações humanas foi filosoficamente preparado por Follett e protagonizado
na Universidade de Harward por Mayo” (SANDER, 2007, p. 37).
No Brasil, o trabalho de Mary Parker Follett é discutido na tese de doutorado de Maria Lucia
Rocha Duarte Carvalho, publicada em 1976. O trabalho de Follett, considerado avançado para
sua época, está centrado na discussão de como se administrar o relacionamento humano e na
valorização de cada indivíduo na concretização de suas tarefas com foco na sua realização
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profissional. Tem como princípio uma administração democrática, dinamizada por um
trabalho em grupo, de natureza interdisciplinar (CARVALHO, 1976).
Outro trabalho que merece destaque é O papel do diretor na administração escolar, de autoria
de Myrtes Alonso. Tomadas como referências da área da administração escolar na fase
comportamental, as ideias de Alonso (1976) são fundamentadas nas formulações sobre a
teoria dos sistemas abertos aplicados à psicologia social americana de Daniel Katz e Robert L.
Kanh (SANDER, 2007).
De acordo com Sander (2007, p. 40), “os trabalhos da fase comportamental introduziram os
conceitos funcionalistas e os instrumentos analíticos da teoria dos sistemas aplicada à
educação e sua administração”. É o modelo orgânico dos sistemas funcionais da escola
comportamental de administração que, ao longo da história, vem substituir o modelo
mecânico dos sistemas fechados, de caráter tecnoburocrático da escola clássica (SANDER,
2007).
Em síntese, o empenho para superação da abordagem tecnocrática faz despontar uma “nova”
concepção de gestão aplicada à educação de perspectiva fenomenológica. A gestão da
educação como ato pedagógico é defendida como um campo de conhecimento específico e de
intervenção educacional.
A fase desenvolvimentista da era republicana surge pela demanda de reconstrução econômica
nas décadas 1950 e 1960, período posterior a Segunda Guerra Mundial, onde a administração
pública é considerada estratégica nos Estados Unidos da América e nos países aliados. O
estudo da administração no pós-guerra se firmou como campo do conhecimento da
administração pública comparada no seio das universidades estadunidenses e difundiu-se
rapidamente nas associações científicas e profissionais (SANDER, 2007).
O argumento central dos representantes desenvolvimentistas era que os modelos tradicionais
de administração não davam conta para exercer e estudar a administração pública dos países
atingidos direta e indiretamente pela Segunda Guerra Mundial, assim orientaram a
operacionalização de planos e políticas de desenvolvimento econômico e social, com caráter
prescritivo e normativo (SANDER, 2007).
Especificamente, na área da educação e de sua administração o enfoque desenvolvimentista
no Brasil engajou-se no movimento internacional da economia da educação e suas áreas afins:
formação de recursos humanos para o desenvolvimento, as teorias do capital humano e do
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investimento do ser humano e suas taxas de retorno social e individual. Ou seja, um vínculo
com concepções pedagógicas centradas na produtividade e na eficiência, um significativo
aumento do investimento público em educação e um crescimento exponencial dos sistemas de
ensino público (SANDER, 2007).
Entretanto, o ideal desenvolvimentista não se sustentou por longo período e o investimento na
educação não obteve os efeitos esperados (crescimento econômico e progresso tecnológico).
Logo, surge a necessidade de avaliação da função da educação como meio de transformação
econômica, política e cultural. Para tanto, “as avaliações críticas revelaram que, entre outras
conclusões, o valor econômico é uma dimensão importante, mas não suficiente, da gestão da
educação” (SANDER, 2007, p. 48).
A fase sociocultural da era republicana é demarcada a partir da década de 1970 quando das
contribuições dos teóricos que experimentavam uma ênfase sociológica a partir da
convergência de aportes teóricos das ciências sociais aplicadas. Com isso, os estudiosos à
época buscavam a adequação política e cultural dos conhecimentos científicos e tecnológicos
na educação e na administração, utilizando quadros teórico-metodológicos de origem latinoamericana (SANDER, 1995, p. 23).
Ao caracterizar a base epistemológica que mais influenciou a gestão educacional na fase
sociocultural, Sander (2007, p. 49) põe em relevo que:
O esforço teórico endógeno mais relevante da ciência social latino-americana da
época, com expressiva contribuição brasileira, foi o da teoria da dependência,
enraizada no pensamento estruturalista da CEPAL1, protagonizado por Prebisch
(1973) na economia e por Santos (2003), Cardoso e Foleto (1970) e outros
pensadores na sociologia.

Na área da educação, o pensamento de Paulo Freire (1989) se constituiu em referência
marcante no século passado por reconstruir na teoria pedagógica os ideais de libertação e as
relações de dominação postulados pela teoria da dependência. Outra façanha de destaque,
alinhada aos pressupostos da teoria da dependência, encontramos na obra póstuma de
Manfredo Beger, Educação e dependência (SANDER, 2007).
Para os autores da fase sociocultural, o resultado da administração, tanto pública quanto a
educacional, se deve primeiramente a razões políticas, antropológicas e sociológicas; e
depois, a razões jurídicas e técnicas. Tais autores conferem o fracasso dos movimentos de
1

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, fundada em 25 de fevereiro de 1948 pelo Conselho
Econômico e Social das Nações Unidas, tem a função de monitorar as políticas direcionadas a promoção do
desenvolvimento econômico da região latino-americana. A sede da CEPAL fica na cidade de Santiago, Chile.
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reforma da administração pública no Brasil a falta de conformidade política e cultural das
teorias administrativas e organizacionais importadas de países desenvolvidos.
Assim, os princípios e práticas da gestão educacional desse período espelham as mesmas
inconformidades culturais e políticas que demarcam a administração pública. Com o objetivo
de retirar os obstáculos de caráter pedagógico e os desafios sociopolíticos, novas perspectivas
conceituais e praxiológicas foram experimentadas, com enfoques sociológicos e
antropológicos de natureza interdisciplinar (SANDER, 2007).
Ao invés de discutir as contribuições individuais, Sander (2007, p. 54) destaca a necessidade
de examinar os fatores e a conjuntura histórica do desenvolvimento da ciência social aplicada
ao estudo da gestão educacional. Aponta três fatores relevantes: a ação das entidades da
sociedade civil organizada; o desenvolvimento dos estudos de pós-graduação em educação e o
apoio da cooperação internacional.
O protagonismo dos professores por meio de movimentos de organização, criação e
consolidação de associação de profissionais e instituições na década de 1960 e 1970 é notório.
Nesse período, no campo da administração educacional tem destaque o pioneirismo da
Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE), fundada em 1961
na cidade de São Paulo.
A referência histórica que marcou o estudo da gestão educacional no contexto das ciências
sociais, conforme indica Sander (2007), foi o IX Simpósio Brasileiro de Administração da
Educação, uma realização da ANPAE em julho de 1970, na cidade de Curitiba. Nesta reunião,
“o tema da especificidade da administração da educação como campo de estudo foi enunciado
com mais clareza [...]” (SANDER, 2007, p. 55).
Tal movimento seguiu-se com o avanço dos cursos de pós-graduação em educação,
especialmente no campo da política e gestão da educação, com expressivo financiamento do
MEC/CAPES e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Neste contexto, também, surge a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação (ANPed), criada 1976 e consolidada em 1979 como entidade civil independente. O
apoio da cooperação internacional veio da UNESCO, por meio do Escritório Regional de
Educação para a América Latina e o Caribe (OREALC) e do Instituto Internacional de
Planejamento da Educação (IIPE); da Organização dos Estados Americanos (OEA), por meio
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do Programa Regional de Desenvolvimento Educacional; da Organização dos Estados IberoAmericanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI).
O terceiro momento, denominado de Administração da educação na contemporaneidade, é
demarcado entre meados dos anos 1970 até os dias atuais. Esse momento é caracterizado pela
evolução e consolidação de debates e discussões que delineiam a gestão educacional como
campo específico de estudo e intervenção. Outro distintivo desse momento é a dimensão que
o estudo da gestão da educação passa a ter no contexto das ciências sociais, “[...] que veio a
enfatizar o papel da pesquisa científica como instrumento de interpretação histórica das
práticas de intervenção concreta dos estudiosos e dirigentes das instituições de ensino”
(SANDER, 2007, p. 61).
A partir de meados da década de 1970 até meados dos anos de 1990 verificamos que, no
contexto brasileiro, o campo educacional passa por pressões conjunturais decorrentes dos
processos de (re)democratização, das lutas sindicais, dos movimentos sociais e das influências
do neoliberalismo econômico globalizado (SANDER, 2007).
É assim que a história da educação e sua administração nas décadas de 1970, 1980 e
1990 revelam uma renovada efervescência intelectual no Brasil, que se reflete no
debate entre os teóricos do consenso positivista e funcionalista e os pensadores do
conflito interacionista enraizado nas teorias críticas de orientação marxista,
fenomenológica, existencialista e anarquista. A multiplicidade desses fundamentos
teóricos introduz uma série de concepções distintas de gestão educacional, que vão
desde o modelo estruturalista, de natureza determinista e concreta, ao modelo
interpretativo, de natureza reflexiva e intersubjetiva. (SANDER, 2009, p. 72)

Sander (2007) põe em destaque a pesquisa de Pereira e Andrade da Universidade de
Blumenau publicada na revista Educação e Sociedade em 2005 e reeditada na Revista
Brasileira de Política e Administração da Educação em 2007. Desta pesquisa, o autor destaca
a “crescente preocupação com a definição de uma nova identidade do administrador da
educação e a reconstrução do seu perfil político e técnico”, além de “um renovado interesse
pela própria reconstrução teórica no campo da gestão da educação” (SANDER, 2007, p. 62).
Este último destaque tem por objetivo a superação do enfoque liberal de tradição positivista e
funcionalista, por um enfoque de viés interacionista de natureza sócio-histórica de base
marxista, fenomenológica, existencialista e anarquista (SANDER, 2007).
Segundo Sander (2007), o estudo de Pereira e Andrade coloca em relevo cinco autores que
são apontados como protagonistas na mudança do eixo das discussões teóricas da gestão

45

educacional para o âmbito sócio-histórico: Sander (1993), Arroyo (1983), Wittmann (1983),
Frigotto (1984) e Cury (1985).
Esses cinco autores estudam a administração da educação contemporânea à luz de
um quadro teórico alicerçado nos conceitos da teoria crítica, contradição dialética,
totalidade multidimensional e construção social como categorias opostas aos
princípios consagrados na tradição positivista e na orientação taylorista e fordista de
administração. (SANDER, 2007, p. 64).

A partir daí surgem os precursores da gestão educacional de perspectiva democrática, cuja
valorização do pensamento crítico e a adoção da participação como estratégia políticopedagógica passam a ter destaque nos estudos e publicações no campo da gestão da educação.
Dentre outros, podemos destacar os estudos de Lück (2011a; 2011b; 2012a; 2012b; 2013;
2014); Libâneo (2013); Lima (2002; 2011); Gadotti (2000); Cury (2011); Hora (2010; 2012);
Tanus (2004); Vieira (2007; 2008; 2011).
Desta época, também, destacamos o trabalho de Zung (1984) que acentua a dimensão política
e ideológica sobre a técnica e o ato pedagógico sobre o ato empresarial. Com o objetivo de
analisar a gênese e evolução da teoria da administração escolar, partindo dos princípios da
teoria geral da administração, a autora desvela os pressupostos sobre os quais a TGA foi
construída, o controle externo à ação e a divisão social do trabalho, voltados para a
reprodução ampliada do capital.
O campo das políticas públicas e da gestão da educação, hoje, está alicerçado em um terreno
fértil da produção intelectual, tanto no meio acadêmico como nas entidades da sociedade civil
organizada. É no seio dessa base de construção intelectual que, no início da década de 1980,
se deu a construção da perspectiva do paradigma multidimensional da administração da
educação proposto por Benno Sander que discutiremos no capítulo 2 deste estudo.

1.1.3 Gestão educacional: construções conceituais e praxiológicas

A partir do estudo sobre a gestão da educação na América Latina (SANDER, 1995) e mais
tarde sobre a genealogia do conhecimento da Administração da Educação no Brasil
(SANDER, 2007), Sander expõe, numa visão crítica e à luz de uma racionalidade global a sua
compreensão do processo de (re)construção do conteúdo histórico da gestão educacional
como campo de estudo e instrumento de intervenção social.
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Com enfoque transdisciplinar, o estudo traz uma metodologia analítica que favorece o exame
compreensivo do pensamento administrativo adotado no Brasil e na América Latina no
contexto das tradições políticas e culturais e de suas relações históricas de interdependência
internacional. Resgata, também, o processo administrativo e o seu papel relevante como valor
instrumental da eficiência e eficácia nas organizações.
Ao examinarmos os conceitos gerais da administração, relacionando-os ao contexto histórico
do desenvolvimento da gestão educacional na América Latina, entre final da década de 1970 e
início da década de 1980, constata-se que as teorias administrativas em suas abordagens para
a ação, firmaram como critérios para a avaliação e orientação do desempenho administrativo a
eficiência, a eficácia, a efetividade.
A partir desses critérios administrativos Sander (1995, p 42) define quatro construções
conceituais e praxiológicas da gestão educacional: administração eficiente, administração
eficaz, administração efetiva e administração relevante. Determinar a natureza dos critérios
de desempenho administrativo se constitui no percurso para a definição dos contornos
teóricos de cada uma das quatro construções conceituais. Tal definição se impõe com o
objetivo de possibilitar sua utilização adequada como instrumento analítico e praxiológico,
caracterizando a natureza da atuação dos gestores educacionais na sua prática cotidiana.
A primeira construção heurística2 da gestão educacional, a administração eficiente, procede
conceitualmente da escola clássica de administração. É uma indução analítica da prática de
gestores educacionais, que respaldam seu comportamento nos princípios gerais de
organização e gestão estruturados no início do século XX no cenário econômico e racionalista
da materialização da Revolução Industrial. Para este pilar a organização é vista como um
sistema fechado, mecânico e racional onde a mediação administrativa se baseia
fundamentalmente na ideia de eficiência.
Para Sander (1995, p. 45) é importante considerar que:
As preocupações relacionadas com a produtividade e a racionalidade na utilização
de instrumentos e procedimentos operacionais constituem elementos básicos para
definir a eficiência como critério de desempenho da administração da educação. [...]
Neste sentido, os protagonistas de uma construção de administração eficiente
pautam suas concepções e ações pela lógica econômica, pela racionalidade
instrumental e pela produtividade material, independentemente do conteúdo humano
e da natureza política da prática educacional.

2

Construção heurística refere-se à descoberta e serve de diretriz numa pesquisa; enunciação das condições das
descobertas científicas (JUPIASSÚ; MARCONDES, 2001).
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A segunda construção heurística da gestão educacional, a administração eficaz, procede
conceitualmente da escola psicossociológica de administração. Trata-se de uma indução
analítica da experiência dos gestores educacionais que assumem os princípios e práticas
funcionalistas da abordagem comportamental cujo fundamento de origem é o movimento das
relações humanas. Para este pilar a organização é vista como um sistema orgânico e natural
onde a mediação administrativa volta-se para a integração funcional de seus elementos
constitutivos sob a égide do conceito de eficácia.
A eficácia da administração da educação é concebida, portanto, como um critério de
desempenho pedagógico, de natureza intrínseca e instrumental, medido em termos
de capacidade administrativa para alcançar os fins e objetivos da prática
educacional. [...] Os protagonistas de uma administração eficaz adotam uma
orientação essencialmente pedagógica em seus esforços conceituais e analíticos e, à
luz dessa orientação pedagógica dominante, incentivam a eficiência para lograr
eficazmente os objetivos das instituições educacionais. (SANDER, 1995, p. 46-47)

A terceira construção heurística da gestão educacional, a administração efetiva, procede
conceitualmente de um conjunto de teorias contemporâneas da administração, tais como a
administração para o desenvolvimento, a ecologia administrativa, a teoria da contingência, do
desenvolvimento institucional, etc. Trata-se de uma indução analítica de diferentes
experiências práticas na administração pública e na gestão educacional no período posterior à
Segunda Guerra Mundial. Para este pilar a organização é vista como um sistema aberto e
adaptativo, onde a mediação administrativa põe em foco as variáveis do ambiente externo sob
a égide do conceito de efetividade.
A efetividade mede a capacidade de produzir respostas ou soluções para os
problemas politicamente identificados pelos participantes da comunidade mais
ampla. Em determinados aspectos, o conceito de efetividade está associado ao de
responsabilidade social – accountability – segundo o qual a administração deve
prestar contas e responder pelos seus atos em função das preocupações e prioridades
vigentes na comunidade. (SANDER, 1995, p. 48)

A ideia de efetividade requer da gestão educacional um alto grau de comprometimento com a
comunidade, onde os princípios da solidariedade e participação são fundamentais para a sua
materialização. Isso confere a efetividade, enquanto critério de desempenho administrativo,
uma perspectiva política que pode ser medida a partir de sua capacidade para responder às
exigências sociais da comunidade. Os protagonistas da administração efetiva assumem uma
direção política e, a partir dessa direção, lançam mão dos critérios de eficiência e eficácia na
gestão educacional.
A quarta construção heurística da gestão educacional, a administração relevante, procede
conceitualmente de construções interacionistas contemporâneas no campo da teoria
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administrativa e organizacional voltadas para a cultura e os valores éticos definidores do
desenvolvimento humano sustentável e da qualidade de vida na sociedade e na educação. Para
este pilar a organização é vista como um sistema global e multicultural, onde a mediação
administrativa põe em foco nos princípios de conscientização, significação, ação humana
coletiva e totalidade sob a égide do conceito de relevância.
Essa construção teórica de administração só é viável se está apoiada numa postura
participativa dos responsáveis pela gestão da educação. [...] É importante destacar
que a relevância se refere aos indivíduos e grupos que participam do sistema
educacional e da comunidade como um todo. Sua preocupação central é o
desenvolvimento humano e a promoção da qualidade de vida através da participação
cidadã. (SANDER, 1995, p. 50)

A noção de pertinência, de ligação, de relação com algo ou alguém está no cerne da
relevância. Traz implicada em si uma vinculação definida, significante e lógica entre a
administração educacional e a qualidade de vida historicamente edificada pela cidadania e
seus valores culturais.
Esses elementos conceituais permitem definir a relevância da administração da
educação como critério de desempenho cultural, de natureza substantiva e intrínseca,
medido em termos de significância, valor e pertinência dos atos e fatos
administrativos para o desenvolvimento humano e a qualidade de vida dos
participantes do sistema educacional e da sociedade como um todo. Considerando a
importância primordial da qualidade de vida e de educação para os cidadãos em seu
contexto cultural, o conceito de relevância na gestão da educação se desenvolve
como alternativa superadora dos conceitos de efetividade, eficácia e eficiência.
(SANDER, 1995, p. 52)

A quarta construção heurística da gestão educacional demarca a orientação cultural e tem sua
ação pautada na pertinência e significância dos fatos administrativos, cujo foco está no
desenvolvimento humano e na qualidade de vida dos participantes do sistema educacional, em
particular, e, em geral, da sociedade.
Por outro lado, as quatro construções conceituais e praxiológicas da gestão educacional têm
sua origem em contextos históricos distintos. Contemporaneamente, na prática, tais
construções convivem e, em algumas situações, chegam mesmo até ocorrer uma sobreposição
entre elas. Isso aponta para a necessidade de considerar a especificidade da gestão
educacional como campo de estudo e de intervenção, de natureza multidimensional; onde se
pode inferir que qualquer uso na forma pura de um dos modelos acima descrito pode conduzir
a fraturas e reduções conceptuais.
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1.2 GESTÃO EDUCACIONAL NO CONTEXTO MUNICIPAL

Nesta seção trataremos dos aspectos que envolvem a gestão educacional no âmbito municipal,
como a institucionalização dos sistemas de ensino, as normas e instituições vinculadas; o
plano municipal de ensino como elemento sistematizador da intencionalidade e do projeto de
educação municipal; e, a participação e a representatividade social por meio da instituição do
Conselho Municipal de Educação.
Considerando-se que a delimitação deste estudo põe em destaque a gestão educacional no
sistema e nas escolas do município de Ibotirama, cabe aqui discutirmos a noção de Sistema de
Municipal de Ensino (SME) que se toma por referência como articulador da educação na
instância local; a noção de Plano Municipal de Educação (PME) como instrumento de gestão
e o Conselho Municipal de Educação (CME) compreendido como instância normativa do
sistema e mecanismo democrático de participação e de representatividade da comunidade no
âmbito municipal.

1.2.1 O Sistema municipal de ensino (SME)

Com o estudo do sistema municipal de ensino e suas relações, procura-se caracterizar a base
legal, a composição e os elementos fundamentais que o constitui como uma inovação na
esfera do poder local para estabelecer normas pedagógicas. Tal inovação se explica a partir do
momento em que a “Constituição da República de 1988 coloca o município como sistema de
ensino ao lado da União; estados e Distrito Federal” (BOAVENTURA, 1997, p. 255).
Para uma compreensão da noção de sistema de ensino, parte-se de dois elementos
fundamentais: as instituições e as normas. Na educação, a ideia que se tem de sistema passa
pelo entendimento da integração das instituições educacionais e das normas vinculadas, com
abrangência determinada pelas esferas administrativas do poder público, seja ela federal,
distrital, estadual ou municipal. Sistema implica uma ordem, uma intencionalidade, uma
objetividade, portanto, se constitui um produto concreto e intencional da ação coletiva do
homem (BOAVENTURA, 1997; SAVIANI, D., 1999; 2014).
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Saviani, D. (1999) considera que a ideia de “sistema” quando correlacionado à educação é
tomado com significações diversas, conferindo-lhe um sentido de certo modo equivocado.
Porém, apreender seu sentido mais adequado e indicar a possibilidade de superação desse
aspecto, faz-se necessário partir do momento em que se toma a educação como fenômeno
essencial. E explica que quando a educação é realizada de forma assistemática não é possível
diferenciar seus elementos constitutivos, tais como o ensino, a escola, os graus, os ramos, os
padrões, os métodos etc.
Vale, ainda, colocar em evidência, que:
[...] Com efeito, a educação aparece como uma realidade irredutível nas sociedades
humanas. [...] Quando o homem sente a necessidade de intervir nesse fenômeno e
erigi-lo em sistema, então ele explica sua concepção de educação enunciando os
valores que a orientam e as finalidades que preconiza, sobre cuja base se definem os
critérios de ordenação dos elementos que integram o processo educativo. E surgem
as distinções: ensino (como transmissão de conhecimentos e habilidades), escolas
(como locais especialmente preparados para as atividades educativas), articulação
vertical e horizontal (graus e ramos) etc. [...]. (SAVIANI, D., 1999, p. 120).

Esses critérios possibilitam uma classificação do sistema educacional em diferentes
modalidades, sob enfoques e pontos de vista, também, diversos. Assim, considera-se que:
Do ponto de vista da entidade administrativa, o sistema educacional pode ser
classificado em: federal, estadual, municipal, particular, etc; do ponto de vista do
padrão, em: oficial, oficializado ou livre; do ponto de vista do grau de ensino, em:
primário, médio, superior; do ponto de vista da natureza do ensino, em comum ou
especial; do ponto de vista do tipo de preparação, em: geral, semiespecializado,
especializado; do ponto de vista dos ramos de ensino, em: comercial, industrial,
agrícola etc. [...] Mas é preciso considerar que, para lá dessas acepções, o termo
“sistema” denota um conjunto de atividades que se cumprem tendo em vista
determinada finalidade. [...]. (SAVIANI, D., 2014, p. 16-17)

Para Saviani, D. (1999), outros critérios poderiam ser levantados, o que derivariam acepções
tais como: “sistema federal de ensino”, “sistema público de ensino”, “sistema escolar”,
“sistema superior”, etc. Todavia, o exame detalhado dessas expressões irá nos conduzir ao
sistema educacional não importando as ênfases ou as omissões.
Boaventura (1997) considera que, em educação, o significado do termo:
Sistema é entendido como um conjunto de instituições e de normas vinculadas a
determinada esfera da administração, seja União, estados e ou municípios. Esse
conjunto de normas e instituições que forma um sistema é uma realidade, objetiva e
atuante, principalmente, no que toca à criação, autorização de funcionamento e
reconhecimento de cursos e estabelecimentos. (BOAVENTURA, 1997, p.192)

Uma visão interdisciplinar de sistema pode, ainda, ser encontrada nas palavras de Boaventura
(1997), quando afirma que:
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Não obstante os aspectos administrativos, sociais, legais e mesmo jurídicos, ínsitos
ao sistema de ensino, a filosofia, a análise e a teoria geral dos sistemas emprestamlhe uma conceituação mais abrangente e dinâmica ao encararem sistema como um
conjunto complexo e organizado cujas partes são interligadas e agem no sentido de
alcançar objetivos previamente determinados. [...] A interligação entre esses
componentes, nas unidades escolares, é função das normas, das leis, no sentido
formal, e do direito. (BOAVENTURA, 1997, p.193)

Cabe levar em conta a ponderação de Saviani, D. (1999, p. 121) ao afirmar que “sistema
implica organização sob normas próprias (o que lhe confere um alto grau de autonomia) e
comuns (isto é, que obrigam a todos os seus integrantes)”. No contexto das sociedades atuais,
o Estado é a instância com capacidade legal para deliberar, determinar e ajustar normas
comuns para um todo coletivo. Decorre disto que, conforme a circunstância somente se pode
dizer, propriamente, de sistema de ensino na esfera pública. Logo, o conjunto de instituições,
públicas ou privadas, faz parte do sistema público de ensino quando se submetem,
consequentemente, as normas comuns que lhes são pertinentes.
Ao chamar atenção para o fato de que é incumbência do Estado legislar sobre educação, o
autor, põe em evidência a ideia que “a expressão ‘sistema público de educação’ é pleonástica
porque as entidades privadas não têm o poder de instituir sistemas educacionais” (SAVIANI,
D., 2014, p. 18).
Por outro lado, o autor ainda destaca que a Constituição Federal de 1988 não estende aos
municípios o poder para legislar em termos de educação quando estabelece em seu artigo 22,
inciso XXIV, que “compete privativamente a União legislar sobre diretrizes e bases da
educação nacional”; e mais adiante no artigo 24, inciso IX, que “compete à União, aos
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino e
desporto” (BRASIL, 1988; SAVIANI, D., 2014).
Entretanto, instala-se uma possível contradição no artigo 211 quando preconiza que “a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus
sistemas de ensino” (BRASIL, 1988). Saviani, D. (1999) nos adverte que ao inserir no texto a
expressão “seus sistemas de ensino” abre-se margem para uma interpretação dúbia que pode
significar tanto “de cada um” como “deles”, e questiona: “será que, no citado artigo 211, o
acento deve ser posto na competência individual de cada ente federativo ou no regime de
colaboração entre eles?” (SAVIANI, D., 2014, p. 19-20).
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Apesar da posição de Saviani, D. (2014) apresentar uma crítica consistente acerca da
legitimidade ou não da capacidade dos municípios para instituir seus sistemas de ensino,
optamos por considerar a perspectiva municipalista de Boaventura (1997) quando afirma que:
Ao definir o município como sistema de ensino, o texto constitucional de 1998 não
fez senão reconhecer a existência e a importância da educação municipal como uma
situação criada e expandida ao longo do tempo. [...] Ressalte-se sua capacidade de
auto-organização com a elaboração das leis orgânicas. Pode-se completar a soma de
autonomia não somente política, administrativa, financeira, como também,
educacional, pelo reconhecimento do município como sistema de ensino, quer dizer,
criação de uma fonte normativa. (BOAVENTURA, 1997, p.259-260)

Considere-se ainda que apesar de não apresentar explicitamente no texto da Carta Magna de
1988, no artigo 211 a competência do município de legislar sobre o seu sistema de ensino, o
artigo 18 da norma constitucional estatui que “a organização político-administrativa da
República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, todos autônomos, nos termos dessa Constituição”. E no artigo 30, nos incisos I e
II, estatui como competência dos municípios, respectivamente, “legislar sobre assunto de
interesse local” e “suplementar a legislação federal e a estadual no que couber” (BRASIL,
1988).
Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº. 9394/96, procura superar esta
lacuna e normatiza de forma clara e precisa a competência municipal para a implantação de
seu sistema de ensino. No capítulo que trata da Organização da Educação Nacional, o artigo
8, diz que “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de
colaboração, os seus respectivo sistemas de ensino”. E no artigo 11 que trata das
incumbências dos municípios, no seu inciso III é explicita a determinação que lhe cabe
“baixar normas complementares para seu sistema de ensino” (BRASIL, 1996).
Para a LDB, no artigo 18º, a composição dos sistemas de ensino deve compreender: “as
instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público
municipal; as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; e, os
órgãos municipais de educação” (BRASIL, 1996).
Porém, em parágrafo único, do artigo 11º, a LDB 9394/96 deixa entreaberta a possibilidade
dos municípios instituírem ou não os seus sistemas de ensino quando diz: “Os Municípios
poderão optar, ainda, por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um
sistema único de educação básica” (BRASIL, 1996).
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Com certeza a LDB introduziu a possibilidade de opção à luz de duas evidências,
uma no plano formal e outra no plano real. Do ponto de vista formal, levou em conta
a ambiguidade da Constituição, como já se mostrou. Do ponto de vista real,
considerou as dificuldades técnicas e financeiras que muitos municípios teriam para
organizar a curto ou mesmo a médio prazo os seus sistemas de ensino. (SAVIANI,
D., 2014, p.22).

Portanto, diante das possibilidades normatizadas pela LDB, é responsabilidade de cada
município optar por instituir o próprio sistema de ensino; integrar-se ao sistema estadual de
ensino ou, ainda, arranjar com o estado, na sua jurisdição territorial, um sistema unificado de
educação básica. Sem dúvida, a opção do município por criar um sistema municipal de ensino
aponta para a assunção de sua autonomia e contribui para ampliar as condições de
participação social nas decisões da política educacional local. (SAVIANI, D., 1999).
Dito isto, concordamos com Bordignon (2009, p. 35), quando assinala que:
A análise das competências dos sistemas de ensino remete às questões da autonomia
das unidades federadas e da intercomplementaridade, pelo regime de colaboração,
no exercício das funções do Estado. A relação entre os sistemas passa a ser de
cooperação, não de subordinação, não havendo hierarquia entre eles, assim como
não há, constitucionalmente, hierarquia entre as unidades federadas, dotadas de
autonomia. Uma vez instituído formalmente o Sistema Municipal, o município se
subordina tão somente às leis e diretrizes nacionais e passa a atuar em regime de
colaboração, não mais de subordinação, com o estado.

Enfim, a opção definida pelo município requer a indicação no plano municipal de educação,
uma vez que a ideia de sistema implica, também, a de plano, ordem, método, arranjo, relações
entre partes, produto concreto da ação intencional e das finalidades que a comunidade deseja
alcançar.

1.2.2 O plano municipal de educação (PME)

Como já foi dito anteriormente, a noção de sistema se constitui na articulação intencional de
diversos elementos com a finalidade de consolidar um todo integrado de forma coesa e
produtiva numa ação sistematizada. Toda ação sistematizada, por força da definição das
intencionalidades e dos objetivos a serem alcançados vai requerer uma ação planejada. Logo,
podemos afirmar que a ligação entre sistema de ensino e plano municipal de educação é
necessária e inequívoca (SAVIANI, D., 1999; 2014).
O planejamento se impõe às ações humanas com a finalidade de superação da improvisação.
Quando se tem um objetivo e se propõe alcança-lo, faz-se necessário uma ação planejada.
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Para Bordignon (2009, p. 90), o ato de planejar implica dois movimentos atitudinais
fundamentais: “ter objetivos e definir ações para alcançá-lo. [...] Os objetivos se fundamentam
em princípios e intencionalidade e indicam as ações presentes no caminhar rumo ao futuro. As
ações requerem a definição do como e com que caminhar nessa direção”.
Por outro lado, a gestão educacional atual é marcada por um pluralismo epistemológico e
metodológico, de natureza interdisciplinar (BARROSO, 1995), que se caracteriza, dentre
outras tendências, pela busca da superação da dicotomia entre os aspectos técnicos, políticos e
sociais que a envolve, ou seja, a superação de uma percepção episódica de uma dada
realidade. Na tentativa da superação do improviso, busca-se uma visão sistêmica, integradora
e de totalidade que promova, por meio da reflexão, uma transformação radical nos modos de
pensar e fazer a educação.
Com isso, a necessidade de desenvolver ações coordenadas e articuladas com uso de técnicas,
métodos e procedimentos que instrumentalize o processo de planejamento, resultando em um
plano, vem se tornando uma questão fundamental para implantação e organização dos
sistemas de ensino.
De um modo geral o termo plano significa a execução de algo que faz supor um
esboço prévio, um esquema, um arranjo ou um projeto. Plano é algo in fieri e que
exige uma modelagem prévia. [...] Diz-se também que um plano é um programa de
realizações para ser cumprido e executado em um período (definição cronológica),
dentro de objetivos a serem atingidos e para os quais se pleiteiam os meios,
inclusive pecuniários, necessários para implementação adequada. (CURY, 1998, p.
163-164)

Assim, como preconiza a Constituição Federal de 1988, no inciso I, do artigo 30, cabe ao
município “legislar sobre assunto de interesse local” (BRASIL, 1988). O plano municipal de
educação se constitui um tema de interesse local relevante por se constituir um importante
instrumento de operação do sistema de ensino e, também, por oportunizar a definição da
concepção e a implementação do projeto municipal de educação voltado para a superação de
ações episódicas e do improviso.
O plano municipal de educação é o instrumento de gestão para tornar efetiva a
cidadania e a sociedade preconizada nas bases e diretrizes do Sistema Municipal de
Educação. Quando o município não tem plano fica à mercê de ações episódicas que,
mesmo planejadas caso a caso, representam improvisações. Sem plano não há visão
de Estado nas ações, não há caminho a percorrer, mas apenas passos ao sabor das
circunstâncias de cada Governo. (BORDIGNON, 2009, p. 92)

Saviani, D. (1999) fornece elementos históricos que nos permitem pensar o plano municipal
de educação. E traz a seguinte reflexão: “A ideia de plano no âmbito educacional remonta à
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década de 1930. Sua primeira manifestação explicita nos é dada pelo ‘Manifesto dos
Pioneiros da Educação Nova’ lançado em 1932” (SAVIANI, D., 1999, p. 125).
O autor continua afirmando que mesmo depois de diagnosticar a situação da educação pública
brasileira, o “Manifesto”, não alcançou o êxito na criação de um sistema de organização
escolar que atendesse às demandas das necessidades modernas e do país. (SAVIANI, D.,
1999, p.125). E segue em sua consideração dizendo que:
Pela leitura global do ‘Manifesto’ pode-se perceber que a ideia de plano de educação
se aproxima, aí, da ideia de sistema educacional, isto é, a organização lógica,
coerente e eficaz do conjunto das atividades educativas levadas a efeito numa
sociedade determinada, ou mais especificamente, num determinado país. [...] Tratase, no caso em questão, do conceito de plano entendido como instrumento de
introdução da racionalidade científica no campo da educação em consonância com o
ideário escolanovista [...]. (SAVIANI, D., 1999, p. 125).

Na sequência, com a instauração do Estado Novo, entre 1937 a 1945, um regime autoritário e
nacionalista, o Brasil via na modernização da educação o marco regulatório para a
modernização do país como um todo. Desta forma, adota-se a ideia de plano como
instrumento de modernização defendida pelos pioneiros, com viés de controle político e
ideológico característico da política educacional do período (SAVIANI, D., 2014).
Adiante, entre 1946 e 1964, o foco está na tentativa de operar transformações sociais sob a
intervenção do Estado e amparo da ideologia do nacionalismo desenvolvimentista. Surge uma
tensão entre a noção de plano de educação como instrumento de ação do Estado a serviço do
desenvolvimento econômico e a noção de plano de educação como instrumento de politica
educacional limitado a alocação de recursos e de preservação da liberdade de iniciativa na
área da educação (SAVIANI, D., 2014).
No período pós 1964, o plano de educação foi tomado como instrumento de introdução da
racionalidade tecnocrática na educação. A manutenção do objetivo na modernização
perdurou, porém a ênfase recaia na minimização das pressões e conflitos sociais (SAVIANI,
D., 2014).
A Nova República, entre 1985 e 1989, visando arrefecer o autoritarismo, buscou na
“racionalidade democrática” a base para se construí um plano nacional de educação. Porém,
as práticas clientelistas deste período acabaram por gerar uma dispersão e um descontrole de
recursos (SAVIANI, D., 2014).
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A partir dos anos 1990 o caminho de realização da política educacional tem como marco o
neoliberalismo global, cuja retórica do Estado mínimo e da redução dos gastos públicos é
marcada pela introdução da “racionalidade financeira” na educação (SAVIANI, D., 2014).
No decorrer da história diversos movimentos e dispositivos legais foram criados a fim de
levar a termo a elaboração de um plano nacional de educação que, consequentemente, viesse
subsidiar a construção de planos estaduais e municipais. Entretanto, procuraremos levar em
conta as implicações para o município no trabalho de construção do plano municipal de
educação em articulação para a organização de seu sistema de ensino.
Para Saviani, D. (1999),
Enquanto a questão dos sistemas municipais de ensino dá margem a diferentes
interpretações e alternativas, indo desde a possível negação de sua possibilidade até
a sua não instalação por opção do município, parece não haver dúvida sobre a
possiblidade e, mesmo a desejabilidade da elaboração de planos municipais de
educação. Com efeito, a partir da imposição constitucional de que os municípios
devem ‘proporcionar os meios de acesso a cultura, à educação e à ciência’ (Art. 23,
V) e ‘manter programas de educação pré-escolar e ensino fundamental (Art. 30, VI),
resulta óbvio que essas ações devam ser, preferivelmente, planejadas, isto é, deva ser
implementadas segundo planos previamente traçados que, a partir do diagnóstico
das necessidades, estabeleçam metas e prevejam os meios, aí incluídos os recursos
financeiros através das quais as metas serão atingidas. (SAVIANI, D., 1999, p. 130).

Vale destacar que nem a Constituição Federal de 1988, nem a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, Lei nº. 9394/96, referem-se à elaboração do plano municipal de educação. No
Artigo 214 da Carta Magna preconiza que:
A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo
de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir
diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a
manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e
modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes
esferas federativas que conduzam a:
I – erradicação do analfabetismo;
II – universalização do atendimento escolar;
III – melhoria da qualidade do ensino;
IV – formação para o trabalho;
V – promoção humanística, científica e tecnológica do País.
VI – estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como
proporção do produto interno bruto.

Por outro lado, é na Lei 10.172, datada de 9 de janeiro de 2001, que institui o Plano Nacional
de Educação (2001-2010) que encontramos a primeiro dispositivo legal que define a
obrigatoriedade da elaboração do plano municipal de educação. No seu artigo 2º, preconizava:
“A partir da vigência desta Lei, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, com
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base no Plano Nacional de Educação, elaborar planos decenais correspondentes”. Portanto, o
plano municipal de educação, também, deve ser um plano decenal.
Mais adiante, a Lei 13.005, datada de 25 de junho de 2014, que institui o Plano Nacional de
Educação (2014-2024), corrobora a obrigatoriedade da construção do plano municipal de
educação, quando no artigo 8º preconiza que:
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus
correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já aprovados em lei, em
consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no prazo de
1 (um) ano contado da publicação desta lei. (BRASIL, 2014)

Ainda no artigo 8º, da supramencionada Lei, no primeiro e no segundo parágrafos, dispõe:
§ 1º Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de educação estratégias
que:
I – assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas
sociais, particularmente as culturais;
II – considerem as necessidades específicas das populações do campo e das
comunidades indígenas e quilombolas, assegurando a equidade educacional e a
diversidade cultural;
III – garantam o atendimento das necessidades específicas na educação especial,
assegurando o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e
modalidades;
IV – promovam a articulação interfederativa na implementação das políticas
educacionais.
§ 2º Os processos de elaboração e adequação dos planos de educação dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, de que trata o caput deste artigo serão
realizados com ampla participação de representantes da comunidade educacional e
da sociedade civil.

Assim, o Ministério da Educação por meio da Secretaria de Articulação com os Sistemas de
Ensino (SASE), criada em 2011, com a finalidade de desenvolver ações para criação do
Sistema Nacional de Educação (SNE), oferece o documento “Plano municipal de educação:
caderno de orientações”. Este documento visa subsidiar a elaboração e adequação dos planos
municipais de educação, constando premissas e etapas como elementos norteadores.
As premissas para elaboração do plano municipal de educação são as seguintes: a elaboração
ou adequação do plano exige um trabalho ágil e organizado; o plano precisa estar alinhado ao
Plano Nacional de Educação (PNE) e ao Plano Estadual de Educação (PEE); o plano deve ser
do município e não apenas da rede ou do sistema de municipal de ensino; a intersetorialidade
é uma premissa estratégica para dar sentido ao plano; é preciso conhecer bem o cenário atual
para projetar o futuro com base em decisões coerentes e pactuadas; o plano deve estar
articulado aos demais instrumentos de planejamento: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de

58

Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Lei Orçamentária Anual (LOA), o Plano de Ações
Articuladas (PAR), entre outros; e, por último, o plano municipal de educação tem que ter
legitimidade com a mobilização da sociedade, participação e consultas públicas (BRASIL,
2014, p. 7-8).
A gestão educacional democrática no ensino público, princípio constitucional, revela-se como
força motriz para elaboração e implementação do PME. E a participação do Conselho
Municipal de Educação neste processo, também, é de capital importância. Na próxima seção
discutiremos o papel e função do CME.

1.2.3 Conselho Municipal de Educação (CME)

Discutir sobre o Conselho Municipal de Educação, no âmbito da gestão educacional no
contexto municipal, é relevante por se tratar de uma instância normativa adjunta à Secretaria
Municipal de Educação e por se tratar de um órgão executivo, consultivo e deliberativo do
Poder Municipal e do Sistema Municipal de Ensino que se configura como instância de
representação democrática e controle social no âmbito municipal.
A LDB ao regulamentar a instituição do sistema municipal de ensino (Artigo 8º) e fixar como
incumbência dos municípios a responsabilidade de “organizar, manter e desenvolver órgãos e
instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos
educacionais da União e dos Estados” (Artigo 11º, parágrafo I) e de “baixar normas
complementares para seus sistemas de ensino” (Artigo 11º, parágrafo III), implicitamente,
pressupõe a possibilidade de um órgão normativo, consultivo e deliberativo, ou seja, um
Conselho Municipal com competência para representar os diversos segmentos da sociedade
local.
Para Bordignon (2009, p. 53), “a efetivação da gestão democrática da educação encontra nos
conselhos, órgãos de representatividade social e deliberação plural, espaço privilegiado para
estabelecer o contraponto da deliberação singular do Executivo”. Desta forma, o Conselho
Municipal de Educação deve compor e fortalecer o Sistema Municipal de Ensino, com a
jurisdição que leve em consideração o regime de colaboração entre os entes federados (a
União e os Estados).
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Uma análise histórica da trajetória dos conselhos de educação no Brasil é feita por Bordignon
(2009) e por Cury (2011), que destacam o processo lento de participação da sociedade na
gestão educacional. Os primeiros registros que demarcam a existência de conselhos datam de
1842 e 1854, no período Imperial, e com o tempo, adquiriram um nível variável de
complexidade. Deste modo,
A Província da Bahia, pela Lei Provincial nº. 172, em 1842, criou o Conselho de
Instrucção Pública (grafado com c), primeiro conselho de educação oficialmente
criado no Brasil. Em 1854, pelo Decreto Imperial nº. 1,131-A, de 17 de fevereiro o
município do Rio de Janeiro criou o Conselho Diretor do Ensino Primário e
Secundário do Município da Corte. Assim, os dois primeiros conselhos de educação
no Brasil foram criados no Império, sendo um estadual (Provincial à época) e outro
municipal. (BORDIGNON, 2009, p. 54)

Adiante, passaremos em revista um breve histórico dos conselhos de educação, situando a
trajetória de criação a parir de 1911 aos dias atuais, baseados em Bordignon (2009, p. 35-58) e
Cury (2011, p. 45-46):
- Conselho Superior de Ensino, instituído em 5 de abril de 1911, pelo Decreto nº. 8.659, com
atribuições e composição restrita ao ensino superior, reforçava a tendência da Família Real
em priorizar esta modalidade de ensino. Era composto por representações da direção e de
professores das faculdades de medicina do Rio de Janeiro e da Bahia, da faculdade de direito
de Pernambuco e São Paulo, da Escola Politécnica do Rio de Janeiro e do Colégio D. Pedro
II.
- Conselho Nacional de Ensino, instituído em 13 de janeiro de 1925, pelo Decreto nº. 16.782A que reestruturou o Conselho Superior de Ensino e ampliou sua composição e atribuições
para abranger os diversos níveis de ensino.
- Conselho Nacional de Educação (1931-1936), o primeiro da série, foi instituído em 11 de
abril de 1931, pelo Decreto nº. 19.850. Seus conselheiros eram de livre escolha do Presidente
da República. Órgão consultivo do Ministério da Educação e Saúde Pública para os fins de
ensino. Coube ao Presidente da República nomear livremente os conselheiros.
- Conselho Nacional de Educação (1936-1961), segundo CNE, foi instituído pela Lei 176/36
em atendimento a prerrogativa constitucional de 1934. Contava com um total de 22
conselheiros e a principal atribuição deste conselho foi a de elaborar o Plano Nacional de
Educação (PNE). Coube ao governo escolher 22 conselheiros com base em listas tríplices e
mais dois de livre escolha.
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- Conselho Federal de Educação (1962-1994), criado pela Lei 4.024/61, Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional. Instalado em 12 de fevereiro de 1962, dentre suas funções
compreendiam a formulação da política nacional de educação e normatização sobre o sistema
federal de ensino às demandas particulares, institucionais e individuais como a autorização e
reconhecimento de cursos, aprovação de estatutos e regimentos, credenciamento de
professores, convalidação de estudos, etc. Coube ao Presidente da República a livre nomeação
de 24 conselheiros.
- Conselho Nacional de Educação (1994), terceiro CNE foi instituído em 18 de outubro de
1994 pela Medida Provisória nº. 661, extinguindo o CFE. Definitivamente, o CNE foi criado
em 24 de novembro de 1995, pela Lei 9.131 e instalado em fevereiro de 1996. Este conselho é
bicameral, composto por uma câmara de educação básica e uma câmara de educação superior.
Coube ao Governo a livre escolha da metade dos conselheiros e a outra metade por listas
tríplices com indicação por entidades nacionais da sociedade civil.
- Conselhos Estaduais e do Distrito Federal, previstos nas Constituição de 1934 e
corroborados na Constituição de 1946. Foram instituídos e passaram a funcionar apenas com
a LBD nº. 4024/1961. Todos os estados criaram seus conselhos entre 1962 e 1965. Com
exceção da Bahia, criado em 1842.
- Conselhos Municipais. Com a normatização dos sistemas municipais de ensino pela
Constituição de 1988, progressivamente os mais de 5500 municípios vem sendo estimulados a
criar seus conselhos municipais de educação, com funções próprias e com capacidade para
aplicar a legislação educativa, dentro de suas competências e atribuições. Cabe a cada
município, tendo como referência o princípio da autonomia, a denominação de seu órgão
normativo como CME.
Na perspectiva descrita acima, a depender do contexto histórico político muda-se, também, o
contexto em que se insere a gestão educacional e, consequentemente, as funções e atribuições
dos conselhos são reconfiguradas adequando-se à ordem vigente. Cury (2011, p. 44), ainda,
assinala que:
Nesse circuito normativo a figura de Conselhos aparece sob várias formas e sob
várias denominações. Normalmente são órgãos colegiados com atribuições variadas
em aspectos normativos, consultivos e deliberativos. Tais aspectos podem ser
separados ou coexistentes e sua explicitação depende do ato legal de criação dos
Conselhos.
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O processo de (re)democratização do Brasil e a complexidade da sociedade atual vem
impondo aos governos a ampliação dos mecanismos de participação no processo de gestão
educacional. Com isso, os conselhos, na perspectiva atual, passam por tensões na definição de
sua natureza: ser órgão de Governo ou ser órgão de Estado (BORDIGNON, 2009).
Ao explicitar os significados para “órgão de Governo” e “órgão de Estado”, Bordignon
(2009), apresenta a seguinte reflexão:
a) órgão de Governo: O governo é representado pelo conjunto de pessoas que
exercem o poder político, situadas na gestão do Estado. No regime democrático o
exercício do poder é delegado pelos cidadãos aos governantes, por meio do voto,
para período determinado. Neste sentido, o Governo é transitório, representa e tem
função em um determinado momento. Os conselhos assumem feição de órgãos de
Governo quando na sua composição e no exercício de suas funções expressam,
traduzem e legitimam, junto à sociedade, a vontade de determinado Governo.
b) órgão de Estado: O Estado tem caráter da perenidade. É constituído pela estrutura
jurídica que define a institucionalidade da Nação, os limites dos diretos dos
cidadãos. Nos regimes republicanos democráticos, os interesses do Estado se
identificam com os dos cidadãos. Assim, os conselhos são constituídos como órgãos
do Estado quando representam e expressam a vontade nacional, formulando
estrategicamente as politicas educacionais. [...] quando se constituem em fóruns
articuladores da diversidade social; [...] falam ao Governo em nome da sociedade
para apontar suas intencionalidades [...]. (BORDIGNON, 2009, p. 61-62).

Desta forma, os conselhos de educação, criado à luz da Constituição Federal de 1988,
sobretudo os municipais, assumem a natureza de órgãos de Estado. Porque devem se
posicionar como mediadores entre sociedade e Governo, responder os anseios da sociedade e
em nome dela exercer suas atribuições e funções, se basear nas categorias de pertencimento e
participação (BORDIGNON, 2009; CURY, 2011).
A natureza do conselho municipal nos orienta para pensar o seu lugar no Poder Executivo
local. Bordignon (2009, p. 66) indica que “os conselhos, tradicionalmente, foram e continuam
situados na estrutura organizacional do respectivo Sistema de Ensino, mas com espaço de
poder próprios”. Os conselhos são independentes, dentro da área de competência que o
instituiu; entretanto, a sua capacidade deliberativa e normativa termina por limitar o poder dos
gestores. O papel dos conselhos, portanto, deve ser o de “garantir a continuidade das politicas
educacionais do projeto nacional de educação, frente à transitoriedade dos governos,
responsáveis pela implementação dessas políticas” (BORDIGNON, 2009, p. 66).
Como mencionamos acima, os conselheiros, geralmente, eram escolhidos pelo representante
maior do Poder Executivo, com base em critérios de notório saber e com a finalidade de
assessorar o Governo nas questões relacionadas à educação. Hoje, instaurado o princípio da
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gestão democrática da educação o que pressupõe é a definição de critérios de
representatividade social ao se escolher os conselheiros para compor um corpo colegiado.
Conforme assinala Bordignon (2009):
A representatividade social tem como fundamento a busca da visão de totalidade a
partir dos olhares dos conselheiros desde os diferentes pontos de vista da sociedade.
[...] A composição e a forma de escolha dos conselheiros revelam a concepção e a
natureza do conselho, isto porque, em boa mediada, determina em nome de quem e
para quem opinam e decidem. Quando predominam representantes do Executivo,
por vinculação a cargos ou livre nomeação, o conselho tende a expressar a voz do
Governo. Quanto mais pluralidade das categorias de educadores e da comunidade
estiver representada, mais os conselhos expressarão a voz e as aspirações da
sociedade. (BORDIGNON, 2009, p. 69-70)

Outro aspecto relevante ao se discutir às questões que envolvem o Conselho Municipal de
Educação é a definição das suas funções. O poder atribuído ao conselho, certamente,
evidenciará a natureza de sua função e o caráter de sua competência. Atualmente, em geral,
são atribuídas aos conselhos as funções deliberativa e consultiva, de mobilização e controle
social.
Na perspectiva de Bordignon (2009), as funções do conselho são caracterizadas da seguinte
forma:
a) O caráter deliberativo, como diz o termo, atribui ao conselho poder de decisão
final em matérias específicas definidas nos instrumentos normativos próprios. Nas
matérias de competência do conselho, em caráter deliberativo, a instância de decisão
será do conselho. O Executivo não poderá decidir, ou agir, de forma a ignorá-lo ou
contradizê-lo. No exercício da função deliberativa, o conselho aprova, decide,
estabelece normas e ações, por meio de resoluções e pareceres. Convém enfatizar
que, dentre as competências de caráter deliberativo, ressalta a função normativa.
b) O caráter consultivo situa os conselhos na função de assessoramento às ações do
Governo na área da educação. Na sua concepção original os conselhos eram
considerados órgãos de assessoramento superior, chamados a colaborar na
formulação das políticas educacionais. No exercício dessa função, os conselhos
propõem ações, opinam sobre temas relevantes, respondem a consultas, por meio de
pareceres.
c) O caráter de mobilização e controle social constitui novo desafio aos conselhos de
educação, especialmente os municipais. Nascidos do espírito e do desejo de
participação democrática na formulação e gestão das políticas públicas, os conselhos
municipais de educação assumem essas novas funções, que não faziam parte da
tradição dos conselhos. Essas funções situam os conselhos no campo propositivo e
de acompanhamento e controle da oferta de serviços educacionais. A função
mobilizadora situa os conselhos como espaços aglutinadores dos esforços comuns
do Governo e da sociedade para a melhoria da qualidade da educação [...].
(BORDIGNON, 2009, 75-76)

Quanto às condições de funcionamento do Conselho Municipal de Educação (CME) é
fundamental que este tenha normas que definam suas competências e atribuições próprias e
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espaço de poder para atuar na esfera de seus limites que devem ser previstas em um regimento
interno. O regimento interno deve fixar “as competências de caráter consultivo e deliberativo,
competências objeto de homologação pelo Executivo; condições e direito a recursos; estrutura
de funcionamento; quórum das reuniões; número de sessões; forma de votação [...]”
(BORDIGNON, 2009, p. 81).
Independentemente das funções e atribuições do conselho, ao ser instituído no âmbito
municipal, se constitui em tarefa primordial a ação de fomentar e apoiar o Poder Executivo no
processo de elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de
Educação. Não cabe ao conselho municipal a tarefa de elaborar o PME.
Sob este enfoque e perspectiva, Monlevade (2005) considera que:
O Conselho Municipal de Educação é o coração da gestão democrática da educação
e do futuro do Município. Ele precisa ser constituído de representações que
abranjam os vários setores e as diversas comunidades, não somente da educação
escolar, mas do “educar-se municipal”. Empresários e trabalhadores devem ter
representação no Conselho, assim como professores, funcionários, alunos e pais. Os
meios de comunicação, cada vez mais influentes na educação de crianças, jovens e
adultos, devem estar no Conselho, assim como os representantes da educação
estadual, municipal e particular, e o representante das finanças da Prefeitura. Estes
últimos, não como “mandantes”, mas co-operadores de uma ação consultiva,
deliberativa e normativa que atinge sua plenitude na elaboração do PME. Com esses
pré-requisitos, o Conselho Municipal de Educação exerce um papel de inspirador,
alimentador e “educador” do processo de elaboração do PME. (MONLEVADE,
2005, p. 25)

Desta forma, a discussão sobre a relação entre o Conselho Municipal de Educação e a gestão
educacional pode ser concluída com o entendimento da expressão Conselho sob a perspectiva
de Cury (2011), que explicita:
Conselho vem do latim Consilium. Por sua vez consilium provém do verbo
consulo/consulere, significando tanto ouvir alguém quanto submeter algo a uma
deliberação de alguém, após uma ponderação refletida, prudente e de bom senso.
Trata-se, pois, de um verbo cujos significados postulam a via de mão dupla: ouvir e
ser ouvido. Obviamente a recíproca audição se compõe com o ver e ser visto e,
assim sendo, quando um Conselho participa dos destinos de uma sociedade ou de
partes destes, o próprio verbo consulere já contem um princípio de publicidade [...].
(CURY, 2011, p. 47)

Enfim, o ideal republicano que constitui o Estado Democrático de Direito pede que a pauta da
educação e, por conseguinte, da gestão educacional tenha um caráter público, com amplo
conhecimento de todos, por meio do diálogo público permanente entre cidadãos e os seus
governantes eleitos e legitimados de forma democrática.
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1.2.4 Demais conselhos municipais de controle social

Além do Conselho Municipal de Educação, outros órgãos de controle social colaboram direta
e indiretamente para a promoção da qualidade social da educação no âmbito municipal. A
seguir, mencionamos alguns desses órgãos colegiados de atuação no âmbito municipal:
- o conselho de acompanhamento e controle social do Fundeb (CACS), tem a função de
acompanhar e controlar a distribuição, a transferências e aplicação do fundo no âmbito
municipal, sua ação deve ser independente porque não se constitui unidade administrativa do
poder local. Contribui para a gestão educacional quando acompanha, controle a distribuição,
transferência e aplicação de recursos do Fundeb no âmbito municipal; supervisiona o censo
escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual (CONCEIÇÃO, 2013).
- Conselho Escolar (CE), órgão consultivo, deliberativo e de mobilização, cuja função
principal está voltada para o desenvolvimento da prática educativa e do fortalecimento do
processo ensino-aprendizagem, a ação do CE é, também, político-pedagógica. Contribui para
a gestão educacional quando associado ao desenvolvimento da prática educativa e a
corresponsabilidade de planejar, implementar e avaliar o projeto político-pedagógico da
escola (GRACINDO, 2005, p.41).
- Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CMAE), órgão colegiado permanente de
caráter deliberativo, de assessoramento e fiscalizador do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE) no âmbito municipal. Contribui para a gestão educacional quando fiscaliza,
controla e acompanha a execução dos recursos e a qualidade dos produtos relacionados à
alimentação escolar, priorizando alimentos saudáveis que respeitam os hábitos alimentares
locais e regionais.
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), órgão
permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). Contribui para fortalecer as ações de gestão educacional quando
incentiva, apoia e realiza ações de capacitação no campo da promoção e defesa dos direitos da
Criança e do Adolescente; promove a articulação e integração de instituições governamentais
e não governamentais com ações vinculadas ao atendimento à infância e adolescência no
âmbito municipal. (BRASIL, 1990).
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- Conselho de Controle Social do Bolsa Família (CCSBF), instância de controle social
constituída por membros da sociedade civil e do Poder Municipal, cuja função é a de facilitar
o acesso e a participação da população municipal no acompanhamento, monitoramento e
fiscalização do Programa Bolsa Família. Contribui para a gestão educacional quando o
Programa Bolsa Família atua como “reforço do direito ao acesso das famílias aos serviços
básicos nas áreas de saúde, educação e assistência” (BRASIL, 2013, p.1); além de tomar o
controle da frequência escolar dos estudantes como condição para liberação dos recursos do
Programa às famílias.
A participação e o controle social da Comunidade por meio das ações nos Conselhos
Municipais colaboram de forma significativa para os processos de gestão educacional.
Primeiro, a participação social visa ao diálogo da sociedade com os governos no processo de
decisões das políticas publicas. Segundo, o controle social possibilita que os cidadãos
fiscalizem as ações do Estado. Enquanto princípio norteador da gestão governamental está
centrado na legalidade (adequação a lei), os conselhos sociais têm perspectiva na legitimidade
(aderência às demandas por serviços públicos de qualidade).

1.3 GESTÃO EDUCACIONAL NO CONTEXTO ESCOLAR

Nesta seção discutiremos os aspectos que envolvem a gestão educacional no âmbito escolar.
Inicialmente, definiremos a escola como instituição social e educativa, situando-a como
espaço onde os objetivos e metas do sistema de ensino se concretizam ou não; e, como
integrada e inseparável dos demais fenômenos que compõe o todo social. Depois,
discutiremos os modelos organizacionais de escola como construções teóricas e como
configurações socialmente construídas ou em construção.
E por último, no campo especificamente da gestão pedagógica, optaremos por tomar como
referência três ideias-força sobre a organização da escola sugerida por Silva Júnior (2002), a
saber: o projeto político-pedagógico, a autonomia da escola e o trabalho coletivo como
aspectos essenciais para a gestão escolar na atualidade.
[...] A centralidade da ideia de projeto pedagógico e sua implicação junto às demais
conduzem a duas leituras reiterativas. Pode-se argumentar que a autonomia da
escola pressupõe a elaboração de seu projeto pedagógico e que este, para ser
autêntico e se tornar viável, pressupõe o trabalho coletivo como seu modo de
organização. Na direção oposta e complementar, pode-se argumentar também que o
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trabalho coletivo é uma condição preliminar e necessária para a elaboração do
projeto pedagógico e que este é indispensável para a conquista da autonomia da
escola. (SILVA JÚNIOR, 2002, p.207)

De modo genérico, pode se dizer que a escola é uma instituição social complexa e com
dimensões diversas e interdependentes, responsável pela sistematização, construção e
socialização de saberes, cuja base é sustentada em ideais educacionais concebidos no âmbito
da Filosofia da Educação; na prescrição de atividades pedagógicas sob o domínio da Didática
e na organização dos meios para o desenvolvimento das ações prescritas sob a
responsabilidade da Gestão Escolar (SILVA, J., 1996; SILVA JÚNIOR, 2002; LIBÂNEO,
2013).
Silva, J., (1996) considera que escola é:
O lugar onde se concretiza o objetivo máximo do sistema escolar, ou seja, o
atendimento direto de seus usuários nas relações de ensino-aprendizagem. É nela
que as metas governamentais são atingidas ou não, as políticas educacionais se
realizam tal como o previsto ou sofrem distorções. (SILVA, J., 1996, p. 42)

A escola ao se constituir, como espaço onde se realiza ou não os objetivos e metas do sistema
de ensino, cada vez mais vem se impondo também como o lugar indispensável para a
formação do cidadão, a elevação do nível sociocultural e o desenvolvimento de
conhecimentos e capacidades de seus partícipes.
Por outro lado, “essa ideia de escola como um sistema sociocultural vem suscitando cada vez
mais interesse por causa de suas implicações no funcionamento da escola, especialmente no
projeto pedagógico, na construção do currículo e nas formas de gestão” (LIBÂNEO, 2013, p.
85). Isto evidencia que a instituição escolar se constitui também como um sistema de relações
interativas, composto por pessoas que se relacionam e opera por meio de uma estrutura
organizada.
Portanto, podemos entender também que a escola é uma organização. Porque se estabelece
como “unidade social que reúne pessoas que interagem entre si e que opera por meio de
estruturas e processos organizativos próprios, a fim de alcançar os objetivos da instituição”
(LIBÂNEO, 2013, p. 87).
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1.3.1 Modelos organizacionais da escola

A escola pode ser compreendida a partir de diversos enfoques e perspectivas que se traduz,
simultaneamente, como espaço de reprodução e de produção de políticas, orientações e regras.
A necessidade de adotar procedimentos de análise por meio de diversas ênfases que se dá às
organizações escolares remete-nos a, pelo menos, duas perspectivas: a do plano das
orientações para a ação e a do plano das ações, privilegiando uma sociologia empírica voltada
aos sistemas de ação diferentemente localizados e às diferentes categorias dos atores
envolvidos (LIMA, 2002; 2011).
Uma abordagem sociológica da organização escolar, como unidade social e como
ação pedagógica organizada, revela-se capaz de valorizar os elementos de mediação,
ou intermediários, em que se articulam e são reconstruídos os elementos resultantes
das focalizações analíticas de tipo macro e micro. (LIMA, 2011, p. 9)

Considerando-se que “as organizações são sempre as pessoas em interação social e porque os
atores escolares dispõem sempre de margens de autonomia relativa” (LIMA, 2002, p. 33),
pressupõe que estes atores não se reservam somente a cumprir regras hierárquicas
preestabelecidas de fora para dentro da escola de maneira integral e sistemática. As regras são
contextualizadas e reinterpretadas, muitas vezes, extrapolando as determinações normativas
seja pelo exercício político da autonomia, por ações de resistência ou, ainda, pela prática de
infidelidade normativa3 (LIMA, 2002; 2011).
Conforme Lima (2011) assinala, os modelos organizacionais de escola são, em sua essência,
plurais e diversificadas, podendo alcançar níveis variados mesmo no interior de uma
determinada escola. Como podemos observar na Figura 1, para uma análise multifocalizada
dos modelos organizacionais de escola, pode-se classificá-los da seguinte forma:
-

Como

construções

teóricas,

os

modelos

organizacionais

da

escola

são:

analíticos/interpretativos e normativos/pragmáticos;
- Como configurações socialmente construídas ou em construção, os modelos organizacionais
da escola são: de orientação para a ação (modelos decretados; modelos interpretados; modelos
recriados) e praticados ou em ação (modelos em atualização).
3

O termo “infidelidade normativa” é cunhado por Lima (1992) em sua tese de doutorado e significa um
contraponto “ao normativismo burocrático” no domínio organizacional. Para Lima (2011, p. 114-115), “[...]
numa administração centralizada, a força da imposição normativa nem sempre é obedecida, ou traduzida em
poder e em ações orientadas em conformidade, seja nos terrenos próprios da administração central, seja nos
universos escolares periféricos”.

68

Cada uma dessas instâncias proposta aqui apresenta características específicas, que “não se
restringe, isoladamente aos conceitos de estrutura formal, de texto jurídico-normativo, de
modelo de gestão, de organograma percepcionado, nem de coleção de representações
simbólicas e subjetivas produzidas por distintos atores” (LIMA, 2011, p.104).
De outra forma, cada uma dessas instâncias dará conta de explicar os fenômenos
organizacionais da escola a partir de perspectivas distintas nos modos de interpretação e
compreensão. Vale a pena destacar que:
No primeiro caso estaremos perante paradigmas de análise sociológica das
organizações educativas (teorias, abordagens, imagens) que nos permitem com a
conceptualizar a escola como organização e analisar os seus modos de organização e
acção; e também perante construções teóricas normativas e ideologias
organizacionais e administrativas, mais ou menos pragmáticas, que se configuram
como doutrinas e como princípios gerais a que deve obedecer a acção organizada
face, entre outros, a critérios de eficácia.
No segundo caso, os modelos organizacionais da escola são conceptualizadas como
constelações de estruturas, regras e acções, produzidas em diferentes planos e por
distintas instâncias e distintos processos de produção, distinguindo-se analiticamente
vários tipos de modelos organizacionais que radicalizam o seu caráter plural, mesmo
por referência a uma dada organização-escola empiricamente referenciável. (LIMA,
2002, p.34)

As diferentes perspectivas nos modos de compreensão e interpretação da organização escola é
resultado de modelos teóricos de análise baseados em tradições disciplinares e campos de
conhecimento. São abordagens que favorecem a construção de quadros conceituais e de
referência a partir de métodos, procedimentos e técnicas. Desse modo, “mesmo quando não
expressamente nomeada, a noção de modelo subjaz a uma grande parte da produção
discursiva organizacional, sendo implícita ou explicitamente associada a designações como
paradigmas, perspectivas, abordagens, imagens e metáforas, faces, configurações, entre
outras” (LIMA, 2011, p. 105).
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Figura 1 – Modelos organizacionais da escola
Como construções
---------------teóricas

Modelos
organizacionais
de escola

Modelos analíticos/interpretativos
Modelos normativistas/pragmáticos

-----------

Modelos decretados
Modelos organizacionais de
orientação para a ação

----------------- Modelos interpretados
Modelos recriados

Como
configurações
socialmente
construídas/
em construção

----------------

Modelos organizacionais
praticados ou em ação

----------------- Modelos em atualização

Fonte: LIMA (2011, p. 122).

Os modelos organizacionais da escola na perspectiva analítico-interpretativa se constituem
em referências potenciais e gerais cuja ênfase recai na orientação para análise. Geralmente,
oferecem quadro de referência, perspectivas e conceitos que contribuem para o estudo da
estrutura e dinâmica das organizações escolares. Porém, estes modelos não tem como
finalidade a definição de propostas concretas de práticas que indiquem soluções específicas de
organização e administração, podendo situar-se implicitamente ou ser desocultada e
reconhecida por meio da análise (LIMA, 2002; 2011).
São muitas as denominações que se apresentam na literatura para designar os modelos
analíticos interpretativos da organização escola. Dentre estas, podem-se destacar: "os modelos
formais ou racionais, de sistema social, políticos, culturais, subjectivos, de ambiguidade ou de
anarquia organizada, institucionais” (LIMA, 2002, p. 38).
O autor, ainda destaca que “[...] associados a estes e outros modelos encontramos várias
imagens e metáforas: a escola como burocracia, como arena política, como anarquia
organizada, como sistema debilmente articulado, como cultura, etc.” (LIMA, 2011, p.105).
Assim, apesar de os modelos analíticos priorizarem o destaque de elementos teóricos,
empíricos e particulares, podem também abrir espaços para fundamentação das escolhas em
termos de orientações e ações concretas (LIMA, 2002).
Para Lima (2002, p. 38), “os modelos analíticos disponibilizam modos de olhar que destacam
elementos particulares, teóricos e empíricos [...] Mas podem também abrir horizontes,
fundamentar escolhas em termos de orientações e acções concretas”.
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Nos modelos de organização da escola na perspectiva normativa/pragmática, as dimensões
normativas são dominantes, explicitamente apresentadas como princípio da ação, apesar de
não serem exclusivas deste modelo.
Os modelos normativistas são também construções teóricas (embora quase sempre
reclamando elevado interesse prático), adoptando definições normativas da realidade
e orientações que devem presidir à acção, fundamentado decisões e escolhas
organizacionais, criando ou desenvolvendo quadros de racionalidade geralmente
servidos por métodos e por técnicas de organização e administração, por
instrumentos que procuram operacionalizar as orientações pragmáticas defendidas.
(LIMA, 2002, p. 39)

Alguns exemplos de modelos normativo-pragmáticos podem ser encontrados nas teorias
organizacionais, escolas de administração, doutrinas gestionários ou sistemas de gestão, ao
tempo em que, podem-se considerar, de certo modo, como ideologias organizacionais e
administrativas sob a perspectiva sociológica (LIMA, 2011, p.110).
Para Lima (2011), não há correspondência entre os modelos organizacionais analíticos e
normativos. Isto porque, uma construção teórica analítica pode ser interpretada em múltiplas
propostas e prescrições com perspectiva normativa. O que não se constitui em caso raro.
Do pensamento tayloriano ao desenvolvimento organizacional e à gestão por
objetivos ou ao planeamento estratégico, passando pela escola das relações humanas
e pela teoria da contingência, encontramos uma grande diversidade de modelos
organizacionais normativistas/pragmáticos, de sistemas e de métodos e técnicas de
organização e administração (e aqui a acepção dominante de organização é a de
atividade de organizar, de bem organizar, como se compreende). (LIMA, 2011, p.
111)

Quanto aos modelos organizacionais da escola na perspectiva das configurações socialmente
construídas ou em construção, Lima (2002) nos adverte que:

Ao conferir-se centralidade ao estudo dos contextos empíricos de ação torna-se
indispensável proceder à construção de dispositivos de análise capazes de apoiarem
a elaboração de conceitos, e a eventual formulação de hipóteses que conduzam o
trabalho de recolha e de análise dos dados observados. (LIMA, 2002, p.44)

E continua,
[...] No estudo da escola como organização, o investigador confronta-se sempre com
perspectivas teóricas e com concepções, explícitas e implícitas, de modelos
organizacionais, à margem das quais, de resto, a própria acção em contexto escolar
não seria possível, pois é através delas que os atores definem e reconhecem o que é a
organização e a administração escolar, agem e atribuem sentidos à acção. (LIMA,
2002, p. 44)

Assim, no âmbito da gestão educacional no contexto escolar, o ato pedagógico comporta,
ainda que implicitamente, um conjunto de concepções concernente aos modelos
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organizacionais de escola. Talvez, aí resida a defesa de Lima (2002) para que nos estudos
sobre os modelos organizacionais devam conter, também, a análise de modelos
organizacionais de orientação para a ação e dos modelos organizacionais praticados ou em
ação (LIMA, 2002; 2011).
Segundo o próprio Lima (2002, p. 45),
Trata-se, evidentemente, de uma distinção analítica, em boa parte baseada, no
primeiro caso na produção de regras para a acção (formais, não-formais, informais),
e no segundo caso em regras efetivamente atualizadas. Naturalmente, umas e outras
envolvem fatalmente a acção, e dela relevam, pois de facto também os modelos de
orientação para acção são construídos e reconstruídos através da acção (política,
administrativa, organizacional). (LIMA, 2002, p. 45)

A seguir, faremos uma caracterização sintética dos três os modelos organizacionais da escola
na perspectiva da orientação para a ação segundo Lima (2002; 2011):
- Os modelos decretados apresentam um caráter universal e são de reconhecimento
obrigatório por representarem uma realidade normativa por forma da lei. Por sua visibilidade
são mais facilmente reconhecidos, a rigor, são formalizados, descritos e explicitados em
suportes oficiais (leis, decretos portarias, pareceres etc.). Do ponto de vista normativo
regulam a organização funcional e administrativa das escolas.
- Os modelos interpretados são também denominados de recepção; resulta do processo de
(re)contextualização quando são interpretados e condicionados ao contexto pelo atores
envolvidos. Dão origem aos regimentos, organogramas, ordens de serviços, circulares.
Acrescentam elementos aos modelos decretados, abre espaços não previstos e intencionados
pelo legislador.
- Os modelos recriados podem ser compreendidos como o momento de produção de novas
regras. Os atores da escola nem sempre se limitam a reproduzir as regras formais hierárquicas
determinadas externamente à escola, em algumas situações se posicionam como produtores de
novas regras concorrentes e opostas às estabelecidas. São regras suplementares, dificilmente
identificadas pelo legislador externo.
Por fim, os estudos dos modelos organizacionais praticados ou em ação e as ênfases que se
dão a eles não podem deixar de pôr em evidência as práticas efetivamente ocorridas ou em
ocorrência em um dado momento no contexto da escola.
Entretanto, é conveniente destacar que,
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Ao focalizar os modelos organizacionais a partir de suas orientações para a ação,
designadamente das regras formais (modelos decretados) e das regras produzidas
pelos próprios atores em contexto escolar [modelos recriados], o investigador fica,
ainda assim, limitado ao estudo do plano das orientações para ação e da produção de
regras organizacionais. Porém, estas regras interna ou externamente produzidas, de
caráter formal ou não, tem impactos variáveis no plano da ação, isto é, podem vir a
ser atualizadas, ou não, aquando da tomada de decisões e da realização de atos da
gestão pedagógica ou administrativa. (LIMA, 2011, 121-122)

Ao se colocar em evidência aspecto acima, entende-se também que há variadas aproximações
possíveis ao estudo da ação organizacional. Partindo do pressuposto que os modelos
organizacionais de escola são caracterizados por sua dinâmica, diversidade e pluralismo, em
níveis também diversificados dentro e fora das unidades escolares, as normas atualizadas ou
em uso na ação não devem desconsiderar àquelas inerentes aos modelos de orientação para a
ação (LIMA, 2011).
No contexto da gestão escolar, os modelos de organização da escola podem centrar-se mais
em uma regra que em outras, estabelecendo articulações entre elas e buscando outras soluções
inovadoras, criativas e inventivas. As pessoas, como atores da escola, possuem a capacidade
de interpretação e recriação no processo de reprodução dos modelos decretados, contudo,
seguramente, possuem também a capacidade de produzir novas regras.

1.3.2 O projeto político-pedagógico (PPP)

Articulado ao principio da autonomia e do trabalho coletivo, o projeto político-pedagógico se
constitui, atualmente, um vigoroso instrumento no processo de gestão educacional no
contexto escolar. Compreendido como um processo de organização do trabalho pedagógico
da escola como um todo, aqui, pretende se discutir o conceito, as características do processo
de construção, os princípios e pressupostos norteadores.
O sentido etimológico de projeto apresenta diversas acepções e pode ser compreendido como
“plano de fazer algo em um futuro próximo ou distante. Esboço detalhado de trabalho. Aquilo
que se pretende realizar segundo um programa estabelecido. Redação provisória de um texto,
estatuto, uma lei etc., do latim projectus” (GEIGER, 2011, p. 1116).
O projeto político-pedagógico da escola traz intencionalmente em seus termos a articulação e
as significações que o define como instrumento de gestão da escola. Ao se construir um
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projeto pedagógico procura-se definir a intenção do que se quer realizar, tem relação direta
com rupturas e promessas em busca do possível em termos de realização.
Nestes termos, Gadotti (2000) considera que:
Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar
significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um
período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da promessa que
cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode
ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam
visíveis os campos de ação possível, comprometendo seus atores e autores.
(GADOTTI, 2000, p. 37)

Assim, o projeto político-pedagógico deve servir de bússola a orientar e encaminhar ações
para o futuro com base na situação atual e na história da escola. Requer uma análise reflexiva
sobre as suas finalidades, uma caracterização explícita da sua função social, dos caminhos e
formas operacionais e das ações a serem realizadas pelos atores comprometidos com o
processo educativo (VEIGA, 2008, p. 9).
O processo de construção do projeto político-pedagógico “aglutinará crenças, convicções,
conhecimentos da comunidade escolar, do contexto social e científico constituindo-se em
compromisso político e pedagógico. [...] É portanto fruto de reflexão e investigação”
(VEIGA, 2008, p. 9).
Como definição de um horizonte desejável e desejado, um projeto pedagógico é
muito mais que um plano diretor e menos ainda deve ser confundido com o plano do
“Diretor”. Exatamente por se reportar um futuro imaginado, o projeto pedagógico
indicará as grandes linhas de reflexão e de consideração mantenedoras de suas
etapas de trabalho; consubstanciará os valores e critérios determinantes das ações a
serem desenvolvidas nos diferentes núcleos da prática escolar. (SILVA JÚNIOR,
2002, p. 206)

Na busca de um sentido, uma orientação, o projeto político-pedagógico se define por ser uma
ação intencional, que deve ter uma direção explícita no sentido da inovação e um
compromisso deliberado coletivamente. Assim, todo projeto pedagógico da escola é também
um projeto político. É político porque pressupõe a autonomia e a participação, além da
articulação com os reais interesses da comunidade escolar e com o compromisso sociopolítico
de seus partícipes (VEIGA, 2014; GADOTTI, 2000).
Na dimensão pedagógica reside a possibilidade de efetivação da intencionalidade da
escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado,
crítico e criativo. Pedagógico no sentido de definir as ações educativas e as
características necessárias às escolas de cumprirem seus propósitos e sua
intencionalidade. [...] Político e pedagógico têm assim uma significação
indissociável. (VEIGA, 2014, p. 13)

74

Para o processo de construção do projeto político-pedagógico, faz-se necessário considerar
dois momentos articulados e permeados pela avaliação. Segundo Veiga (2008), os momentos
são: da concepção do projeto e o da execução do projeto.
Quanto à concepção, um projeto pedagógico de qualidade deve ter as seguintes
características: a) ser um processo participativo de decisões; b) preocupar-se em
instaurar uma forma organizada do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e as
contradições; c) explicitar princípios baseados na autonomia da escola, na
solidariedade entre seus agentes educativos e no estímulo a participação de todos no
projeto comum e coletivo; d) conter opções explícitas na direção da superação de
problemas, no decorrer do trabalho educativo voltado para uma realidade específica;
e) explicitar o compromisso com a formação do cidadão.
No que tange à execução, um projeto é de qualidade quando: a) nasce da própria
realidade, tendo como suporte a explicitação das causas dos problemas e das
situações nas quais tais problemas aparecem; b) é exequível e prevê as condições
necessárias ao desenvolvimento e à avaliação; c) implica a ação articulada de todos
os envolvidos com a realidade da escola; d) é construído continuamente, pois, como
produto, é também processo, incorporando ambos numa interação possível.
(VEIGA, 2008, p. 11).

Para Veiga (2014), ao se abordar o projeto político-pedagógico como organização do trabalho
da escola como um todo, deve-se considerar alguns princípios com o fim de orientar a gestão
da escola. Os princípios assinalados pela autora são: igualdade; qualidade, gestão
democrática, liberdade, valorização do magistério. A seguir faremos uma breve caracterização
de cada um deles (VEIGA, 2014, p. 16-21).
- O princípio da igualdade requer a criação de condições para o acesso e a permanência dos
estudantes na escola, mas deve também estabelecer metas e estratégias para reduzir os índices
de repetência e evasão escolar;
- O princípio da qualidade está relacionado a dois aspectos: a qualidade técnica que põe em
relevo os instrumentos, métodos e procedimentos necessários ao desenvolvimento das ações
educativas; e, qualidade política que se caracteriza pelo nível de participação dos atores da
escola, além da capacidade crítica e de ação para a promoção das mudanças que se deseja;
- O princípio da gestão democrática, preconizado pela Constituição de 1988 compreende as
dimensões pedagógica, administrativa e financeira. Requer a compreensão de totalidade das
questões pedagógicas impostas pela prática, implicando a participação direta no processo de
tomada de decisões por parte dos representantes dos diversos segmentos da escola.
- O princípio da liberdade, como princípio constitucional está relacionado ao princípio da
autonomia, ambos estão implicados com a ação educativa. Liberdade e autonomia são
princípios relativos, circunstanciais e contextuais.
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- O princípio da valorização do magistério, relaciona-se com a formação (inicial e
continuada), com as condições de trabalho e com a remuneração dos profissionais da
educação. Articula-se com o preparo e a qualificação do docente para o enfrentamento dos
desafios impostos pelas mudanças sociais, pelas especificidades da cultura local e pela
diversidade dos estudantes diversos em seus percursos de vida e expectativas escolares.
Veiga (2014, p. 21) adverte que “convém alertar para o fato de que essa tomada de
consciência dos princípios do projeto político-pedagógico, não pode ter o sentido
espontaneísta [...]. É preciso ter consciência de que a dominação da escola efetiva-se por meio
das relações de poder [...]”. Portanto, ao se destacar a escola como instituição histórica e
socialmente determinada deve-se tomá-la como espaço de resistência, de contestação, de
transformação e de desenvolvimento do sujeito crítico e participativo.
Por outro lado, a Lei nº. 9394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação, no art.
12º, inciso I, preconiza que “os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e
as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta
pedagógica”. No artigo 14º que trata das normas da gestão democrática, assegura: a
“participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola” e
a “participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes”.
Assim, a função social da escola deve se cumprir por meio da participação e o trabalho
coletivo no processo de elaboração do projeto político-pedagógico.
A pedagogia tomada como prática social que se ocupa da formação dos sujeitos portadores de
práxis4 social, deve ser comprometida com a organização da escola, com a composição dos
elementos da filosofia da educação que surgem da prática, com a previsão de ações didáticas e
com os processos de sistematização e apropriação do conhecimento (FRANCO, 2003). Com
isso, Veiga (2014, p. 19-21) põe em relevo três pressupostos norteadores do projeto políticopedagógico que são: filosófico-sociológico, epistemológico e didático-metodológico.
- O pressuposto filosófico-sociológico toma a educação como responsabilidade política das
autoridades de Estado diante da população com a finalidade de formar cidadãos que atuem em

4

Franco (2003) considera que, quando falamos em práxis no sentido do materialismo histórico não podemos
estar nos referindo a uma atividade prática que se contrapõe, ou se complementa, ou que se instala ao lado ou
contraposta à teoria. “A práxis a partir de Marx é certeza do homem como produtor de sua realidade social, o que
lhe confere unicidade para compreendê-la. [...] A práxis é ativa, devendo ser concebida como atividade que se
produz historicamente [...] Práxis é ação reflexiva e transformadora da teoria que a determina e da prática que a
concretiza” (FRANCO, 2003, p. 41).
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um determinado tipo de sociedade. Para tanto, é preciso discutir o tipo de sociedade que se
quer, e a partir daí discutir o tipo de educação que se pretende para os seus cidadãos.
- O pressuposto epistemológico considera o conhecimento como processo de construção
coletiva. O conhecimento escolar deve ser compreendido como forma peculiar de saber,
sistematizado a partir das diferentes composições de saber que integram a cultura plena e total
da sociedade. Democratização e socialização de saberes se constituem a base da construção de
conhecimentos.
- O pressuposto didático-metodológico relaciona-se a organização dos processos didáticos de
maneira tal que contribua a construção de saberes e a elaboração crítica dos conteúdos. Os
métodos, técnicas e procedimentos de ensino e de pesquisa devem associar-se ao uso de
tecnologias integradas ao currículo. Os princípios da contextualização, diversidade e
interdisciplinaridade se constituem em aspectos relevantes para esta dimensão do projeto
político-pedagógico.
Para concluir, “a construção do projeto político-pedagógico é um ato deliberado dos sujeitos
envolvidos com o processo educativo da escola” (VEIGA, 2008, p. 30). É resultado de um
processo amplo e complexo de discussão coletiva, avaliação e reconstrução permanente.
Como instrumento de gestão da escola deve traduzir as intenções e valores da comunidade
escolar, os princípios teórico-metodológicos, os objetivos, o modelo de organização, o
processo de implantação e as estratégias de avaliação da escola com fim de explicitar o ideal
de educação e concretizar o seu projeto de humanização da comunidade em seu entorno. Uma
escola sem projeto pedagógico é uma escola à deriva, sem clareza de suas intencionalidades,
sem identidade e sem autonomia política e pedagógica.

1.3.3 A autonomia da escola

Considerada como categoria estratégica da gestão escolar deve ser compreendida como
exercício da democratização da escola. O princípio da autonomia implica superação na
tradição do modo de entendimento e atuação na realidade.
A autonomia da escola é uma questão para o delineamento de sua identidade. A
autonomia anula a dependência. O significado de autonomia remete-nos a regras e
orientações criadas pelos próprios sujeitos das ações educativas, sem imposições
externas. [...] Autonomia não é valor absoluto, fechado em si mesmo, mas um valor
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que se determina numa relação de interação social. Neste sentido, a escola deve
alicerçar o conceito autonomia, enfatizando a responsabilidade de todos sem deixar
de lado os outros níveis da esfera da administrativa educacional. (VEIGA, 2008,
p.15)

As diferentes discussões e ênfases de autonomia apontam três enfoques: como categoria
transcendente que pressupõe a intervenção externa à escola; como organização do trabalho
pedagógico e melhoria dos resultados da escola; como exigência da qualificação da
competência técnica e profissional de seus atores (NEVES, 2014). A seguir discutiremos cada
um desses enfoques, partindo, inicialmente da caracterização do conceito de autonomia.
Numa consulta ao Novíssimo Aulete dicionário contemporâneo da língua portuguesa
(GEIGER, 2011, p. 180), encontramos a definição de autonomia como:
Qualidade, estado ou condição de autônomo. Capacidade, faculdade ou direito (de
indivíduo ou grupo, instituição, entidade, etc.) de se autogovernar, de tomar suas
próprias decisões ou de agir livremente, sem interferência externa (mesmo se
organicamente incluído num âmbito maior e soberania). Independência na gestão de
instituição pública [...].

Nesta definição, as ideias de sujeito e de normas fazem parte. Autônomo é o sujeito com
capacidade de propor e agir por normas sugeridas ou aceitas livremente por ele mesmo.
Implicitamente a esta condição inclui-se o princípio de liberdade para escolher entre
proposições possíveis ou criar novos contextos ainda não existentes (SILVA, J., 1996).
Quando essas noções de autonomia, sujeito, normas, liberdade referem-se ao mundo
humano, um outro quesito deve ser acrescentado na reflexão: a inevitável
situacionalidade de toda realidade humana, ou seja, todo ser e agir humanos estão
fadados a ocorrer por circunstâncias precisas e concretas. Isto significa que não há
liberdade absoluta mas sempre relativa, consistindo esta liberdade mais na
capacidade de escolha do que na de criação incondicional. (SILVA, J., 1996, p. 58)

A autonomia ultrapassa as questões político-administrativas, quando relacionada ao tema da
liberdade, da democracia, da independência e da participação, traz consequências individuais,
coletivas, políticas, jurídicas, filosóficas e morais. Assim, “a autonomia como liberdade é um
valor inerente ao ser humano: o homem não nasceu para ser escravo ou tutelado, mas para ser
livre, autônomo [...]” (NEVES, 2014, p. 97).
No contexto da educação, o conceito de autonomia relaciona-se com a noção de sistema. Na
escola pública, diversos são os fatores que contribuem para defesa da autonomia: melhor
desempenho educacional, maior racionalidade administrativa, a heterogeneidade cultural e a
própria natureza do processo educativo. Apesar de a escola coexistir no interior dos sistemas
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de ensino e ser regida por suas normas nada impede dela ter suas próprias regras, constituídas
a partir dos regimentos internos e do projeto político-pedagógico.
No Brasil o tema autonomia da escola encontra suporte na própria Constituição,
promulgada em 1988, que institui a “democracia participativa” e cria instrumentos
que possibilitam ao povo poder “diretamente” (Art. 1º). No que se refere à educação,
a Constituição de 1998 estabelece como princípios básicos: “o pluralismo de ideias e
de concepções pedagógicas” e a “gestão democrática do ensino público” (Art. 206).
Esses princípios podem ser considerados como fundamentos constitucionais da
autonomia da escola pública. (GADOTTI, 2000, p. 44)

Tomada como um exercício de democratização da escola, compreendida como espaço
público, a autonomia se corporifica na delegação de poderes aos gestores educacionais
(diretor e demais agentes educativos) para atender as demandas dos estudantes e de seus
responsáveis. A autonomia da escola implica em responsabilidade da prestação de contas dos
serviços que presta a comunidade e de, também, implicar esta mesma comunidade a participar
ativamente das ações que são de seu interesse (NEVES, 2014).
Desta forma, podemos entender que “assim como a liberdade não deixa de ser liberdade pelas
relações interpessoais e sociais que a limitam, a autonomia da escola não deixa de ser
autonomia por considerar a existência e a importância de um sistema nacional de educação”
(NEVES, 2014, p. 99).
Quanto ao segundo enfoque que se refere à autonomia como organização do trabalho
pedagógico e melhoria dos resultados da escola, Veiga (2014) propõe quatro dimensões que
integradas e articuladas entre si, implica em direitos e deveres, mas também em um elevado
nível de compromisso e participação dos atores da escola. O caráter pragmático e operacional
refere-se a aspectos organizacionais. A Figura 2 ilustra essas dimensões.

Figura 2 – Dimensões da autonomia

Fonte: VEIGA, 2008, p. 16.
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Segundo Veiga (2014), a dimensão administrativa da autonomia:
Consiste na possibilidade de construir e gerir seus planos, programas e projetos.
Envolve, inclusive, a possibilidade de adequar sua estrutura organizacional à
realidade e ao momento histórico vivido. Refere-se à organização da escola e nela
destaca-se seu estilo de gestão, a direção como coordenadora de um processo que
envolve relações internas e externas, ou seja, com sistema educativo e com a
comunidade na qual a escola está inserida.

A dimensão administrativa pode ser analisada por meio dos seguintes eixos: formas de gestão;
controle

normativo-burocrático;

racionalidade

interna;

administração

de

pessoal;

administração de material; controle da natureza social (NEVES, 2014, p. 102-104).
Já a dimensão jurídica da autonomia escolar “diz respeito à autoridade da escola elaborar suas
normas e orientações escolares, como por exemplo, matrícula, transferência de alunos,
admissão de professores, concessão de graus, etc.” (VEIGA, 2008, p. 17). Embora saibamos
que a escola não tem autonomia plena para decidir sobre questões de contratação de pessoal.
E ainda, apesar de seu vínculo com os sistemas de ensino, a escola deve cuidar de não se
configurar como instância reguladora, normativista e burocrática, descaracterizando assim a
sua função social de formar os estudantes para a cidadania e para a participação na sociedade.
Constatada a necessidade de certa autonomia jurídica no contexto da escola, a partir do
apresentado na literatura, o arranjo administrativo e normativo das secretarias municipais de
educação, via de regra, não permite efetivar essa autonomia. Condição que talvez explique,
parcialmente, o insucesso na gestão escolar.
Sobre a autonomia financeira da escola, Veiga (2008) afirma que:
Refere-se à existência de recursos financeiros capazes de dar a instituição educativa
condições de funcionamento efetivo. A educação pública é financiada. A autonomia
financeira pode ser total ou parcial. É total quando a escola administra todos os
recursos a ela destinados pelo Poder Público. [...] É parcial quando a escola
administra apenas parte dos recursos repassados, mantendo-se no órgão central do
sistema educativo a gestão de pessoal e as despesas de capital. (VEIGA, 2008, p. 17)

A autonomia financeira está diretamente relacionada ao processo de elaboração e execução
orçamentária, permitindo a escola planejar e executar suas atividades. Envolve a dependência
financeira do Poder Público, mas também, oportuniza a escola a fazer o controle e previsão
das contas, além de buscar meios alternativos de captação recursos (VEIGA, 2008).
E ainda, de acordo com Veiga (2008, p. 18), a autonomia pedagógica,
Consiste na liberdade de ensino e pesquisa. Está estreitamente ligada à identidade, à
função social, à clientela, à organização curricular, à avaliação, bem como, aos
resultados e, portanto, à essência do projeto político pedagógico da escola. [...] Diz
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respeito às medidas essencialmente pedagógicas ao trabalho de elaboração,
desenvolvimento e avaliação do projeto político-pedagógico em consonância com as
políticas públicas vigentes e as orientações do sistema de ensino.

A autonomia pedagógica da escola envolve os seguintes eixos: poder decisório referente
melhoria do ensino-aprendizagem; adoção de critérios próprios de organização da vida
escolar; pessoal docente; acordos e parcerias de cooperação técnica (NEVES, 2014, p. 105).
Quanto ao terceiro enfoque, que trata a autonomia como exigência da qualificação da
competência técnica e profissional de seus atores, Neves (2014, p. 107) leva em consideração
que “a autonomia, democratizando internamente a escola pública, valoriza o trabalho dos
profissionais, realça sua competência técnica e cria condições mais favoráveis ao exercício de
seu compromisso social, que é educar”.
Apesar dos muitos avanços que tivemos desde a promulgação da Lei nº. 9394/96, a escola
pública de hoje ainda enfrenta diversos desafios para compreender-se como espaço formativo
de todos os seus atores. De um modo geral, a escola como local de trabalho se constitui como
espaço não padronizado, não unificado, não delimitado. E mais, “nossas escolas públicas
foram instituídas e edificadas aleatoriamente, sem referência a padrões de qualidade ou de
quantidade de salas de aula, de alunos e de professores” (SILVA JUNIOR, 1999, p. 92).
Hoje, é tão necessário quanto urgente continuar os investimentos nos recursos humanos das
escolas, implantar políticas públicas de valorização do magistério, oferecer melhores
condições de trabalho e de acesso a tecnologias e materiais didático-pedagógico atuais,
oferecer condições às escolas para construção do projeto político-pedagógico em sintonia com
as reais demandas de suas comunidades (NEVES, 2014).
E hoje, tanto quanto ontem, contudo possivelmente mais fundamentado hoje do que
ontem, estou convencido da importância, da urgência da democratização da escola
pública, da formação permanente de seus educadores e educadoras entre quem
incluo vigias, merendeiras, zeladores. Formação permanente, científica, a que não
falte sobretudo o gosto das práticas democráticas, entre as quais a de que resulte a
ingerência crescente dos educandos e de suas famílias nos destinos da escola.
(FREIRE, 2008, p. 23)

E para concluir esta seção, consideramos que a autonomia da escola pública é uma tendência
que se impõe como um possível caminho para a melhoria contínua da qualidade dos processos
e serviços que são disponibilizados aos cidadãos e, também, para efetivação de um trabalho
coletivo onde a escola seja concebida como espaço de mudança e transformação social.
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1.3.4 O trabalho coletivo na escola

O trabalho coletivo pode ser compreendido como uma categoria estratégica da gestão escolar.
Quando articulado e integrado ao processo permanente de (re)construção do projeto político
pedagógico e da autonomia da escola favorece o alcance dos objetivos, a explicitação das
intencionalidades da escola e a caracterização de sua identidade como instituição social e
formadora. Consideramos dois aspectos fundamentais que delineiam o trabalho coletivo no
ambiente escolar: a participação e a aprendizagem em equipe.
O tema da participação está na ordem do dia, presente nos discursos político, normativo,
organizacional

e

pedagógico,

encontramos

diversas

referências

à

participação.

(BORDENAVE, 2008; CURY, 2011; LIBÂNEO, 2013; LIMA, 2011; LÜCK, 2011).
Em suas considerações sobre o tema em questão Lima (2011) indica que o fenômeno da
“‘participação organizada’, na escola, exigiu, pelo menos do ponto de vista formal, a
organização da escola para participação, ou seja, a criação de estrutura e de órgãos em que
essa participação se passaria a realizar, configurando, desta feita, uma ‘situação democrática’”
(LIMA, 2011, p. 77).
Na perspectiva de Cury (2011, p. 51), “participar é dar parte e ter parte. O primeiro
movimento visa informar, dar publicidade, e o segundo é estar presente, ser considerado um
parceiro nas grandes definições de uma deliberação ou de um ordenamento”.
A participação em seu sentido pleno, caracteriza-se por uma força de atuação
consciente pela qual os membros de uma unidade social reconhecem e assumem seu
poder de exercer influência na determinação da dinâmica dessa unidade, de sua
cultura e de seus resultados, poder esse resultante de sua competência e vontade de
compreender, de decidir e de agir sobre questões que lhe são afetas, dando-lhe
unidade, vigor e direcionamento firme. (LÜCK, 2011, p. 29)

A participação favorece o desenvolvimento da consciência crítica dos atores da escola, amplia
o senso de cooperação, eleva a autoestima e o nível de satisfação, fortalece a capacidade de
reivindicação e prepara para a aquisição de poder por meio da autoria. Neste sentido, a
participação contribui para mobilização dos esforços individuais e coletivos para superação da
acomodação, da alienação e da marginalidade (BORDENAVE, 2008; LÜCK, 2011).
As expressões de entendimento acerca da noção de participação podem assumir diversos
significados e abrangências, que vão desde a presença física em uma dada situação até se
responsabilizar por ações, eventos e resultados. Na escola, a participação é requerida em
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diversas ocasiões como a prática de atividades extracurriculares, a coparticipação nas decisões
que competem à direção, seleção e compra de recursos didáticos, etc. (LÜCK, 2011).
Uma vez consagrada como um direito e como instrumento de realização da
democracia, a participação na educação e, designadamente, na escola, assume
contornos normativos. Deste ponto de vista, a passividade e a não participação
representam uma ruptura preocupante, assumindo num primeiro momento e por
referência àquele princípio normativo, contornos considerados negativos.
Conquistada como princípio e consagrada enquanto direito, a participação deve
constituir uma prática normal, esperada e institucionalmente justificada. (LIMA,
2011, p. 78)

A participação na escola pode ser analisada por meio de várias formas que se manifestam
desde a expressão de vontades individualistas até a expressão efetiva do comprometimento
social e institucional que se reverte em ações concretas e objetivas (LÜCK, 2011, p. 35). A
autora indica cinco formas de participação: a participação como presença; a participação
como expressão verbal e discussão de ideias; a participação como representação; a
participação como tomada de decisões; a participação como engajamento. A seguir
comentamos cada uma delas.
- a participação como presença caracteriza-se pela filiação a um grupo ou organização
independente da atuação do participante. Pode ocorrer por obrigatoriedade, por eventualidade
ou por necessidade, suprimindo a vontade e a intenção. Uma pessoa pode fazer parte de um
grupo e não ter participação ativa nele. O efeito colateral da participação como presença pode
ser observada nas expressões não verbais de apatia, indiferença e distanciamento, geralmente
exerce um resultado negativo;
- a participação como expressão verbal e discussão de ideias se caracteriza pela liberdade de
comunicação das percepções, das impressões, das opiniões, das ideias, dos pontos de vista e
dos posicionamentos. O efeito colateral desta forma de participação pode ser evidenciado nas
tomadas de decisões centralizadas, na pouca abertura para o diálogo, em posicionamentos
maniqueístas, ética moralizante baseada em verdade absoluta;
- a participação como representação é típica de grandes grupos sociais onde nem sempre
existe a participação direta de todos os seus atores. A representação é uma das formas mais
relevantes de participação porque as expectativas, valores e direitos são por um representante
escolhido e validado pelo grupo para atender a esta finalidade. Nas escolas podemos encontrar
esta forma de participação por meio dos órgãos colegiados (conselho escolar, associação de
pais e mestres, grêmio estudantil, conselho de classe). É uma característica fundamental para
as sociedades e organizações democráticas;
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- a participação como tomada de decisões implica no compartilhamento do poder e de
responsabilidades em tomar decisões coletivamente. Mobiliza o sentimento de competência e
de pertencimento dos participantes da escola. O efeito colateral nesta forma de participação se
manifesta na perda de tempo com questões secundárias, prolongamento no encaminhamento
de ações necessárias, comprometimento dos processos comunicativos e da confiabilidade;
- a participação como engajamento envolve um alto nível de comprometimento com o
processo decisório. Implica na solidariedade, na colaboração e na cooperação em nível pleno.
Envolve atuação conjunta, presença integral, entrega e liberdade para expressão do
pensamento divergente. O efeito colateral desta forma de participação é a alienação, a
passividade, o autoritarismo e a centralização do poder.
A participação se baseia em princípios interdependentes, que são expressos e incluídos em
diversos momentos da gestão escolar. Os princípios são a “democracia como vivência social
comprometida com o coletivo, construção do conhecimento da realidade escolar como
resultado da construção da realidade em si, a participação como uma necessidade humana”
(LÜCK, 2011, p.54).
Por outro lado, partimos do pressuposto que todo trabalho participativo resulta em
aprendizagens. Promove o desenvolvimento de técnicas5/procedimentos, onde os atores da
escola transformam-se e transformam o contexto do qual participam. Na perspectiva de Senge
[1995], a aprendizagem em grupo é concebida como uma disciplina de aprendizagem.
Disciplina da aprendizagem são construções heurísticas das organizações de aprendizagem6.
A aprendizagem em grupo é o processo de alinhamento e desenvolvimento da capacidade de
um grupo criar os resultados que seus membros realmente desejam. Pode-se entender que “o
alinhamento tem a conotação de organizar um grupo de elementos espalhados de modo que
funcionem como um todo, orientando todos eles para uma consciência comum do outro, de
seu propósito e de sua realidade atual” (SENGE, 2005, p.55). Isso não quer dizer que os
atores da escola terão sua individualidade desrespeitada, pelo contrário, o espaço para o
5

Aqui tomamos a ideia de técnica como princípio criativo e transformativo. Segundo Lima Júnior (2005),
técnica tem a ver com arte, criação humana, intervenção humana e transformação. O ser humano transforma à
realidade da qual participa e, ao mesmo tempo, transforma a si mesmo, descobre formas de atuação e produz
conhecimento sobre elas, inventa meios e produz conhecimento sobre tal processo no qual está implicado.
(LIMA JÚNIOR, 2005, p. 15).
6
Organizações de aprendizagem é um termo cunhado por Senge (1990), se traduz como uma organização nas
quais as pessoas expandem continuamente sua capacidade de criar os resultados que realmente desejam, onde
surgem novos e elevados padrões de raciocínio, onde a aspiração coletiva é libertada e onde as pessoas aprendem
continuamente a aprender em grupo (SENGE, [1995], p. 11).
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pensamento divergente deve ser garantido. Entretanto, é necessário que se compartilhe
objetivos comuns.
Para demarcar a relevância da aprendizagem em grupo, utilizamos a expressão de Giroux
(1997, p. 163), ao afirmar que é necessário “tornar o pedagógico mais político e o político
mais pedagógico”. Nesta perspectiva, assinala que:
Tornar o pedagógico mais político significa inserir a escolarização diretamente na
esfera política, argumentando-se que as escolas representam tanto um esforço para
definir-se o significado quanto uma luta em torno das relações de poder. [...] O
conhecimento e o poder estão inextrincavelmente ligados à pressuposição de que
optar pela vida, reconhecer a necessidade de aperfeiçoar seu caráter democrático e
qualitativo para todas as pessoas, significa compreender as precondições necessárias
para lutar por ela. [...] Tornar o político mais pedagógico significa utilizar formas de
pedagogia que tratem os estudantes [e demais atores da escola] como agentes
críticos; tornar o conhecimento problemático; utilizar o diálogo crítico e afirmativo;
e argumentar em prol de um mundo qualitativamente melhor para todas as pessoas.
(GIROUX, 1997, p. 163).

Assim temos que, “o aprendizado em grupo é vital porque a unidade fundamental de
aprendizagem nas organizações modernas é o grupo, não os indivíduos. O fato é que a
organização só terá condições de aprender se os grupos forem capazes de aprender” (SENGE,
[1995], p. 19).
Enfim, o trabalho coletivo pode se constituir em um ato solidário de partilha do sensível7 e de
compartilhamento de ideias e indicativos do percurso das aprendizagens dos atores da escola,
de reconhecimento daquilo que se construiu ou ajudou a construir coletivamente. A princípio
pode ser exaustivo, mas o trabalho coletivo é altamente recompensador quando desenvolvido
sob a perspectiva de educação emancipadora e transformadora e, surpreendentemente,
gratificante quando as suas diretrizes são pautadas, também, na dimensão ética das relações
intrapessoal e interpessoais.

7

O conceito é reapresentado pelo filósofo francês no livro a Partilha do Sensível, publicado no Brasil pela
editora 34. O autor afirma que “pelo termo de constituição estética deve-se entender aqui a partilha do sensível
que dá forma à comunidade. Partilha significa duas coisas: a participação em um conjunto comum e,
inversamente, a separação, a distribuição em quinhões. Uma partilha do sensível é, portanto, o modo como se
determina no sensível a relação entre um conjunto comum partilhado e a divisão em partes exclusivas”
(RANCIÈRE, 2014, p.7).
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2

GESTÃO

EDUCACIONAL

NA

PERSPECTIVA

DO

PARADIGMA

MULTIDIMENSIONAL

A gestão educacional na perspectiva do paradigma multidimensional será o cerne deste
capítulo. Detalharemos quatro modelos que no movimento de construção e reconstrução
histórica apresentam-se como síntese da experiência da administração aplicada à educação no
contexto do Brasil. Tomamos Benno Sander como aliado teórico em função de sua
contribuição para o campo de conhecimento da gestão educacional: por compor uma
genealogia do campo de conhecimento e, principalmente, por estabelecer um modelo
multidimensional de “análise de confluências e contradições simultâneas entre quatro
construções históricas de administração de educação” (SANDER, 2007, p. 91).
Ao iniciarmos esta discussão, torna-se necessário estabelecer o conceito de paradigma. A
contribuição de Migliori (1993) é esclarecedora quando afirma que:
A noção de paradigma é profundamente importante: trata-se do referencial primário,
da estrutura básica do pensamento que irá determinar a nossa postura perante a
realidade. É algo que antecede a uma ideia, pois atua como determinante em nossa
maneira de pensar. [...] O referencial paradigmático estabelece os parâmetros não só
de nosso saber, mas também de nossos valores, de nossas crenças, de nossos
relacionamentos, de nossas vidas, enfim. [...] uma criação humana para viver o
mundo. (MIGLIORI, 1993, p. 7, grifo nosso)

Morin (1996) considera que paradigma é “[...] princípio maior que controla as visões do
mundo [...] o paradigma também é alguma coisa que não resulta das observações. De alguma
forma, o paradigma é aquilo que está no princípio da construção das teorias, é o núcleo
obscuro que orienta os discursos teóricos [...]” (MORIN, 1996, p. 22, 45, grifo nosso).
Das definições supracitadas, destacamos três características: o “princípio maior que controla
as visões do mundo”, a “estrutura básica do pensamento” e a “criação humana”, que parecem
estar em confluência com o pensamento de Sander (1995; 2007) quando delineia o modelo
multirreferencial e integrado denominado de paradigma multidimensional da administração
da educação. Se um referencial paradigmático é uma produção do homem, então é passível de
transformação, de rupturas.
Para que haja dominação ou transformação paradigmática, no caso específico da gestão
educacional, pensamos que se faz necessário o entendimento claro e preciso de seus
elementos constitutivos e seus desdobramentos conceituais e praxiológicos. Este
posicionamento é corroborado por Lück (2011, p. 33) ao afirmar que:

86

[...] o entendimento de gestão [educacional] como concepção paradigmática não se
encontra devidamente evidenciado e entendido, torna-se necessário apontar e
esclarecer as questões básicas dessa concepção. Considera-se que esse
esclarecimento é fundamental para que as ações decorrentes sejam consistentes,
claras e efetivas no seu direcionamento. Consequentemente o estudo e a reflexão
sobre a representação paradigmática da gestão educacional constituem-se em
condição para que gestores educacionais [...] aproveitem a experiência para construir
conhecimentos sobre sua prática [...] contribuindo para a melhoria do trabalho dos
demais gestores.

Nessa perspectiva, objetivamos analisar o paradigma multidimensional de administração da
educação, inicialmente na obra “Gestão da educação na América Latina: uma construção do
conhecimento” e, posteriormente, revisitado na obra “Administração da educação no Brasil:
genealogia do conhecimento”, que “alicerçado na desconstrução e reconstrução de
conhecimentos acumulados historicamente, constitui uma tentativa de síntese teórica da
experiência brasileira de administração da educação, no contexto internacional” (SANDER,
2007, p. 88).
Devemos destacar que a construção do modelo multidimensional aqui analisado se ampara
“[...] na tese da especificidade da gestão da educação como campo de estudo e intervenção
educacional e na consciência da necessidade de conceber teorias compreensivas para estudar e
exercer a administração da educação” (SANDER, 2007, p.88). Portanto, o paradigma
multidimensional de administração da educação visa uma sistematização teórica com a
finalidade de superar a subordinação histórica do campo da Gestão Educacional com a TGA.
O teórico considera que a realidade educacional é complexa e que, portanto, também requer
continuamente novas soluções administrativas e organizacionais diante das demandas
econômicas e politicas de ordem nacional e internacional em constante mudança. (SANDER,
1995). Assim, identifica três perspectivas metodológicas:
a) Concebe que as quatro construções conceituais e praxiológicas da gestão educacional
– a eficácia, a eficiência, a efetividade e a relevância – se constituem em quatro
alternativas reducionistas, geralmente excludentes usadas pelos estudiosos e
profissionais da administração da educação que atuam nos contextos escolares e
universitários. As quatro construções “[...] são elaborações heurísticas e, como tal, não
existem na sua forma pura na vida real [...]” (SANDER, 1995, p.54).
b) Adota o enfoque multiparadigmático que explora as potencialidades heurísticas e
praxiológicas de modelos diversos em busca da solução de problemas específicos nas
organizações e na gestão da educação. O estudo e a prática da administração da
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educação nessa “[...] alternativa apoia-se na ideia de que muitos conceitos dos
diferentes

modelos

de

gestão

não

são

necessariamente

excludentes

ou

incomensuráveis, mas podem ser utilizados seletivamente [...]” (SANDER, 2007, p.
90).
c) Assume o grau de um paradigma global e multirreferencial onde com base na análise
das contradições e convergências entre as quatro construções conceituais e
praxiológicas acima discutidas, a gestão da educação é tomada como um fenômeno
específico com múltiplas orientações – dimensões analíticas e praxiológicas – que é
reconstruído no paradigma multidimensional de administração da educação.
O modelo multidimensional de Sander (1995; 2007) tem como inspiração filosófica a teoria
do campo unificado de Albert Einstein e o pensamento complexo de Edgar Morin. Esse
modelo se configura em uma “[...] síntese teórica da prática da administração da educação,
baseada em uma visão de simultaneidade dos atos e fatos administrativos. [...]” (SANDER,
2007, p. 91). É uma construção histórico-estrutural, global e multirreferencial, cuja “[...]
perspectiva superadora, [é] resultante de uma nova síntese teórica da prática da administração
da educação ao longo da história pedagógica do século XX” (SANDER, 1995, p. 55).
As palavras do autor são assertivas quando nos esclarece que
[...] À luz da visão kantiana e einsteiniana de simultaneidade de tempos e espaços,
cabe à administração o papel de mediação dialógica entre as dimensões e o todo,
entre o intrínseco e o extrínseco, entre o instrumental e o substantivo do processo
educacional. Sem perder de vista a visão de simultaneidade das dimensões que
compõe o complexo universo da administração educacional [...]. (SANDER, 2007,
p. 95-96)

Compõe o paradigma multidimensional de administração da educação quatro dimensões
integradas dialeticamente, a saber: a dimensão econômica, a dimensão pedagógica, a
dimensão política e a dimensão cultural. Para cada uma dessas dimensões, corresponde um
critério administrativo de desempenho que, respectivamente, são: eficiência, eficácia,
efetividade e relevância. Os pressupostos básicos desse paradigma multidimensional
demonstrado por Sander (1995; 2007) são os seguintes:
- Primeiro pressuposto: a administração e a educação são tomadas como realidades complexas
e globais; para efeitos analíticos, podem ser organizadas por múltiplas dimensões articuladas
entre si de forma simultânea;
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- Segundo pressuposto: no sistema educacional existem preocupações teleológicas8,
substantivas ou ideológicas de natureza cultural e política, pareadas por preocupações
instrumentais ou técnicas que são de caráter pedagógico e econômico;
- Terceiro pressuposto: no sistema educacional, as preocupações de caráter antropológico e
pedagógico são intrínsecas e as preocupações relacionadas a política, a economia e a
sociedade mais ampla são extrínsecas.
- Quarto e último pressuposto: o ser humano, tomado como autor social e individual,
construtor das organizações e de seu mundo, imerso em um agrupamento de situações
históricas, distingue-se como razão de ser da existência do sistema educacional e das
organizações sociais, em geral. Assim, concluímos que “é essa concepção antropossociológica
do ser humano que define a natureza e a utilização do paradigma multidimensional da gestão
educacional como instrumento heurístico e praxiológico” (SANDER, 1995, p. 56).
É possível observar no Quadro 1, um esquema sintético da perspectiva multirreferencial da
gestão educacional em que as duas dimensões substantivas e as duas dimensões instrumentais
se articulam com as duas dimensões intrínsecas e as duas dimensões extrínsecas.

Quadro 1 – O paradigma multidimensional, dimensões e critérios de desempenho
Dimensões Analíticas

Dimensões Substantivas

Dimensões Instrumentais

Dimensão cultural

Dimensão Pedagógica

Critério de Relevância

Critério Eficácia

Dimensão Política

Dimensão Econômica

Critério de Efetividade

Critério de Eficiência

Dimensões Intrínsecas

Dimensões Extrínsecas

Fonte: SANDER, 1995, p. 57.

Acreditamos ser apropriado caracterizar como se desenvolve a concepção do paradigma
multidimensional de Sander (1995; 2007). Inicialmente, toma-se como aspecto estruturante a
8

O termo teleológico se caracteriza por sua relação com a finalidade, que deriva seus sentidos dos fins que o
definem. Teleologia [...] é um termo empregado por Christian Wolff para designar a ciência que estuda os fins, a
finalidade das coisas, constituindo, assim, seu sentido, em oposição à consideração de suas causas ou de sua
origem. Concepção segundo a qual certos fenômenos ou certos tipos de comportamento não podem ser
entendidos por apelo simplesmente a causas anteriores, mas são determinados pelos fins ou propósitos a que se
destinam (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001, s/p).
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“[...] definição compreensiva e totalizadora da gestão da educação, segundo a qual as
dimensões extrínsecas são subsumidas pelas respectivas dimensões intrínsecas; e as
dimensões instrumentais pelas dimensões substantivas [...]” (SANDER, 1995, p. 57).
Complementarmente, podemos afirmar também que as duas dimensões substantivas estão
relacionadas diretamente “[...] no nível intrínseco com valores e aspirações fundamentais do
ser humano historicamente engajado no seu meio cultural e, no nível extrínseco, com a
consecução dos fins e objetivos políticos da sociedade” (SANDER, 1995, p.57).
Assim, a orientação epistemológica do paradigma multidimensional aproxima-se das
propostas onde a liberdade de escolha e de ação pelo ser humano está diretamente implicada
com a responsabilidade e a adesão social; aliada a soluções políticas e educacionais que
promovam a criação de espaços plurais, diversificados e multirreferenciais; recusando,
portanto, qualquer posicionamento individualista descomprometido socialmente com a
educação ou que se fundamente no utilitarismo economicista e na competitividade funcional
(SANDER, 2007).
De outra forma, só nos resta concordar com Sander (2007, p. 95) quando afirma que:
Nos termos do paradigma multidimensional, a administração da educação orienta-se
por conteúdos substantivos e valores construídos coletivamente, como a liberdade e
a igualdade que, por sua vez, outorgam a moldura organizacional para a participação
cidadã na promoção de uma forma qualitativa de vida humana coletiva, tanto na
escola como na sociedade.

Diante dos princípios destacados nesta análise dos elementos constitutivos do paradigma
multidimensional de administração educacional, passaremos a discutir as características de
suas dimensões: a dimensão econômica, a dimensão política, a dimensão cultural e a
dimensão pedagógica.

2.1 A DIMENSÃO ECONÔMICA

A dimensão econômica no paradigma multidimensional compreende os recursos financeiros e
materiais, as estruturas, as normas burocráticas, além dos mecanismos de coordenação e
comunicação. Cabe a esta dimensão, a previsão e controle de recursos, a definição dos papéis
e funções, divisão do trabalho, determina os profissionais e como o trabalho deve ser
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realizado, fixa as normas de ação, ou seja, organiza a estrutura e funcionamento da
organização (SANDER, 2007).
A eficiência é o critério de desempenho que define a dimensão econômica. Sob o comando da
lógica econômica, a noção de racionalidade e eficiência econômica orientam as diversas
atividades administrativas e organizacionais na educação (SANDER, 2007).
Sander (1995) põe em relevo a ideia de que:
Tradicionalmente, a economia da educação tem considerado o sistema educacional
pela ótica econômica, cuja lógica funcional tem-se transformado, às vezes, em
paradigma modelador do processo acadêmico e da própria vida humana. Foi nesse
contexto que a administração da educação incorporou muitos aspectos da orientação
econômica da administração para o desenvolvimento vigente no setor público, em
que o planejamento governamental tem sido particularmente enraizado [...].
(SANDER, 1995, p.60)

As considerações de Sander (1995, p. 60) acerca da influência da economia na educação
apontam uma variação na concepção que vai desde uma visão “[...] deformadora do valor
integral da educação e da própria vida humana [...]”, a partir dos anos 1950, até “[...] uma
redefinição do valor econômico da educação e um redimensionamento do planejamento e da
gestão da educação, através da incorporação de preocupações de natureza social e política
[...]”, a partir das décadas finais do século XX.

2.2 A DIMENSÃO POLÍTICA

A dimensão política do paradigma multidimensional envolve os procedimentos de ação
organizada pelos participantes no sistema educacional e nas escolas. A base para estudar a
dimensão política da gestão educacional está na sociologia política e na ciência política, nas
contribuições do direito administrativo, da antropologia política e cultural, da administração
pública (SANDER, 2007).
Na acepção do termo política é “arte ou ciência da organização e administração de um Estado,
uma sociedade, uma instituição etc. O conjunto de fatos, processos, conceitos, instituições,
que envolvem e regem a sociedade, o Estado e suas instituições, e o relacionamento entre
eles” (GEIGER, 2011, p. 1082).
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Por outro lado, política se caracteriza por ser um termo polissêmico que se pode vincular a
vários fenômenos, ações e intenções. Assim, pode, também, significar o enfrentamento de
grupos sociais com intencionalidades e interesses distintos. Nesse sentido:
A palavra política pode de fato ter significados que se referem aos aspectos e
fenômenos das ações que se dão em torno de uma organização privada ou do Estado.
[...] A palavra política pode se referir desde luta de poder entre partidos políticos até
um programa de ação do governo. Ainda na língua portuguesa, a palavra política
pode ser tratada como sinônimo de Lei. (CAVALCANTI, 2013, p. 20, grifo da
autora).

No campo da gestão educacional, Vieira (2007, p. 55) destaca que as políticas “são uma
dimensão da ‘política’ de educação. Neste sentido não existem ‘políticas’ sem ‘política’. Esta,
por sua vez é uma manifestação da política social”. Quando nos reportamos à política
educacional, tratamos de ideias e ações, sobretudo, das ações governamentais.
As políticas educacionais, nessa perspectiva, expressam a multiplicidade e a
diversidade, a política educacional em um dado momento histórico, expressando-se,
através da legislação de planos, projetos e programas e de outras inciativas que lhe
são próprias [...]. Enquanto processo(s) social(ais) construídos historicamente, a(s)
politica(s) configura(m)-se como um complexo contraditório de condições históricas
que implicam um movimento de ida e volta entre as forças sociais em disputa.
(VIEIRA, 2008, p. 21).

Assim, apesar do Poder Público se constituir uma instância privilegiada na formulação de
políticas, vale assinalar que também nos embates das forças entre atores sociais nas esferas de
Estado, envolvendo a sociedade política e civil, diversas formas de atuação prática são
determinadas. Podem a política em educação situar-se nos diversos níveis de Governo
(VIEIRA, 2008).
[...] São objeto de interesse e de análise da política educacional as iniciativas do
Poder Público, em suas diferentes instâncias (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios) e espaços (órgãos centrais e intermediários do sistema e unidades
escolares) (VIEIRA, 2008, p. 22).

A dimensão política da gestão educacional implica em responsabilidades do sistema de ensino
e das escolas com a sociedade. Sander (1995, p. 62) ao colocar em relevo este ponto, indica
que,
[...] sua importância reside também no fato de que o sistema educacional funciona
no contexto das mais variadas circunstâncias contingenciais do meio ambiente. Esta
importância se acentua à medida em que a evidência vem demonstrar que os
aspectos da administração da educação associados à dimensão cultural e a dimensão
pedagógica são influenciados por variáveis externas muito poderosas [...].

A efetividade, como critério de desempenho que define a dimensão, por possuir um caráter
fundamentalmente político deve buscar o atendimento das necessidades e demandas sociais da
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comunidade. Com essa orientação, a gestão educacional será efetiva quando atender as
reivindicações políticas da comunidade, bem como as suas necessidades sociais no contexto
em que o sistema de ensino está circunscrito (SANDER, 1995).

2.3 A DIMENSÃO CULTURAL

A dimensão cultural engloba os valores e as características filosóficas, antropológicas,
biopsíquicas e sociais dos participantes do sistema educacional, das escolas e de suas
comunidades. A base de estudo da dimensão cultural está na antropologia, filosofia,
sociologia e psicologia. A filosofia como ciência geral dos princípios, das causas e dos
valores humanos; a antropologia campo do conhecimento que estuda a natureza do ser
humano com suas características culturais e biológicas numa perspectiva espaço-temporal
(SANDER, 2007).
Morin (2000), em texto encomendado pela UNESCO, sobre os sete saberes necessário à
educação do futuro, indica que,
O homem somente se realiza plenamente como ser humano pela cultura e na cultura.
Não há cultura sem cérebro humano (aparelho biológico dotado de competência para
agir, perceber, saber e aprender), mas não há mente (mind), isto é capacidade de
consciência e pensamento, sem cultura. A mente humana é uma criação que emerge
e se afirma na relação com a cérebro-cultura. Há, portanto, uma tríade em circuito
entre cérebro/mente/cultura. (MORIN, 2000, p.52)

Desta forma, não é possível falarmos em cultura sem mencionarmos a ideia de identidade
cultural. Segundo Hall (2005), o conceito de identidade cultural, como ocorre em muitos
fenômenos sociais, é complexa não sendo possível apresentar afirmações conclusivas e
definitivas. Entretanto, define a noção de identidades culturais como sendo “aqueles aspectos
que surgem no nosso pertencimento a culturas éticas, raciais, linguísticas, religiosas, e, acima
de tudo, nacionais” (HALL, 2005, p. 8).
Sobre a ideia de culturas nacionais, Hall (2005, p. 47) afirma que “[...] se constituem em uma
das principais fontes de identidade cultural. [...] Essas identidades não estão literalmente
impressas em nossos genes. Entretanto, nós efetivamente pensamos nelas como se fossem
parte de nossa natureza essencial”.
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As identidades nacionais são construídas e transformadas no interior da representação. A
nação não pode ser concebida tão somente como uma representação política, mas como algo
que produz sentidos em um sistema de representação cultural. Assim, o que pode explicar o
fenômeno do sentimento de pertença e de lealdade dos cidadãos a uma dada nação, é que esta
se constitui em uma comunidade simbólica (HALL, 2005).
Hall (2005) considera que as culturas nacionais são uma forma característica da Modernidade.
A lealdade e a identidade que nas sociedades tradicionais eram concedidas às tribos, ao povo,
à região, à religião são paulatinamente transferidas à cultura nacional. Destaca ainda que:
A formação de uma cultura nacional contribuiu para criar padrões de alfabetização
universais, generalizou uma única língua vernacular como o meio dominante de
comunicação em toda a nação, criou uma cultura homogênea e manteve instituições
culturais nacionais. Como, por exemplo, um sistema nacional de educação. (HALL,
2005, p. 49-50)

Instituições culturais, símbolos e representações compõem as culturas nacionais. Estas se
constituem em um discurso, ou seja, uma maneira de construir sentidos, de influenciar e de
organizar nossas ações e a nossa concepção sobre nós mesmos. Hall (2005) indica cinco
elementos discursivos da cultura nacional: a narrativa da nação manifesta nas histórias, nas
literaturas nacionais, na mídia e na cultura popular; ênfase nas origens, na continuidade, na
tradição da nação e na “intemporalidade” dos elementos essenciais do caráter nacional;
tradição inventada; mito de fundação da nação; ideia de um povo original, puro (HALL, 2005,
p. 52-56).
Desta forma, pode-se entender que a dimensão cultural comporta diversas nuanças e graus de
análise. A característica fundamental desta dimensão do paradigma multidimensional da
gestão educacional é a visão de totalidade que lhe possibilita abranger os mais variados
aspectos da vida humana (SANDER, 2007).
A gestão educacional, assim concebida, “será pertinente e significativa para as pessoas e
grupos que integram o sistema educacional, na medida em que for capaz de refletir suas
crenças e valores, suas orientações filosóficas e suas características e aspirações sociais”
(SANDER, 2007, p. 99).
Evidenciamos, assim, uma aproximação de ideias entre Hall (2005) e Sander (2007) quanto a
relevância da dimensão cultural. Os princípios enunciados como elementos discursivos da
cultura nacional coadunam com a necessidade de reflexão sobre crenças, valores,
fundamentos filosóficos e desejos sociais na ambiência da gestão educacional.
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2.4 A DIMENSÃO PEDAGÓGICA

O conjunto de princípios, cenários e técnicas educacionais, articulados e integrados ao
compromisso com o alcance eficaz dos objetivos do sistema educacional e de suas escolas são
considerados como a dimensão pedagógica do paradigma multidimensional.
Sander (2007, p. 97) adverte-nos, que “através dos anos, a dimensão pedagógica da
administração tem sofrido um processo de atrofia diante da ênfase generalizada em considerar
o sistema educacional em função do desenvolvimento econômico e tecnológico”.
Com essa advertência, não se pretende negar a importância da dimensão econômica nem da
relação da educação com desenvolvimento tecnológico. Pelo contrário, uma reação a essa
lógica ocasiona inquietação por conferir a gestão educacional à responsabilidade de ordenar
“a criação e utilização de conteúdos, espaços, métodos e técnicas capazes de preservar os fins
e objetivos da educação em seus esforços para cumprir o seu papel econômico, político e
cultural na sociedade” (SANDER, 2007, p. 97).
Na literatura brasileira, especializada em gestão educacional, que trata a análise das
dimensões, encontramos que a gestão pedagógica constitui-se como a mais relevante (LÜCK,
2009).
A gestão pedagógica é, de todas as dimensões da gestão escolar, a mais importante,
pois está mais diretamente envolvida com o foco da escola que é o de promover
aprendizagem e formação dos alunos [...]. Constitui-se como a dimensão para a qual
todas as demais convergem, uma vez que esta se refere ao foco principal do ensino
que é a atuação sistemática e intencional de promover a formação e a aprendizagem
dos alunos, como condição para que desenvolvam as competências sociais e
pessoais necessárias para sua inserção proveitosa na sociedade e no mundo do
trabalho, numa relação de benefício recíproco. Também para que se realizem como
seres humanos e tenham qualidade de vida. (LÜCK, 2009, p. 95)

Assim, a gestão pedagógica está voltada para organização, articulação, integração, liderança e
avaliação dos processos e ações implicados em promover a aprendizagem e a formação plena
do ser humano. A terminologia pedagógica tem sua origem na Pedagogia, aqui entendida
como ciência da educação.
Franco (2003) destaca que ao se constituir como ciência a Pedagogia necessita ser formativa a
fim de ser, também, emancipatória. Assim, a “[...] opção é por uma ciência pedagógica que,
em seu fazer social assuma-se como instrumento político de emancipação dos homens, na
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direção de organizar condições de maior dignidade e igualdade entre os homens” (FRANCO,
2003, p.67).
A pedagogia como ciência da educação tem como objeto de estudo o homem em formação,
ou seja, a sua educação. Entretanto, sabe-se que a educação é um objeto de estudo complexo,
investigada por diversas áreas do conhecimento e por diferentes metodologias.
[...] Educação é área de conhecimento e área profissional, um setor aplicado,
interdisciplinar, e o conhecimento que produz, ou deveria produzir, diz respeito a
questões de intervenção intencional no âmbito da socialização, diz respeito a
metodologias de ação didático-pedagógica junto a setores populacionais, com
objetivos de compreensão desse agir e de seu potencial de transformação [...]
(GATTI, 1999, p.65-66).

No que se refere, especificamente, ao aspecto das denominações e conceitos, os termos
Pedagogia e Didática, por exemplo, apresentam variações produzidas por condições e
contextos históricos da educação. Assim, a Pedagogia pode ser tomada como “espaço das
grandes reflexões em educação”, enquanto a Didática “enuncia, em geral, a ideia de ação
qualificada do ato de educar, vivências e reflexões de, sobre e para as relações educativas
intencionais” (GATTI, 2006, p. 57).
Ao discutir as questões em torno da definição do objeto de estudo da Pedagogia, Franco
(2003, p. 78) destaca o seguinte:
Sabe-se da enorme complexidade desse objeto, e sabe-se também que a educação
configura-se, estabelece-se, estrutura-se em diversas dimensões. Sua dimensão
privilegiada é a prática educativa, vista como prática social intencionada, na qual
confluem as intencionalidades e as expectativas sociais, em que se determinam os
contextos da existência humana num determinado grupo social, na qual se concretiza
a realidade subjetiva, num processo histórico-social que se renova continuamente.
[...] Assim, considero que a dimensão da educação que será objeto da pedagogia
como ciência será a práxis educativa. A práxis da educação será assim apreendida
como a realidade pedagógica.

Objeto de estudo da ciência pedagógica, a práxis educativa, revela-se na ação intencional e
reflexiva de sua prática. Apesar de se desenvolver prioritariamente em espaços formais, na
escola em especial, não se constitui sua exclusividade. A práxis educativa pode ocorrer em
vários espaços sociais, como a família, o trabalho, ou outras instituições onde a
intencionalidade e processo reflexivo de fins e meios possam coexistir.
Por outro lado, compreendemos que a instância que melhor delineia a materialização da
práxis educativa é o processo pedagógico, porque se constitui em um conjunto de ações
coordenadas e intencionais voltadas à efetivação da dimensão pedagógica da gestão
educacional.
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Desse modo, é preciso entender como se dá o processo pedagógico e como este é
disponibilizado a serviço da gestão educacional no que concerne a efetivação da dimensão
pedagógica. Em referência à questão da natureza dialética do processo pedagógico, Saviani,
N. (2006) propõe alguns pressupostos com os quais aborda aspectos considerados relevantes à
dimensão pedagógica: a relação conteúdo/método que implica a relação sujeito/objeto; na
captação da relação dialética conteúdo/método requererá também a compreensão da estrutura
do objeto e da estrutura do sujeito; e, a dialética do processo pedagógico da relação
conteúdo/método implica, também, a relação currículo/didática (SAVIANI, N., 2006, p. 1213).
A dimensão pedagógica no âmbito da relação conteúdo/método compreende os
conhecimentos a serem assimilados/apropriados, as crenças, valores, posturas, portanto o
conteúdo, e o sujeito (estudante) que irá se apropriar desse conhecimento. Mas, o processo de
assimilação de conhecimentos pressupõe ensino-aprendizagem, portanto deve-se considerar
como sujeito, também, o docente que é o responsável por coordenar e mediar o processo
educativo e pedagógico (SAVIANI, N., 2006).
Por outro lado, enquanto percurso em que a efetivação da relação sujeito-objeto ocorre, por
meio da apropriação do conhecimento pelo estudante com a interação mediada do docente, o
método se constitui no processo pelo qual o docente mobiliza as operações e funções
cognitivas dos estudantes e como estes aprendem, ou seja, o método de ensino e o de
aprendizagem em articulação com o método didático (SAVIANI, N., 2006).
A dimensão pedagógica no âmbito da relação conteúdo/método requer a captação da estrutura
do objeto e da estrutura do sujeito. Em relação a este pressuposto, Saviani, N. (2006, p. 13)
afirma:
Tratando-se do processo pedagógico, captar a estrutura do objeto implica a
organização do conteúdo para fins de ensino-aprendizagem – e o método, nesse
sentido, deve refletir o movimento interno das disciplinas escolares; captar a
estrutura do sujeito implica a compreensão de aspectos lógico-psicológicos e
socioculturais que envolvem a organização da atividade cognoscitiva e a
assimilação/apropriação do conhecimento – e o método, nesse sentido consiste na
trajetória pela qual se ensina e se aprende o conteúdo das disciplinas escolares.

A dimensão pedagógica no âmbito da relação dialética do processo pedagógico em relação
conteúdo/método implica a relação currículo/didática. Na perspectiva do currículo, o
conteúdo das disciplinas escolares tem relação com os saberes culturais; com os campos do
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conhecimento; com as ciências da natureza, ciências humanas, a linguagem e suas
tecnologias. Por sua vez, a organização das disciplinas deve considerar a história e a filosofia
das ciências, sua organização lógica e seus métodos, sem deixar de levar em conta o objeto da
didática que é o “processo de ensino em suas múltiplas determinações” (VEIGA, 1993, p. 79;
SAVIANI, N., 2006).
Na perspectiva da didática, ao se definir o método de ensino-aprendizagem, faz-se necessário
considerar os aspectos socioculturais e lógico-psicológicos, sem perder de vista a estrutura das
disciplinas escolares, a estrutura conceitual e o currículo.
O método didático necessário é aquele capaz de fazer o aluno ler criticamente a
prática social na qual vive. [...] Entendemos que tanto a metodologia científica
empregada no conhecimento da realidade como a metodologia do ensino empregada
na apresentação desse conhecimento está na dependência do objeto de estudo e de
suas finalidades. [...] Não é, portanto, a psicologia do desenvolvimento humano que
revela a forma pela qual o aluno aprende, mas a filosofia entendida como base para
um método do pensamento. (WACHOWICZ, 1991, p. 15 e 20)

A partir da análise desses pressupostos, apontamos quatro princípios que entendemos
fundamentais à efetivação da dimensão pedagógica da gestão educacional: 1) a organização
do saber escolar; 2) a relação da escola com a sociedade; 3) o processo de desenvolvimento
cognitivo do estudante; e, 4) o processo de transposição didática do saber científico em saber
escolar. A seguir faremos uma breve caracterização de cada um deles.
Primeiro princípio fundamental à efetivação da dimensão pedagógica da gestão educacional, a
organização do trabalho escolar. As questões relacionadas à organização do saber escolar, em
síntese, estão vinculadas ao currículo e as disciplinas escolares. O currículo como campo de
estudo da pedagogia, se configura ao longo da história da educação com diversas
significações,

com

perspectivas

que

vão

do

“tradicionalismo

conservador”

ao

“instrumentalismo técnico” à abordagem “realista social do conhecimento” (MOORE;
YOUNG, 2005).
Nesta pesquisa, faremos menção a abordagem multicultural de currículo. Para esta
abordagem, o currículo é compreendido como uma seleção da cultura9, portanto como um
conjunto de práticas que produzem significados. Canen e Moreira (2005, p. 20) levam em

9

Cultura, ao longo da história, tem recebido vários significados: cultivo da terra; cultura popular; processo de
desenvolvimento social; distintos modos de vida, valores, e significados compartilhados por diferentes grupos.
Nas ciências sociais, o termo cultura, tem uma ênfase simbólica e é entendida como prática social, ou seja,
conjunto de significados, construídos, ensinados e aprendidos nas práticas de utilização da linguagem (CANEN;
MOREIRA, 2005, p. 19). É justamente esta última acepção que adotaremos neste trabalho.
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conta que “como cultura, o currículo pode ser concebido como prática de significação; prática
produtiva; relação social; relação de poder; prática que produz identidades sociais”.
Se o currículo constitui o cerne da relação educativa, corporificando os nexos entre
saber, poder e identidade, será em grande parte por seu intermédio que as escolas
buscarão atribuir novos sentidos e produzir novas identidades culturais, auxiliando a
conformar novos modos de reação à realidade social contemporânea, inegavelmente
multicultural (CANEN; MOREIRA, 2005, p. 20).

Desse modo, o currículo além de se constituir como uma seleção realizada no seio da cultura,
histórica e socialmente determinada, abrange também o conjunto das disciplinas escolares,
sua distribuição em níveis de complexidade, seu peso relativo quanto à carga horária e
recursos dos respectivos programas (SAVIANI, N., 2006).
As disciplinas escolares, parte integrante do currículo, estão sujeitas às possibilidades e
demandas de sua elaboração e implementação, ao tempo em que apresentam particularidades
que em algumas situações podem intervir na história do currículo. Tais particularidades
podem ser próprias das formas de produção do conhecimento na área ou relacionadas ao
contexto econômico e sócio-político, ou ainda, relacionados à política educacional vigente.
Na perspectiva de Santomé (1998) as disciplinas escolares “são um dos marcos dentro dos
quais são organizados, exercitados, criados e transformados o pensamento, a percepção da
realidade e ação humana, utilizando para isso a linguagens e métodos específicos”
(SANTOMÉ, 1998, p. 103).
Uma caracterização do processo de elaboração e realização das disciplinas escolares é
indicada por Saviani, N. (2006, p. 37) nos quatro itens abaixo:
1) a ideia de organização, sequenciação, dosagem dos conteúdos segundo
prioridades estabelecidas e de acordo com as exigências de controle do processo
educativo; 2) sua presença no currículo com o seu programa, pressupõe uma seleção
realizada no seio da cultura, constituído numa “reinvenção cultural”; 3) sua
constituição, consolidação, alteração, desaparecimento/ressurgimento resultam de
conflitos que supõem soluções negociadas; 4) seu valor relativo no currículo
obedece a determinados padrões, às vezes ditados mundialmente.

Assim, a organização do saber escolar vinculada ao currículo e as disciplinas escolares “se
auto-representam como formas de produção cultural, implicadas em disputas por saberes,
significados, identidades, narrativas, experiências, formas de subjetivação; [...] um espaço de
contestação e lutas culturais” (CORAZZA, 1997, p. 104).
Segundo princípio fundamental à efetivação da dimensão pedagógica da gestão educacional, a
relação da escola com a sociedade. Destacamos que este assunto é demasiado complexo e
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neste espaço não cabe discuti-lo extensamente. Entretanto, apenas para ilustrar este aspecto do
processo pedagógico, tomaremos como referência a noção da teoria crítica em educação que
considera o princípio de que a relação da escola com a sociedade está implicada com
processos de reprodução e de mudança social, auxiliadora tanto da manutenção como da
transformação da estrutura econômica e social (SILVA, T., 1992).
Alguns elementos que contribuem para reprodução das estruturas sociais são as divisões do
sistema escolar correspondente às divisões sociais; a formação de diferentes subjetividades
por meio de experiências de diferentes tipos de relações sociais no interior da escola; e, as
formas de transmissão do conhecimento escolar e suas formas de organização pelo currículo
se dão de uma maneira estratificada. A estratificação do conhecimento escolar é tomada ao
como sendo, ao mesmo tempo, resultado e causa da estratificação social (SILVA, T., 1992, p.
61-62).
A crítica de Silva, T. (1992) às teorias reprodutivistas reside justamente na compreensão de
que “a educação também gera o novo, cria novos elementos e novas relações, gera
resistências que vão produzir situações que não constituem mera repetição das posições
anteriores” (SILVA, T., 1992, p. 59).
Com isso, Silva, T. (1992) aponta a existência de uma tensão dialética entre reprodução e
produção no campo da educação e da escola. Destaca assim que “existe um espaço cultural no
qual elementos e materiais simbólicos são transformados, reelaborados e traduzidos de acordo
com parâmetros que pertencem ao próprio nível cultural das pessoas envolvidas. Não existe
nunca reprodução pura” (SILVA, T., 1992, p. 68).
Destaca ainda que “o que tem sido menos examinado é a conexão existente entre a produção
de conhecimento novo, a pesquisa, e a manutenção de relações de poder na sociedade – e o
papel da educação nesse processo” (SILVA, T., 1992, p. 70).
E conclui afirmando que,
Sem uma teoria da produção, estaremos incapacitados, ignorantes de nosso papel
numa dinâmica social que estará se movimentando, produzindo ou reproduzindo, de
qualquer forma. É no cruzamento de ambas que reside a promessa de uma teoria
crítica em educação que não nos torne nem prisioneiros da ideologia da livre
determinação, nem amarrados pela camisa-de-força da ideia de que somos apenas e
inexoravelmente portadores das estruturas. (SILVA, T., 1992, p. 71)

Terceiro princípio fundamental à efetivação da dimensão pedagógica da gestão educacional, o
processo de desenvolvimento cognitivo do estudante. Ao caracterizar este princípio,
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encontramos diversas abordagens, dentre quais destacaremos a Epistemologia Genética de
Piaget e o Desenvolvimento Sócio-histórico de Vygotsky.
Para a Epistemologia Genética de Piaget o desenvolvimento cognitivo ocorre mediante a
interação do sujeito com o objeto de conhecimento em um processo que resulta a construção e
reconstrução da estrutura cognitiva. Tal processo decorre de mecanismos de assimilação,
acomodação e equilibração.
Piaget partiu do pressuposto de que a estrutura cognitiva deve ser concebida como
um processo em transformação. [...] Entender as transformações qualitativas pelas
quais passam a mente é entender o próprio estado da mente. [...] O comportamento
inteligente é um processo que envolve a presença dialética entre assimilação e
acomodação. [...] O modelo piagetiano baseia-se no modelo biológico de equilíbrio
e auto-regulação. [...] Devemos considerar, ainda, a importância de Piaget para
educação. Ele teve como preocupação, em toda a sua obra, a teorização sobre a
construção do conhecimento, tema estruturante da educação e, dessa forma, através
de seus estudos sobre processo mentais conseguiu demonstrar a estreita ligação entre
a psicologia cognitiva e o processo de ensino-aprendizagem. (GOMES, 2002, p. 4048)

O desenvolvimento sócio-histórico em Vygotsky decorre do desenvolvimento das funções
psicológicas superiores: linguagem, pensamento, atenção, memória e percepção. A estrutura
cognitiva e a inteligência são impulsionadas por instrumentos culturais: ferramentas que
produzem alteração no mundo e instrumentos psicológicos que produzem alterações no
organismo.
A interação sujeito-objeto não se constitui numa relação direta, portanto,
essencialmente, numa relação mediada por instrumentos e signos. Vigostski propõe
uma explicação para o desenvolvimento cognitivo pela internalização dos
instrumentos da cultura, de forma tal que toda função (cognitiva) aparece primeiro
na relação interpessoal (social) e depois na relação intrapessoal (psicológica); a
transição da primeira para a segunda se dá pela mediação cultural (instrumentos e
signos), ou seja, é a ação mediada por instrumentos da cultura que dá ao homem a
condição de humano. (JESUS JÚNIOR et al., 2007, p.216)

Em busca da compreensão da relação entre o processo de desenvolvimento e a capacidade de
aprendizagem, Vygotsky concebe a ideia de que a estrutura cognitiva interage com o meio
social em uma relação dialética. A dinâmica mediacional do desenvolvimento cognitivo
implica em dois níveis: o nível de desenvolvimento real e o de zona de desenvolvimento
proximal.
O primeiro nível pode ser chamado de nível de desenvolvimento real, isto é, o nível
de desenvolvimento das funções mentais da criança que se estabeleceram como
resultados de certos ciclos de desenvolvimento já completados. [...] A zona de
desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram,
mas que estão e processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que estão
presentemente em estado embrionário. (VYGOTSKY, 2000, p. 111-113)
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Quarto princípio fundamental à efetivação da dimensão pedagógica da gestão educacional, a
transposição didática do saber científico em saber escolar. Este princípio se constitui em uma
ação articuladora de intenções educativas do processo pedagógico. Para Mello (2004, p. 59),
“as intenções educativas, as competências a serem desenvolvidas, nortearão a escolha, o
tratamento, o recorte, a partição dos conteúdos que darão conta de tornar viável o que foi
anteriormente consensuado”.
A transposição didática pode ser entendida como o processo complexo de transformar o
conhecimento em conhecimento escolar a ser ensinado e aprendido, definir o tratamento a ser
dado a esse conteúdo e tomar as decisões didáticas e metodológicas que orientam a atividade
do docente e do discente com o objetivo de construir um ambiente de aprendizagens
(MELLO, 2004).
Dois aspectos são indicados como relevantes no processo de operacionalizar a transposição
didática: a interdisciplinaridade e a contextualização. A interdisciplinaridade pode ser
compreendida como uma forma de superação de uma visão fragmentada do currículo, um
processo de cooperação, reciprocidade e diálogo voltados para a busca e descoberta de novos
conhecimentos (SAVIANI, N., 2006). A interdisciplinaridade como aspecto da transposição
pedagógica deve ser vista como a possibilidade de interconexões entre conhecimentos por
meio de relações complementares, convergente ou divergente que possibilite atividades de
aprendizagens significativas, que favoreçam experiências de situações reais ou simulem
problemas a serem enfrentados na vida real pelo estudante aprendiz.
Por outro lado, a análise das interações entre as disciplinas é bastante complexa, não havendo
uma única forma ou modelo para caracterizá-la. Santomé (1998, p. 66) chama atenção para
este fato quando destaca que “a busca de novos níveis de maior interdisciplinaridade nunca
pode derivar em formas totalitárias de integração, na imposição de marcos teóricos,
conceituais e metodológicos com os quais obrigatoriamente todos devam comungar [...]”.
Já o segundo aspecto da operacionalização da transposição didática, conforme Mello (2004, p.
61),
Etimologicamente, contextualização significa enraizar uma referência em um texto,
de onde fora extraída, e longe do qual perde parte substancial de seu significado.
Contextualizar, portanto, é uma estratégia fundamental para a construção de
significações. Se pensarmos a informação ou o conhecimento como uma referência
ou parte de um texto maior poderemos entender o sentido de contextualização:
(re)enraizar o conhecimento ao ‘texto’ original do qual foi extraído ou a qualquer
outro contexto que lhe empreste significado.
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Com base em Saviani, N. (2006), a apropriação de conhecimentos científicos deve ser
compreendida

como

resultado

da transposição

pedagógica

fundada em aspectos

epistemológicos (lógica dos próprios saberes), psicológicos (lógica da apropriação dos
saberes), pedagógicos (metodologias de ensino).
Outros aspectos que envolvem a dimensão pedagógica da gestão educacional são a legislação
(na forma de diretrizes, parâmetro curriculares, orientações curriculares etc.), o plano de
educação e o projeto político-pedagógico. Esses dois últimos aspectos foram discutidos no
primeiro capítulo, nas seções da gestão educacional no contexto municipal e da gestão
educacional no contexto escolar.
A escolha por caracterizar os princípios fundamentais à efetivação da dimensão pedagógica
reside na importância que estes princípios têm para a gestão educacional, de forma que se
constituem em aspectos que mais diretamente pretende subsidiar uma transformação
qualitativa das características intrínsecas e instrumentais dos atos e fatos administrativos
voltados para o alcance dos objetivos educacionais dos sistemas de ensino, mas, sobretudo,
das escolas.
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3 MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA: ANÁLISE ESTRUTURAL E O CONTEXTO
EDUCACIONAL

Neste capítulo, descrevem-se as características geográfico-históricas, sociopolíticas,
econômicas e educacionais do Município de Ibotirama; demonstra a configuração situacional
do município, base para definição das estratégias de gestão educacional, com base nos dados e
indicadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), do Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas educacionais
Anísio Teixeira (INEP).
Destaca-se que, a análise situacional da educação no âmbito municipal possibilitará o
levantamento das informações necessárias e das demandas para a construção das orientações
instrumentais e metodológicas para a gestão da dimensão pedagógica de Ibotirama.

Figura 3 – Vista panorâmica da Sede do Município de Ibotirama, Bahia.

Fonte: BLOGCARLOSARAUJO, 2014.
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA

Nesta seção, destaca-se o perfil do Município de Ibotirama (Figura 3), a partir da realização
de pesquisa documental e eletrônica (web), deu-se ênfase as informações que possibilitam
caracterizar o Município, bem como analisar os seus condicionantes geográfico-históricos,
econômicos, sociais e educacionais.

3.1.1 Aspectos geográfico–históricos

O Município de Ibotirama tem uma área territorial de 1.722.466 km², uma densidade
demográfica de 14,76 (hab./km²). Está localizado na mesorregião Vale do São-Francisco da
Bahia e na microrregião geográfica da Barra, no Território de Identidade Velho Chico,
conforme apresentado nos Mapas das Figuras 4 e 5. Os municípios limítrofes à Ibotirama são:
Barra, ao norte; Paratinga, ao sul; Muquém do São Francisco, ao oeste; Oliveira dos Brejinhos
e Morpará, a leste. É banhado fundamentalmente pelo Rio São Francisco. A vegetação é
constituída caatinga e cerrado. O tipo climático do Município é classificado como seco,
subúmido e semiárido. A pluviosidade em milímetros tem os seguintes indicadores: média
772 mm, máxima 1.243 mm e mínima 356 mm. O período chuvoso distribui-se entre
novembro e janeiro. Localiza-se a 650 km² da Capital do Estado da Bahia e tem uma altitude
de 419 metros acima do nível do mar (IBGE, 2014, s/p).
O município de Ibotirama foi criado pela Lei Estadual nº. 1.029, de 14 de agosto de 1958,
sendo constituído por dois distritos Ibotirama (sede) e Boa Vista do Lagamar. No livro
Ibotirama: as canções de agosto, dos autores oriundos da microrregião da Barra e de Boquira,
mas radicados em Ibotirama, Carlos Araújo, Edson Alves Ferreira e Edvaldo Joaquim Pereira
(2003), registra-se o fato histórico que a área geográfica hoje pertencente ao município de
Ibotirama; no século XVII, era integrante do município de Santo Antônio do Urubu de Cima,
atual Paratinga.
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Figura 4 – Mapa da Bahia, destaque para o Território de Identidade
Velho Chico, Ibotirama.

Fonte: BAHIA/SEC, 2014. Adaptado Genaro Azevedo.

À época, o Arraial do Bom Jardim, tornou-se ponto de apoio e parada obrigatória para os
boiadeiros e tropeiros que faziam as travessias de uma margem para outra do Rio São
Francisco. Os boiadeiros traziam suas boiadas das fazendas localizadas à margem esquerda e,
também, do Estado de Minas Gerais. Já os tropeiros movimentavam cargas de café da Região
da Chapada Diamantina, em um movimento contrário, da margem direita para a margem
esquerda do Velho Chico (IBGE, 2014, s/p).
O trânsito de boiadeiros e tropeiros, além das embarcações que subiam e desciam o Rio,
paulatinamente, fortaleceram as relações comerciais, atraindo pessoas de diversas localidades
e pescadores fazendo aumentar o número de moradias.
Em novembro de 1938, Bom Jardim passa a se chamar Jardinópolis por força do Decreto
Estadual 11.089/1938. Mais tarde, a partir do Decreto-Lei Estadual 141 de 31 de dezembro de
1943, ratificado pelo Decreto Estadual 12.978 de 1 de junho de 1944, passa a denominar-se
Ibotirama, de origem tupi-guarani yboty-rama, cujo significado é “terra das flores” ou “terra

106

de ricas flores”. Apesar de ser criado em 1958, a emancipação política somente se concretiza
em 7 de abril de 1959 com a posse do Prefeito e dos Vereadores eleitos (ARAÚJO et. al.,
2003, p. 18).
A partir da emancipação do município, as atividades econômicas desenvolveram de forma
significativa, destaca-se o comércio, a pecuária, a agricultura e a mineração. Atualmente,
Ibotirama se constituiu como sede política administrativa do Estado e abriga em sua Sede a
Diretoria Regional de Educação (DIREC 22); a Diretoria Regional de Saúde (DIRES 22); o
Hospital Regional de Ibotirama; agências de três bancos estatais (Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal e Banco do Nordeste) e agência de banco privado (Bradesco); Unidade da
Fazenda Estadual; Unidade da Receita Federal; Companhia Independente da Polícia Militar
(28ª CIPM).

Figura 5 – Mapa dos Municípios do Território de Identidade Velho Chico

Fonte: BLOGTERRITORIOCULTURALVELHOCHICO.
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A manifestação cultural também se constitui um traço relevante e efervescente no município
de Ibotirama. Um caso raro de expressão da cultura ribeirinha ocorre nos festejos da Semana
da Cultura, em agosto, quando acontece o Festival de Música Popular de Ibotirama (FEMPI)
que teve início em 1977 e perdura há 37 anos com atividades ininterruptas; e, o Festival de
Poesias de Ibotirama (FEPI) que teve início em 1987 e, também, perdura há 27 anos suas
atividades sem interrupção. A Semana da Cultura é uma tradição ibotiramense voltada para a
comemoração do aniversário de emancipação da cidade, pensada e desenvolvida por membros
da sociedade, por meio da criação de uma Comissão Organizadora dos Festejos (COF) com o
apoio direto da Prefeitura Municipal de Ibotirama. Nos festejos da Semana da Cidade ocorre
também o movimento da Gincana Cultural constituída de equipes que, geralmente, são
compostas por lideranças estudantis e estudantes das escolas da rede de ensino do município.
Segundo dados do IBGE (2010, s/p), em 2014, a população estimada para Ibotirama é de
27.405 habitantes. Entretanto, os dados do Censo Demográfico 2010 aponta uma população
de 25.424 habitantes, distribuídos da seguinte forma: 19.501 residentes na zona urbana e
5.923 residentes na zona rural. Do total da população, 12.802 são homens e 12.622 são
mulheres, ou seja, 50,3% (cinquenta vírgula três por cento) da população ibotiramense é
constituída por homens e, 49,7% (quarenta e nove vírgula sete por cento) da população é
constituída por mulheres.
De acordo com os dados apresentados na Tabela 1, observa-se ainda, que a população
ibotiramense teve uma taxa de crescimento 3,64% (três vírgula sessenta e quatro por cento)
entre 1991 a 2000. Na década seguinte, compreendida entre 2000 e 2010, o crescimento
populacional foi de 5,01% (cinco vírgula zero um por cento). No transcurso de duas décadas,
observa-se uma significativa diminuição da população residente na zona rural.
Em 1991, a população urbana de Ibotirama representava 65,45% (sessenta e cinco vírgula
quarenta e cinco por cento) dos habitantes, já era uma cidade predominantemente urbana. Em
2000 as pesquisas censitárias apontam que no município de Ibotirama a taxa de urbanização
aumentava perfazendo um total de 67,85% (sessenta e sete vírgula oitenta e cinco por cento).
Em 2010 a evolução crescente da população urbana continuou em ritmo acelerado,
representando neste ano 76,70 % (setenta e seis vírgula setenta por cento) da população total
do município.
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Tabela 1 – População e taxa de urbanização. Ibotirama, 1991, 2000, 2010.
ANO DA COLETA
POPULAÇÃO
1991*
2000*

2010**

População Total

23.270

24.149

25.424

População Rural

8.039

7.765

5.923

População Urbana

15.231

16.384

19.501

Taxa de Urbanização

65,45%

67,85%

76,70%

Fontes: *BRASIL; PNUD, 2013; **BRASIL, IBGE/CENSO 2010.

Uma comparação da evolução demográfica distribuídas por faixa etária, apresentados no
Gráfico 2, com base nos Censo Demográfico 2000 e 2010, demonstra que, também, a
estrutura demográfica de Ibotirama apresentou algumas mudanças. Foi verificado um
crescimento da população idosa que, em 2000 perfazia um total de 9,0% (nove vírgula zero
por cento) da população, em 2010 subiu para 10,8% (dez vírgula oito por cento) do total da
população.

Gráfico 2 – População residente no município por faixa etária. Ibotirama, 2000, 2010.

Fontes: BRASIL, IBGE/CENSO 2000; IBGE/CENSO, 2010 (Elaborado pelo autor).

Por outro lado, na década compreendida entre 2000 e 2010, a população ibotiramense em
idade pré-escolar caiu de 13,01 (treze vírgula zero um) para 9,88 (nove vírgula oitenta e oito
por cento) do total da população. Enquanto a população em idade escolar, correspondente ao
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Ensino Fundamental, decresceu de 21,54% (vinte e um vírgula cinquenta e quatro por cento)
para 17,73% (dezessete vírgula setenta e três por cento) do total da população residente em
Ibotirama.
A população de Ibotirama aumentou entre os Censos Demográficos de 2000 e 2010, à taxa de
0,52% (zero vírgula cinquenta e dois por cento). Esta taxa foi inferior a do Estado da Bahia
que, no mesmo período, foi de 0,70% (zero vírgula setenta por cento). Na Região Nordeste a
taxa de crescimento populacional registrada foi de 1,08 % (um vírgula zero oito por cento) e
no Brasil a taxa foi de 1,18% (um vírgula dezoito por cento) na década 2000-2010.

3.1.2 Aspectos do desenvolvimento sócio-político e econômico

Para uma análise do desenvolvimento sócio-político e econômico do Município de Ibotirama,
utilizou-se os dados disponíveis no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013),
plataforma de consulta do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e do banco de dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).
Em 2010 o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Ibotirama é 0,636 (BRASIL, 2013,
s/p). O conceito de desenvolvimento humano, bem como a sua medida, por meio do IDH
expressa o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população. É
apresentado em uma escala de zero a um, engloba três dimensões: renda per capita,
longevidade e educação.
Conforme demonstra a Tabela 2, entre 2000 e 2010 a dimensão que mais contribuiu para o
crescimento do IDH em termos percentuais foi a dimensão Educação com 43,4 (quarenta e
três vírgula quatro por cento), seguida pela dimensão Longevidade e, depois, pela dimensão
Renda. Em termos absolutos o IDHM de 2010 cresceu 0,136 pontos em relação ao ano de
2000, o que se traduz em um crescimento de 21,4% (vinte e um vírgula quatro por cento).
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Tabela 2 – Índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM). Ibotirama, 1991, 2000, 2010.
ÍNDICE /
1991
2000
2010
Taxa de Crescimento %
DIMENSÃO
IDHM

0,331

0,500

0,636

21,4

Educação

0,123

0,310

0,548

43,4

Longevidade

0,626

0,704

0,780

9,7

Renda

0,469

0,574

0,601

4,5

Fonte: BRASIL, 2013.

De acordo com a classificação do PNUD, o município de Ibotirama está situado numa faixa
de desenvolvimento humano médio (IDHM entre 0,6 e 0,699). Em relação ao Brasil, o
município de Ibotirama está posicionado no 3378º lugar. Comparado aos 417 municípios do
Estado da Bahia, Ibotirama ocupa a 55ª posição, o que o coloca em situação favorável com
relação aos 362 municípios que estão posicionados depois dele (BRASIL, 2014, s/p).
Segundo dados do PNUD, a renda per capita média de Ibotirama cresceu 127,71% nas últimas
duas décadas, passando de R$148,05 em 1991 para R$285,06 em 2000 e R$337,12 em 2010.
A taxa média anual de crescimento foi de 92,54% no primeiro período e 18,26% no segundo.
A extrema pobreza, medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita
inferior a R$ 70,00, em reais de agosto de 2010, passou de 53,12% em 1991 para 29,96% em
2000 e para 19,29% em 2010 (BRASIL, 2013, s/p).
Quanto aos aspectos políticos, a Prefeitura Municipal de Ibotirama é administrada, no período
de 2013 a 2016, pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Atualmente, o município assiste uma
reconfiguração dos grupos políticos, pois, nas eleições de 2012 desencadeou-se um processo
de coligações entre partidos que em disputas anteriores eram de oposição. São dois grupos
políticos: corinas e rabudos, independente da filiação político partidária. Os corinas são os
representantes, hoje, possuindo maioria dos vereadores na Câmara Municipal.
O Quadro 2 mostra os representantes do executivo eleitos, o período de mandato e o
respectivo partido político vinculado. Ao término do ano 2016, o grupo político dos corinas
terá completado 20 anos no comando do executivo em Ibotirama.
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Quadro 2 – Prefeitos eleitos, ano de eleição, mandato, partido, grupo político.
Ibotirama, 1988 – 2012.
PREFEITO
ELEIÇÃO
MANDATO
PARTIDO
Wilson de Oliveira Leite

1988

1989 a 1992

PRP

Edson Quinteiro Bastos

1992

1993 a 1996

PSDB

Roberval Alves de Souza

1996

1997 a 2000

PFL

Roberval Alves de Souza

2000

2001 a 2004

PFL

Wilson de Oliveira Leite

2004

2005 a 2008

PRP

Wilson de Oliveira Leite

2008

2009 a 2012

PMDB

Claudir Terence Lessa

2012

2013 a 2016

PT

Fonte: BRASIL/TSE (Elaborado pelo autor).

Apesar do cenário político em Ibotirama apontar para uma diversidade nas legendas
partidárias que comandam o Poder Executivo, os arranjos entre os grupos dominantes vêm
permitindo que os cargos de confiança e de chefia nos órgãos do governo municipal, incluído
a Secretaria Municipal de Educação, mantenha-se com os mesmos dirigentes há, pelo menos,
dezoito anos, havendo pouca mudança no perfil dos gestores o que seria favorável para uma
continuidade das políticas educacionais.

Tabela 3 – Indicadores sociais, valores e ranking baiano. Ibotirama, 2006.
INDICADOR

VALOR

RANKING

Índice de Desenvolvimento Econômico

5.019,70

73

Índice de Desenvolvimento Social

5.069,95

44

Índice de Infraestrutura

5.066,71

56

Índice de Qualificação de Mão-de-Obra

5.003,08

123

Fonte: BAHIA/SEI, 2006 (Elaborado pelo autor).

Em 2012 o Produto Interno Bruto (PIB) a preços correntes de Ibotirama, corresponde a
R$173.928 (cento e setenta e três mil, novecentos e vinte oito reais) e o PIB per capita a
preços correntes é de R$6.789,57 (seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete
centavos). A Tabela 3 apresenta os indicadores sociais, os valores e o ranking baiano.
Mediante dados do IBGE (2009, s/p), a participação dos setores econômicos na composição
do PIB do município de Ibotirama está distribuída da seguinte forma: Serviços, 76,4%
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(setenta e seis vírgula quatro por cento); Agropecuária, 5,5% (cinco virgula cinco por cento);
Indústria, 10,1% (dez vírgula um por cento); 8% (oito por cento de impostos). A base da
agricultura de subsistência é o cultivo do milho, da mandioca e do feijão; inclui-se, também,
um discreto desenvolvimento da pecuária (bovinos e caprinos).

3.2 ANÁLISE DO CONTEXTO EDUCACIONAL EM IBOTIRAMA10

Nesta seção, apresentam-se dados que caracterizam a gestão da educação básica no âmbito
municipal de Ibotirama, bem como sua estrutura e funcionamento; a caracterização do sistema
de ensino público municipal, favorecendo a compreensão de sua estrutura organizacional; os
indicadores educacionais: número de matrícula, o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica, o fluxo de proficiência, a quantidade de professores da educação básica; o Plano
Municipal de Educação e as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação para o
município; a estruturação do Conselho Municipal de Educação.
No município de Ibotirama, a gestão da educação básica está sob a responsabilidade da
Secretaria Municipal da Educação de Ibotirama (SMEI), órgão auxiliar do Poder Executivo
Municipal, criada no ano de 1989, redefinida na Emenda nº. 1 à Lei Orgânica do Município,
que dispõe dos princípios e normas da Administração Municipal, datada de 03 de dezembro
de 1999; e, reorganizada com a Lei nº. 003/2013, datada de 27 de março de 2013 que reforma
a estrutura administrativa do município e dá outras providências.
Vale destacar que até o ano de 1988 o município de Ibotirama possuía somente a Secretaria
Municipal de Administração, responsável pelas atribuições e funções do Poder Público
Municipal. Em 1989, com a criação da SMEI, desvinculam-se as atribuições e funções
pertinentes à educação e cultura da esfera administrativa.
Do conjunto de competências, preconizadas no artigo 18º da Lei nº. 003/2013 que reforma a
estrutura administrativa municipal, cabe a SMEI: elaborar os planos municipais de educação
de longa e curta duração, em consonância com normas e critérios do planejamento nacional da
educação e dos planos estaduais; realizar, anualmente, o levantamento da população em idade

10

Entre agosto de 2014 e fevereiro de 2015, período em que realizamos a coleta de dados e a análise do contexto
da educação em Ibotirama ainda não havia sido publicado o Plano Municipal de Educação. Em 22 junho de
2015, por meio da Lei nº. 004/2015, o PME foi aprovado e sancionado.
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escolar, procedendo a sua chamada para matrícula; realizar serviços de assistência
educacional destinados a garantir o cumprimento da obrigatoriedade escolar; desenvolver
programas de orientação pedagógica, objetivando aperfeiçoar o professorado municipal
dentro das diversas especialidades, buscando aprimorar a qualidade de ensino; executar
programas que objetivem elevar o nível de preparação dos professores e de sua remuneração,
integrando-se com os programas de desenvolvimento

de recursos humanos de

responsabilidade do Estado e da União; promover e incentivar a realização de atividades e
estudos de interesse local, de natureza científica ou socioeconômica (IBOTIRAMA, 2013).
Conforme preconiza a Lei municipal nº. 008/2011, no artigo 3º, parágrafo único, “a Secretaria
Municipal de Educação reger-se-á por regimento próprio” (IBOTIRAMA, 2011a).
Destacamos que o Regimento Interno da SMEI foi publicado durante o processo da análise
documental, parte deste estudo, por meio Decreto nº. 029/2015, datado de 19 de fevereiro. A
Figura 6 apresenta os órgãos institucionais de representação democrática e os órgãos
administrativos da Secretaria Municipal de Educação.
É finalidade da SMEI “desempenhar as funções do município em matéria da Educação e de
formular e executar as políticas de educação em conformidade com as Diretrizes emanadas
pela Constituição da República Federativa do Brasil, pela LDB nº. 9393/1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e o Conselho Nacional de Educação, através do
Plano Nacional de Educação [...]” (IBOTIRAMA, 2015, p. 3).
Os órgãos de representação democrática vinculados a SMEI possuem Regimentos Internos
próprios previstos na legislação municipal. As unidades escolares integrantes do Sistema
Municipal de Ensino possuem suas estruturas e atribuições definidas, também, em
Regimentos Internos próprios aprovados pelo
(IBOTIRAMA, 2015, p. 19).

Conselho

Municipal de Educação
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Figura 6 – Estrutura organizacional da SMEI

Fonte: IBOTIRAMA, 2015, p.5-6 (Elaborado pelo autor).

No Regimento Interno da SMEI não encontramos as finalidades e competências de todos os
órgãos de subordinação administrativa pertencentes à sua estrutura organizacional. Falta-lhe
também o organograma da estrutura organizacional, as atribuições dos titulares e o quadro de
cargos em comissão.
A finalidade da Coordenação de Educação Básica é a de “coordenar as ações pertinentes às
funções pedagógicas e educacionais, visando assegurar o efetivo desenvolvimento do
processo ensino/aprendizagem” (IBOTIRAMA, 2015, p. 7). Destacamos que o órgão
Supervisão, Coordenação Pedagógica e Orientação de Ensino não têm a finalidade definida
nem as suas atribuições, no entanto, o Regimento apresenta com exclusividade as atribuições
do supervisor e do orientador educacional.
O Sistema Municipal de Ensino de Ibotirama (SME) é instituído pela Lei Municipal nº.
008/2011, datada de 21 de junho de 2011. A Lei define no artigo 3º que a Secretaria
Municipal de Educação é o órgão próprio do SME para planejar, coordenar, executar,
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supervisionar e avaliar as atividades de ensino a cargo do Poder Público Municipal no âmbito
da Educação Básica (IBOTRAMA, 2011a). Essa medida passa a exercer maior grau de
autonomia na organização da política educacional do município.
A Lei que regulamenta o SME em Ibotirama, de 2011, define que a sua estrutura é composta
dos seguintes órgãos: a Secretaria Municipal de Educação (SMEI), órgão executivo das
políticas de Educação Básica; o Conselho Municipal de Educação (CME), composto por duas
câmaras, sendo uma de Educação Básica e outra do Fundo de Manutenção da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), como órgão normativo,
fiscalizador e consultivo com a finalidade de deliberar sobre matéria relacionada ao ensino; o
Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CMAE), órgão deliberador, fiscalizador e de
assessoramento quanto à aplicação dos recursos e qualidade da alimentação escolar
(IBOTIRAMA, 2011a, s/p).
Compõem, ainda, o Sistema Municipal de Ensino em Ibotirama, de acordo com a Lei nº.
008/2011, as Instituições de Ensino da Educação Básica, mantidas e administradas pelo Poder
Público Municipal e, as Instituições de Ensino da Educação Infantil (creches e pré-escolas)
criadas, mantidas e administradas pela inciativa privada que são classificadas como
particulares em sentido estrito, comunitárias e confessionais (IBOTIRAMA, 2011a, s/p).

Tabela 4 – Número de matrícula inicial na Educação Básica por dependência administrativa* e
níveis de ensino. Ibotirama, 2005, 2007, 2009, 2011 e 2013#.
EDUCAÇÃO INFANTIL

ANO

2005
2007
2009
2011
2013

ESTADUAL

MUNICIPAL

23
22

ENSINO FUNDAMENTAL I

PRIVADO

1.338
1.012
1.180
1.079
1.099

209
130
115
116
188

TOTAL

1.547
1.142
1.295
1.218
1.309

ESTADUAL

90
87
46
42

ENSINO FUNDAMENTAL II

MUNICIPAL

2.887
2.964
2.675
2.170
2.223

PRIVADO

190
178
150
193
221

TOTAL

3.167
3.229
2.825
2.409
2.486

ENSINO MÉDIO

ANO
ESTADUAL

2005
2007
2009
2011
2013

1.043
1.104
1.091
1.016
763

MUNICIPAL

1.170
1.051
1.121
1.117
1.110

PRIVADO

107
49
81
87
93

TOTAL

2.320
2.204
2.293
2.220
1.966

ESTADUAL

1939
1646
1780
1213
1315

MUNICIPAL

PRIVADO

26

Fonte: BRASIL/INEP/CENSO ESCOLAR (Elaborado pelo autor).
* Relaciona-se ao âmbito administrativo em que se vincula a matrícula das unidades escolares.
# Matrículas referentes aos anos que serviram de base para calcular o IDEB.

TOTAL

1.965
1.646
1.780
1.213
1.315

TOTAL
GERAL

8.999
8.221
8.193
7.060
7.071
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No município de Ibotirama, a Educação Básica é ofertada em dependência estadual,
municipal e privada conforme expresso na Tabela 4. Assim, a rede municipal de ensino
compartilha com o Estado e com Instituições Privadas a oferta da Educação Básica, nas
modalidades Educação Infantil, Ensino Fundamental Séries Iniciais e Finais. A totalidade da
matrícula do Ensino Médio é atendida pelo Estado, com exceção do ano de 2005 onde,
também, era ofertada, em dependência administrativa privada (BRASIL/INEP, 2011 2012;
2013).
No período compreendido entre 2005 a 2013, a rede municipal atendeu a 87,7% (oitenta e sete
vírgula sete por cento) da Educação Infantil; a rede estadual atendeu a 0,6 (zero vírgula seis
por cento) e a rede privada atendeu a 11,7 (onze vírgula sete por cento).
Com relação ao Ensino Fundamental I, abrange do 1º ao 5º ano, a rede municipal atendeu a
91,5% (noventa e um vírgula cinco por cento) do total de matrícula; a rede estadual atendeu a
2,0 (dois por cento) e a rede privada atendeu a 6,5 (seis vírgula cinco por cento).
Quanto ao Ensino Fundamental II que abrange do 6º ao 9º ano, a rede municipal ofertou
50,5% (cinquenta vírgula cinco por cento); a rede estadual ofertou a 45,6% (quarenta e seis
vírgula seis por cento); e a rede privada atendeu a 3,9 (três vírgula nove por cento) do total de
matrícula.
Apesar da legislação municipal (Lei nº. 008/2011) não explicitar que a responsabilidade com
Educação Infantil também recai sobre a rede municipal de ensino, o município de Ibotirama
está em consonância com o que é preconizado pela Emenda Constitucional 59, datada de
novembro de 2009, que dá nova redação ao artigo 208º da CF: “a educação básica pública e
gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos, assegurada inclusive sua oferta gratuita para
todos os que não tiveram acesso na idade própria” (BRASIL, 2009, s/p). E com a Lei
12.796/2013, que altera a LDB (BRASIL, 1996), no seu artigo 4º, inciso I, que diz: “a
educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade,
organizada da seguinte forma: a) educação pré-escola; b) ensino fundamental; c) ensino
médio; e o inciso II: educação infantil gratuita às crianças de até cinco anos de idade”
(BRASIL, 2009; 2013).
Segundo dados do INEP, existem em atividade em Ibotirama 32 (trinta e duas) unidades
escolares. Sendo 22 (vinte e duas) municipais; 07 estaduais e 02 (duas) privadas. Em 2014,
sete unidades escolares pertencentes a rede municipal ofertavam o Ensino Fundamental para
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os Anos Finais. Ainda em 2007, 78 % (setenta e oito por cento) da matrícula nesta fase da
educação básica concentrava-se na zona urbana (Tabela 5). Essa distribuição de
estabelecimentos e matrícula por localização reflete o nível de urbanização indicado na
Tabela 1, bem como a relevância das unidades escolares urbanas em relação à quantidade de
matrícula, apresentada na Tabela 5.
Observa-se que a crescente taxa de urbanização, representada na Tabela 1, associada ao
crescimento descendente da população na faixa etária entre 0 a 14 anos, descrito no Gráfico 1,
podem indicar influência no declínio do número de matrícula da zona rural e,
consequentemente, uma elevação do número de matrícula da zona urbana.

Tabela 5 – Número de escolas e de matrícula por localização nos anos finais do EF. Ibotirama,
2005 – 2010.
Número de Escolas
Matrícula
Ano
Total
Total
Urbana
Rural
Urbana
Rural
2005
2
4
6
692
478
1.170
2006
2
4
6
748
426
1.174
2007
2
3
5
709
342
1.051
2008
2
4
6
652
406
1.058
2009
3
4
7
704
417
1.121
2010
3
2
5
630
355
985
2011
4
4
8
745
372
1.117
2012
4
3
7
824
341
1.165
2013
4
3
7
812
298
1.110
2014
4
3
7
907
258
1.165
Fonte: SEC, MEC/INEP.

No que tange à taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais, o município de
Ibotirama é de 85% (oitenta e cinco por cento) em relação ao Censo Demográfico de 2000; e
de 88,5 (oitenta e oito vírgula cinco por cento) em relação ao Censo Demográfico de 2010. O
aumento na taxa de alfabetizados é pequeno, mas, certamente, isso se deve a implantação de
políticas de alfabetização de Jovens e Adultos e de regularização do fluxo escolar
(BRASIL/IBGE, 2000; 2010).
Conforme apontado na Tabela 6, o IDEB de Ibotirama em 2013 é 4,1 (quatro virgula um) nos
anos iniciais e 2,8 (dois virgula oito) nos anos finais do Ensino Fundamental. Esses resultados
apontam um desempenho inferior à meta projetada pelo MEC. Nota-se pela série histórica
observada que o município, a partir de 2009, não alcançou a meta estabelecida para as séries
iniciais. No período entre 2007 a 2011, apesar de cumprir a meta estabelecida para as séries
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finais, o município apresenta uma progressão decrescente, chegando em 2013 com uma
diferença de 15% (quinze por cento) abaixo da meta estabelecida de 3,3 (BRASIL/INEP,
2005-2013, s/p). Vale lembrar que o ideal de desempenho estabelecido pelo Governo Federal
é nota 6, compatível com a média dos países desenvolvidos.

EF
2005

2007

2009

2011

2013

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

AI

3,2

3,9

3,3

3,5

4,1

3,3

3,6

4,0

4,3

4,6

4,9

5,2

5,5

AF

2,5

3,5

2,9

2,8

2,8

2,5

2,6

2,9

3,3

3,7

3,9

4,2

4,5

AI

2,7

3,4

3,8

4,2

4,3

2,8

3,1

3,5

3,8

4,1

4,4

4,7

5,0

AF

2,8

3,0

3,1

3,3

3,4

2,8

3,0

3,2

3,6

4,0

4,3

4,5

4,8

AI

2,9

3,3

3,7

3,9

3,9

AF

2,6

2,8

3,0

3,1

3,1

AI

3,8

4,2

4,6

5,0

5,2

3,6

4,0

5,8

4,9

5,2

5,5

5,7

6,0

AF

3,5

3,8

4,0

4,1

4,2

3,3

3,4

5,2

4,4

4,7

5,0

5,2

5,5

Brasil

Nordeste

Bahia

UF

Ibotirama

Tabela 6 – IDEB e metas projetadas para o Ensino Fundamental. Ibotirama, 2005 – 2021.
IDEB Observado
Metas Projetadas

Fonte: BRASIL/INEP.
Nota: AI = Anos Iniciais; AF = Anos Finais.

Em comparação com o desempenho do Brasil e da Bahia, observa-se que o IDEB de
Ibotirama, no ano de 2013, obteve desempenho inferior ao que foi alcançado por àqueles
entes federados, tanto nas séries iniciais quanto nas séries finais do Ensino Fundamental,
conforme indicamos na Tabela 7. A diferença em relação ao Brasil chega a 21% (vinte e um
por cento) nas séries iniciais; e, 33,3% (trinta e três vírgula três por cento) nos anos finais.
Assim, apesar do IDEB por si só não resolver todas as mazelas da Educação Básica, esta
distorção revela uma situação indesejável e que necessita da atenção do Estado, em
articulação com as esferas federal, estadual e municipal, para a superação dos desafios
políticos, técnicos e financeiros que obstaculizam o desenvolvimento da educação básica no
âmbito municipal.
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Tabela 7 – IDEB do Ensino Fundamental. Ibotirama, Bahia, Brasil, 2005-2013.
UF/ ANO
IDEB Anos Iniciais EF
IDEB Anos Finais EF
2005

2007

2009

2011

2013

2005

2007

2009

2011

2013

Brasil

3,8

4,2

4,6

5,0

5,2

3,5

3,8

4,0

4,1

4,2

Bahia

2,7

3,4

3,8

4,2

4,3

2,8

3,0

3,1

3,3

3,4

Ibotirama

3,2

3,9

3,3

3,5

4,1

2,5

3,5

2,9

2,8

2,8

Fonte: BRASIL/INEP.

A Tabela 8 registra uma progressão ascendente na taxa de aprovação do Ensino Fundamental,
ainda que para os anos finais a mesma não tenha sido tão expressiva. Em 2013, a taxa de
reprovação cai, significativamente, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, entretanto, nos
anos finais é, consideravelmente, alta, atingindo 14,4 (catorze vírgula quatro) do total de mais
de mil estudantes matriculados na rede municipal (Tabela 4). Já a taxa de abandono apresenta
uma progressão descendente, porém no ano de 2012 registra uma taxa expressiva, 11,5 (onze
vírgula cinco) para os anos finais do ensino fundamental.
Tabela 8 – Taxas de rendimento anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. Ibotirama, 20102013.
Ano
Aprovação
Reprovação
Abandono
Anos
Iniciais

Anos
Finais

Anos
Iniciais

Anos
Finais

Anos
Iniciais

Anos
Finais

2010

85,6

79,0

11,4

13,8

3,0

7,2

2011

87,0

72,3

8,7

18,1

4,3

9,6

2012

89,5

71,0

7,1

17,5

3,3

11,5

2013

94,3

81,9

3,9

14,4

1,8

3,6

Fonte: BRASIL/INEP/Censo Escolar 2010-2013/QEDU (Elaborado pelo autor).

Ao confrontarmos os dados do Censo Escolar com desempenho dos estudantes na Prova
Brasil em Língua Portuguesa e Matemática (Tabela 9), verificamos que houve uma melhoria
no aprendizado nos anos iniciais. O mesmo fato não é possível observar no desempenho dos
estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental.
Na perspectiva da escala de proficiência da Prova Brasil do INEP (2013), do total de nove
níveis para Língua Portuguesa e dez níveis para Matemática os estudantes, dos anos iniciais
do Ensino Fundamental, apresentam um desempenho nível 2 e 3, respectivamente. Nas séries
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finais são oito níveis para Língua Portuguesa e nove níveis para Matemática, os estudantes
apresentam um desempenho nível 1 nos dois componentes curriculares.

Tabela 9 – Proficiência em língua portuguesa e matemática – nota da Prova Brasil. Ibotirama,
2007-2013.
Anos Iniciais/Ensino Fundamental
Anos Finais/Ensino Fundamental
Ano

Aprendizado

Língua
Portuguesa

Matemática

Aprendizado

Língua
Portuguesa

Matemática

2007

4,64

171,32

186,48

4,49

232,53

236,57

2009

4.14

155,89

174,88

4,22

226,27

226,90

2011

4,04

157,39

168,32

3,75

210,81

214,33

2013

4,34

164,11

177,95

3,38

193,82

208,87

Fonte: BRASIL/INEP/IDEB 2007-2013/QEDU (Elaborado pelo autor).

Destacamos que os estudantes situados nos níveis iniciais de desempenho da escala de
proficiência da Prova Brasil, demonstram que aprenderam o mínimo do que é proposto para
os respectivos anos de escolarização em que se encontram. Nestes níveis iniciais, é possível
verificar que houve o começo de um processo de sistematização e domínio das habilidades
básicas e fundamentais. Os níveis mais altos de desempenho revelam o desenvolvimento de
habilidades complexas e aprendizado superior a média do que é previsto para o nível de
escolarização no final dos anos iniciais e dos anos finais do Ensino Fundamental.
Os dados do desempenho dos estudantes indicam a necessidade de uma intervenção focada
nos processos ensino para que eles possam progredir em níveis de aprendizagem maior. Por
outro lado, indicam também desafios que precisam ser superados. Alguns aspectos,
consideramos importantes para que tal fato ocorra: oferecer maior atenção aos gestores
educacionais para qualificá-los para melhor intervir nas práticas de efetivação da gestão;
ampliar o nível de comprometimento dos gestores educacionais na mobilização da equipe
pedagógica de suas escolas; possibilitar o desenvolvimento de uma visão sistêmica acerca dos
processos educativos e pedagógicos implementados no âmbito do sistema e das escolas;
adotar iniciativas eficazes para elaboração, execução e avaliação de um planejamento
sistemático no âmbito do sistema, como a publicação do PME e das escolas como a
revisão/adequação dos projetos político-pedagógicos.
Em agosto de 2009, Ibotirama faz adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos pela
Educação, instituído pelo Governo Federal por meio do Decreto nº. 6.094/2007, que colocou à
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disposição dos estados, do Distrito Federal e dos municípios o programa estratégico do Plano
de Desenvolvimento da Educação (PDE), que em regime de colaboração, oferece meios para
compartilhar competências políticas, assistência técnica e financeira para a execução de
programas de manutenção e desenvolvimento da educação básica.
Ainda, em 21de agosto de 2009, Ibotirama elabora seu Plano de Ações Articuladas (PAR),
instrumento de planejamento que reúne o conjunto de ações que são apoiadas técnica e
financeiramente pelo MEC e visa o cumprimento das metas do Plano de Metas Compromisso
Todos pela Educação e do PDE.
Quanto ao Conselho Municipal de Educação (CME), foi instituído em Ibotirama, pela Lei
Municipal nº. 009/2011 datada de 21 de junho de 2011. A Lei dispõe sobre a criação,
composição, funcionamento e atribuições do CME (IBOTIRAMA, 2011b).
O CME de Ibotirama é composto por duas câmaras básicas: câmara de Educação Básica e
câmara do Fundeb. A câmara de Educação Básica é composta por sete conselheiros, composta
por representantes da SME, do magistério público municipal, dos diretores das escolas da rede
municipal, do conselho escolar municipal, das escolas privadas que mantem educação infantil,
dos pais e da Secretaria Estadual da Educação (IBOTIRAMA, 2011b).
A câmara do Fundeb é composta por 10 (dez) conselheiros, sendo que as representações se
configuram da seguinte forma: dois representantes do Poder Executivo Municipal, um
representante da educação básica publica municipal, um representante dos diretores das
escolas públicas municipal, um representante dos servidores técnico-administrativo das
escolas públicas municipal, um representante do Conselho Tutelar, dois representantes de pais
dos estudantes e dois representantes dos estudantes das escolas públicas do município
(IBOTIRAMA, 2011b).
Conforme o Regimento Interno do CME de Ibotirama, aprovado pelo Decreto Municipal nº.
244/2012, suas atribuições são normativas, deliberativas, mobilizadoras, fiscalizadora,
consultiva, propositiva e de acompanhamento e controle social do financiamento da educação
municipal. As finalidades e atribuições constantes no Regimento interno ratificam a Lei
Municipal nº. 009/2011.
Os atos e registro do CME de Ibotirama são manifestos sob quaisquer matérias de sua
competência ou que lhe submetida à apreciação pode resultar em parecer, resolução,
indicação ou instrução (IBOTIRAMA, 2012).
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Quanto ao Plano Municipal de Educação (PME), destacamos que Ibotirama não possui plano
referente ao período de 2001-2010. Recentemente, com o Decreto Municipal nº. 27/2015, foi
instituído o grupo colaborativo do PME. Sem dúvidas, o decreto se constitui um avanço para
a gestão educacional municipal, entretanto, ao deixar em aberto as atribuições e as funções de
cada membro do grupo colaborativo, se impõe um desafio a ser superado. Salientamos que o
PME para o período de 2015-2025, Lei municipal nº. 004/2015, datado de 22 de junho do ano
em curso, portanto, depois que realizamos a análise documental que compõe esta pesquisa.
O SASE/MEC, por meio de um Caderno de Orientações (BRASIL, 2014, p. 9), propõe que ao
se nomear uma equipe técnica do PME, esta deva desempenhar as seguintes atribuições:
analisar dados e informações sobre a oferta e a demanda educacional no território do
município; formular metas, estratégias e indicadores com base nos levantamentos realizados;
avaliar os investimentos necessários para cada meta; analisar a coerência do conjunto das
metas e sua vinculação com as metas estaduais e nacionais; estabelecer coerência e conexão
entre o plano de educação e o projeto de desenvolvimento local.
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4 CAMINHO METODOLÓGICO: O TRABALHO DE CAMPO

A investigação delineada neste trabalho, quanto à sua natureza, caracteriza-se como uma
pesquisa aplicada, pois tem como motivação essencial contribuir para resolver um problema
social, cujo objetivo é investigar o grau de reconhecimento da dimensão pedagógica pelos
gestores educacionais das escolas e do sistema de ensino público do município de Ibotirama.
Especificamente, no campo de conhecimento da educação.
Outros objetivos específicos também se apresentam na construção desta pesquisa: a)
identificar o nível de compreensão das dimensões econômica, política, cultural e pedagógica
da gestão educacional pelos gestores educacionais de Ibotirama; b) explorar as formas de
efetivação das práticas gestoras na dimensão pedagógica da gestão educacional e como estas
se relacionam com o IDEB; c) desenvolver um conjunto de diretrizes como proposição à
elaboração de plano de trabalho para efetivação das práticas gestoras na dimensão pedagógica
da gestão educacional.
Do ponto de vista da abordagem do problema, a pesquisa é qualitativa; quanto à sua natureza
é descritiva. Para Flick (2009, p.21), “a pesquisa qualitativa é de particular relevância ao
estudo das relações sociais devido à pluralização das esferas de vida. Essa pluralização requer
uma nova sensibilidade para o estudo empírico das questões”.
Consideramos também, que os dados serão tratados de forma descritiva. De acordo com Gil
(2007, p. 42), “as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das
características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de
relações entre variáveis [...]”.
O percurso metodológico trilhado neste trabalho pode ser caracterizado em sete momentos
diferenciados: 1) Delineamento do objeto de pesquisa; 2) Apropriação do referencial teórico;
3) Entrevistas exploratórias; 4) Elaboração questionário; 5) Aplicação de questionários; 6)
Análise dos dados; 7) Construção de diretrizes do plano de intervenção.
1) Delineamento do objeto de pesquisa: neste primeiro momento, ao tomarmos a decisão de
abordar como tema a Gestão Educacional com ênfase na dimensão pedagógica, pensamos em
definir aquilo que seria relevante para determinarmos como objeto desta pesquisa.
Inicialmente, consideramos em adotar como objeto a análise da percepção dos gestores
educacionais sobre as contribuições do IDEB nas ações de gestão da educação nas escolas e
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no sistema de ensino público de Ibotirama. Depois, redefinimos como objeto o grau de
reconhecimento da dimensão pedagógica da gestão da educação pelos gestores educacionais
das escolas e do sistema de ensino público do município de Ibotirama. Tomamos o IDEB
como instrumento de caracterização do contexto educacional para entender o quanto o arranjo
político e administrativo da gestão da educação em Ibotirama consegue ou não enfrentar o
desafio da reversão de cenário tão adverso.
2) Apropriação do referencial teórico: a partir da tomada de decisão acerca do objeto de
pesquisa, procuramos uma fundamentação teórica que pudesse explicar o fenômeno da gestão
educacional, sua base epistemológica, o processo histórico que a define como campo do
conhecimento, as construções conceituais e praxiológicas, sua compreensão como fenômeno
multidimensional. No processo de apropriação do referencial, realizamos a análise
bibliográfica e documental.
3) Entrevistas exploratórias com a apropriação do referencial teórico: realizamos entrevistas
exploratórias, em número restrito de

seis gestores, com a finalidade de realizar um

levantamento preliminar de informações acerca da compreensão dos gestores sobre as práticas
de gestão em geral, e, em particular, das ações de efetivação da dimensão pedagógica da
gestão educacional no âmbito do município de Ibotirama. As entrevistas foram utilizadas
como instrumento de refino metodológico por oferecer elementos para a definição das
categorias de análise.
4) Elaboração do questionário: com base nos dados levantados nas entrevistas exploratórias
definimos as categorias e o conjunto de questões a serem abordadas neste instrumento de
investigação. O questionário envolveu um número maior de participantes, 35 sujeitos,
incluindo os seis gestores da entrevista exploratória, com o objetivo de conhecer suas opiniões
acerca da efetivação das práticas de gestão e da dimensão pedagógica da gestão educacional.
5) Aplicação de questionários: primeiramente, a aplicação do questionário se deu por meio de
do aplicativo de computação em nuvem Google Docs. Diante do baixo retorno nas respostas,
resolvemos distribuir uma versão impressa que resultou numa ampliação de quinze para 35
respostas, no total. Atribuímos a demora em responder ao questionário eletrônico à
dificuldade de usabilidade do software na plataforma web, além da possível precariedade de
banda de internet no município de Ibotirama.
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6) Análise dos dados: os dados obtidos nas entrevistas e no questionário, foram analisados à
luz da fundamentação teórica estudada. Agrupamos em quatro categorias: dimensão
econômica, dimensão política, dimensão cultural e dimensão pedagógica que possibilitaram o
levantamento dos aspectos essenciais para a proposição de diretrizes para elaboração do plano
de trabalho para efetivação das práticas na dimensão pedagógica do processo de gestão
educacional. Tal proposição se caracteriza como proposta de intervenção desta pesquisa
aplicada. Durante a leitura dos dados apresentamos algumas declarações das participantes das
entrevistas, que codificamos com a denominação Daura11 acrescida de uma letra em ordem
alfabética por força do nosso compromisso em assegurar sigilo e o anonimato junto a elas.
7) Construção de diretrizes do plano de intervenção: Os elementos para construção das
diretrizes são oriundos dos dados coletados e analisados nas entrevistas exploratórias e nos
questionários.
O percurso metodológico foi estruturado e desenvolvido a partir da problemática prévia,
apropriação do referencial teórico que serve de base para a pesquisa, estudos exploratórios,
identificação de eixos categóricos (dimensão econômica, política, cultural e pedagógica da
gestão educacional), execução da pesquisa de campo, análise de dados e elaboração do
produto.
No acompanhamento ao trabalho de campo utilizamos, também, o levantamento de dados de
forma assistemática em conversas com o Secretário Municipal de Educação e com a
Assessora de Educação Básica que serviram para ampliarmos a construção do texto descrito
nesta trajetória metodológica.

4.1 DELIMITAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA

Tomamos como participantes da pesquisa 35 gestores educacionais que atuam no âmbito do
sistema municipal de ensino público de Ibotirama, nas Unidades Municipais Escolares (UME)
e no órgão central da Secretaria Municipal de Educação de Ibotirama (SMEI).

11

Daura é personagem principal do Romance A Dama do Velho Chico, autoria de Carlos Barbosa, poeta,
romancista e compositor ibotiramense. Em 2002, é publicado pela editora Bom Texto, Rio de Janeiro, em 2009,
o romance entrou para o catálogo de livros do Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE) do MEC.
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Selecionamos os gestores diretamente vinculados com os Anos Finais Ensino Fundamental.
Destacamos no universo de 52 (cinquenta e dois) gestores educacionais um total de 06
participantes para a entrevista exploratória. A composição deu-se da seguinte forma: três
gestores das escolas e três gestores do órgão central com graduação em pedagogia,
modalidade presencial e, também, com curso de especialização em gestão com carga horária
mínima de 360 horas. Assim, a amostragem aqui foi definida “por critérios de
representatividade qualitativa” (THIOLLENT, 2011, p.71).
Os requisitos aplicados na seleção da amostra consideram a relevância que os participantes
têm em relação ao objeto de estudo deste trabalho que é o grau de reconhecimento da
dimensão pedagógica da gestão da educação pelos gestores educacionais das escolas e do
sistema de ensino público do município de Ibotirama.
Com o uso do instrumento questionário estruturado em escalas de atitude Likert procuramos,
no universo dos gestores da educação municipal de Ibotirama, ouvir a opinião de diretores
escolares, de vice-diretores escolares, das secretárias escolares, das coordenadoras
pedagógicas da SMEI, de técnicas educacionais e da coordenadora da Educação Básica acerca
do processo de efetivação das práticas gestoras na dimensão pedagógica e o nível de
compreensão das demais dimensões da gestão educacional (econômica, política e cultural).

4.2 PESQUISA: ABORDAGEM, MÉTODO E TÉCNICAS

A pesquisa aqui delineada foi desenvolvida com base em um método com a finalidade de
permitir a coleta e a análise das informações de uma maneira mais organizada. Gatti (2012, p.
47) considera que o “Método não é algo abstrato. Método é ato vivo, concreto, que se revela
nas nossas ações, na nossa organização do trabalho investigativo, na maneira como olhamos
as coisas do mundo”.
Diante dos procedimentos metodológicos que adotamos, realizamos uma pesquisa de campo
de natureza exploratória e descritiva com enfoque qualitativo. Segundo Gatti (2012, p. 63), “a
partir do trabalho metódico que se desenvolve na abordagem do problema, vai-se
aproximando de respostas e/ou compreensões cientificamente viáveis, por meio dos
procedimentos adotados, que devem ser coerentes com a natureza da abordagem pretendida”.
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A decisão acima posta procurou vincular o objetivo geral da pesquisa, que envolve a
compreensão da concepção de gestão educacional, associada às ações gestoras que efetivam a
dimensão pedagógica nas escolas e no sistema de ensino público municipal de Ibotirama.
Nesta perspectiva decidimos pela combinação com o uso da técnica da entrevista exploratória,
pois “contribuem para descobrir os aspectos a ter em conta” (QUIVY; CAMPENHOUDT,
2013) com o questionário estruturado em escalas de atitude Likert.

4.2.1 A entrevista exploratória

Para auxiliar na definição dos parâmetros de construção da problemática da investigação
utilizamos a entrevista exploratória. Quivy e Campenhoudt (2013, p. 69) levam em conta que,
“as entrevistas exploratórias têm, portanto, como função principal revelar determinados
aspectos do fenômeno estudado em que o investigador não teria espontaneamente pensado por
si mesmo e, assim, completar as pistas de trabalho sugeridas por suas leituras”.
As entrevistas exploratórias (Apêndice 1) foram relevantes no processo de construção da
problemática desta pesquisa, bem como da construção categórica do trabalho. Realizadas
individualmente, contribuíram para o levantamento de informações acerca das concepções e
conhecimentos dos gestores educacionais sobre as ações gestoras de efetivação da dimensão
pedagógica da gestão educacional e das demais dimensões.
Por meio do critério de representatividade qualitativa, selecionamos seis gestores diretamente
vinculados com os Anos Finais Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano); sendo duas diretoras
escolares, uma vice-diretora, três coordenadores pedagógicos da SMEI, todas com graduação
em pedagogia, modalidade presencial e, também, com curso de especialização em gestão com
carga horária mínima de 360 horas.
Assim, a escuta dos gestores nos proporcionou a oportunidade de ampliar nossa compreensão
acerca do objeto empírico de nossa pesquisa, direcionando para a necessidade de
sistematizarmos um questionário para complementação na coleta de dados, a partir da
perspectiva das dimensões da gestão educacional apontada por Sander (2007): a dimensão
econômica, a dimensão política, a dimensão cultural e a dimensão pedagógica.
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4.3 CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA DO INSTRUMENTO DE INVESTIGAÇÃO: O
QUESTIONÁRIO

A partir da escuta dos gestores educacionais de Ibotirama, entendemos a necessidade de
ampliarmos os dados e informações sobre o sistema municipal de educação e sobre as escolas
municipais do município. Buscamos identificar a concepção de gestão educacional partindo
do quadro teórico desenhado com a leitura dos diferentes autores e enfoques e do
levantamento realizado nas entrevistas exploratórias. Tais concepções dirigiram a elaboração
das assertivas propostas, tendo como referência os objetivos da pesquisa.
Ao elaboramos o questionário (Apêndice 2), decidimos que teria dois blocos: o primeiro
bloco composto com um conjunto de dez itens que reportam ao perfil dos gestores
educacionais; e, o segundo composto por um conjunto de itens distribuído em quatro
dimensões: a dimensão pedagógica, a dimensão econômica, a dimensão política e a dimensão
cultural, inspiradas no modelo multidimensional da gestão educacional proposto por Benno
Sander (1995; 2007).
Apesar de não termos aplicado pré-teste, realizamos apresentação do instrumento a três
especialistas em educação (pesquisadores e diretores de escolas) para verificação da clareza e
adequação dos itens. Após a apreciação dos especialistas, alguns ajustes foram feitos nos itens
para uma melhor adequação e clareza.
Laville e Dionne (1999) recomendam que a aplicação do instrumento questionário seja
padronizada, que todos os participantes sejam abordados com mesmo procedimento.
Destacam, ainda, que “dentre as vantagens desse tipo de questionário padronizado – diz
também uniformizado –, pode-se lembrar que se mostra econômico no uso e permite alcançar
rápida e simultaneamente um grande número de pessoas [...]” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p.
183-184). Assim, optamos por uma adaptação à escala somatória de Likert. Cada item é
composto por um enunciado, seguindo da escala: não sei; discordo; concordo parcialmente;
concordo totalmente.
O questionário foi aplicado aos participantes da pesquisa após as entrevistas exploratórias.
Construído e publicado com o apoio da ferramenta colaborativa “Form” vinculada ao Google
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Drive12. Inicialmente, disponibilizamos em uma homepage Gestão Educacional Ibotirama,
hospedada no site da google13. Verificamos que houve dificuldade por parte de alguns
participantes em acessar o documento pela internet, o que nos fez decidir por distribuí-lo na
forma impressa, entregue pessoalmente, aplicado e recolhido pelo pesquisador.
O esquema da metodologia aplicada neste estudo encontra-se resumidamente apresentado na
Figura 7.

Figura 7 – Desenho metodológico do trabalho

12

Serviço gratuito de armazenamento e sincronização de dados que abriga o Google Docs e permite aplicações
de produtividade e edições de documentos. Baseado no conceito de computação em nuvem, foi disponibilizado
pela Google desde 2012.
13
O
questionário
foi
disponibilizado
para
acesso
por
meio
do
link
<https://sites.google.com/site/gestaoeducacionalibotirama/>. Elaborado no formulário eletrônico do Google
Docs.

130

5 ANÁLISE DESCRITIVA DOS RESULTADOS

A análise descritiva dos dados possibilitou o levantamento do perfil dos participantes, bem
como compreender a concepção de gestão educacional que permeia a ação gestora nas escolas
e no sistema de ensino público municipal de Ibotirama. Procura, ainda, a identificação do
nível de compreensão das dimensões econômica, política e cultural por parte dos gestores
educacionais e a investigação das praticas dos gestores educacionais que efetivam a dimensão
pedagógica da gestão da educação, à luz da perspectiva multidimensional de gestão da
educação instituído por Benno Sander (1995; 2007). Por último, propomos um conjunto de
diretrizes para efetivação da dimensão pedagógica, por meio de elementos que busquem a
elaboração de plano de trabalho que valorize a sistematização e a concretização de ações
transformadoras nos processos de gestão educacional no município de Ibotirama.

5.1 PERFIL DOS PARTICIPANTES

Ao responderem o questionário os participantes da pesquisa apontaram algumas questões cujo
objetivo foi o de levantar, em linha geral, o perfil dos gestores educacionais de Ibotirama. Os
dados obtidos revelaram que a gestão da educação é exercida majoritariamente por mulheres
(33), perfazendo 94% (noventa e quatro por cento) dos participantes. Há somente dois homens
ocupando a função de gestor educacional em Ibotirama. Quanto à idade dos participantes,
40,0% (quarenta por cento) tem idade entre 41 a 45 anos, conforme Tabela 10.

Tabela 10 – Faixa etária dos gestores educacionais
IDADE
PARTICIPANTES PERCENTUAL
Entre 21 a 25 anos
0,0%
0
Entre 26 a 30 anos
3,0%
1
Entre 31 a 35 anos
11,5%
4
Entre 36 a 40 anos
28,5%
10
Entre 41 a 45 anos
40,0%
14
Entre 46 a 50 anos
8,5%
3
Acima de 51 anos
3
8,5%
Total
35
100,0%
Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).
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Relembramos que, durante a leitura dos dados apresentaremos algumas declarações das
participantes, que codificamos com a denominação Daura acrescida de uma letra em ordem
alfabética virtude do nosso compromisso em assegurar o anonimato junto a elas.
Participaram da pesquisa um coordenador da educação básica; cinco coordenadores
pedagógicos; três técnicos educacionais da SMEI; 14 diretores escolares, sete vice-diretores
escolares; cinco secretários escolares, perfazendo um total de 35 gestores educacionais.

Tabela 11 – Distribuição de gestores por função.
EXISTENTE NO PARTICIPANTES
FUNÇÃO
PERCENTUAL
MUNICIPIO
DA PESQUISA
Diretor escolar
66,6%
21
14
Vice-diretor escolar
77,7%
09
07
Secretário escolar
50,0%
10
05
Coordenador pedagógico
00
00
0,0%
escolar
Coordenador pedagógico
62,5%
da SMEI
08
05
Técnicos Educacionais
100,0%
da SMEI
03
03
Coordenador da
01
01
100,0%
Educação Básica SMEI
Total
52
35
67,4%
Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

Consultados sobre a forma de ingresso na função de gestor educacional, a Tabela 12 indica
que do total de participantes, 28,5% (10) ingressaram na função por meio de concurso
público; 68,5% (24) ingressaram na função por indicação política; e, somente 3,0% (um)
ingressaram na função por meio de seleção técnica. Com base na análise documental,
verificamos que em Ibotirama não há implantada a política de eleição para gestores
educacionais, apesar do Estatuto dos Profissionais do Magistério Público de Ibotirama, Lei n.
011/2014, Artigo 99, indicar que a direção e vice-direção será definida por eleição direta para
um mandato de 02 anos, permitida uma única recondução. O fato de os gestores ocuparem o
cargo por indicação e, consequentemente, estarem filiados politicamente aos governantes do
Poder Executivo pode ter influenciado o teor das respostas do questionário, limitando as
conclusões da pesquisa. Neste sentido, a ausência normativa quanto o delineamento das
funções e o não cumprimento do processo de eleição para dirigentes escolares acabam
prejudicando o exercício desses gestores.
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Tabela 12 – Modo de ingresso na função de gestor.
CARGO
PARTICIPANTES PERCENTUAL
Concurso
28,5%
10
Eleição direta
0
0,0%
Entrevista
0
0,0%
Indicação
24
68,5%
Seleção técnica
1
3,0%
Total
35
100,0%
Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

Quanto ao tempo de serviço no exercício da função de gestor educacional, observamos que
48% (17) dos participantes têm entre dois a quatro anos de trabalho na função de gestor
educacional. Apenas 20% (7) dos gestores educacionais têm mais de dez anos no exercício da
função, conforme indicado na Tabela 13.

Tabela 13 – Tempo de serviço no exercício da função de gestor
educacional.
TEMPO DE SERVIÇO PARTICIPANTES PERCENTUAL
Até 1 ano
2
6,0%
2 a 4 anos
17
48,0%
5a7
5
14,5%
8 a 10
4
11,5%
Acima de 10 anos
7
20,0%
Total
35
100,0%
Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

Quanto à formação atual dos gestores educacionais, observamos que 48% (17) dos
participantes têm como maior formação especialização lato sensu. Aqueles que possuem
como maior formação graduação perfazem 34,2% (12). Somente 17,1% (seis) dos gestores
educacionais, ainda, têm como maior formação o magistério. Não há em Ibotirama gestores
educacionais com mestrado ou doutorado, conforme indicado na Tabela 14.

Tabela 14 – Formação atual dos gestores educacionais
FORMAÇÃO
PARTICIPANTES PERCENTUAL
Magistério
17,1%
6
Graduação
34,2%
12
Especialização
48,7%
17
Mestrado
0,0%
0
Doutorado
0
0,0%
Total
100,0%
35
Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).
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Conforme indica a Tabela 15, a faixa salarial de maior concentração de gestores educacionais
é a de R$3000,00 (três mil reais), perfazendo 37% (13) do total pesquisado. Por outro lado, é
possível encontrar gestores que percebem até R$800,00 (oitocentos reais), perfazendo 11%
(4) do total pesquisado. No município de Ibotirama, os menores salários pagos a gestores
educacionais estão vinculados à função de secretário escolar, talvez seja pela natureza
instrumental e utilitária dessa atividade gestora.

Tabela 15 – Faixa salarial dos gestores educacionais
FAIXA SALARIAL
PARTICIPANTES PERCENTUAL
Até 800 reais
4
11,0%
Entre 800 a 1.000 reais
1
3,0%
Entre 1.001 a 1.500 reais
3
9,0%
Entre 1.501 a 2.000 reais
2
6,0%
Entre 2.001 a 2.500 reais
4
11,0%
Entre 2.501 a 3.000 reais
13
37,0%
Entre 3.001 a 3.500 reais
8
23,0%
Entre 3.501 a 4.000 reais
0
0,0%
Entre 4.001 a 4.500 reais
0
0,0%
Entre 4.501 a 5.000 reais
0
0,0%
Acima de 5.001 reais
0
0,0%
Total
35
100,0%
Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

Com base nos dados levantados, fica evidenciado que o perfil dos gestores educacionais do
município de Ibotirama se configura da seguinte forma: a maioria é do sexo feminino (33
participantes); são egressos do curso de Pedagogia (21 participantes); possui curso de
especialização na área da educação (18 participantes) – gestão da educação e psicopedagogia
–; está na faixa etária entre 36 a 45 anos (24 participantes); ocupa a função de gestor por
indicação política (24 participantes); tem até quatro anos no exercício do cargo de gestor (18
participantes) e ganham entre 800 a 3.500 reais (35 participantes).

5.2 CONCEPÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL: PERSPECTIVA DOS GESTORES

A realização das entrevistas exploratórias permitiu levantar perspectivas acerca da concepção
de gestão educacional que permeia a ação gestora nas escolas e no sistema de ensino público
do município de Ibotirama. Sander (2007) caracteriza quatro construções conceituais e
praxiológicas de gestão educacional: administração para a eficiência econômica;
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administração para eficácia pedagógica; administração para a efetividade política; e,
administração para a relevância cultural que discutimos no capítulo 1, seção gestão
educacional: construções conceituais e praxiológicas.
Para Daura A, a concepção de gestão educacional predominante traz a dimensão da relevância
cultural onde o “valor e a pertinência dos atos e fatos administrativos para o desenvolvimento
humano e a qualidade de vida dos participantes do sistema educacional” (SANDER, 2007, p.
52) são fundamentais. Tal concepção pode ser verificada em seu depoimento:
Gestão educacional é complexo, difícil realmente, porque envolve muitas pessoas,
envolve muitos assuntos e é uma demanda [...]. Então, gestão educacional é
trabalhar. Primeiro que a honestidade, eu acredito muito nisso, humildade
também, acima de tudo, sabedoria, determinação, organização, democracia
acima de tudo e também limite e liberdade, que tudo tem que tá em conjunto para
que a gente possa desenvolver uma gestão realmente bastante participativa [...].
(DAURA A, grifo nosso).

Outra gestora, Daura B, também confirma essa dimensão para uma gestão educacional
voltada para a relevância cultural. Sander (2007, p. 83) destaca que “a preocupação central da
administração para a relevância é o desenvolvimento humano sustentável e a promoção da
qualidade de vida na educação”. A gestora afirma que:
[...] gestão educacional, primeiramente, é humano, tem que ter humanidade,
compreensão e amor, apesar de que a gente tem que ter o nosso salário. Não se
trabalha só por esses pontos, se não teria muita gente trabalhando mesmo, a gente
precisa de recursos. Mas colocando o salário a parte, você sabe... Você tem que se
conformar com o que você vai ganhar, você precisa se dedicar em que você está
fazendo. [...]. (DAURA B, grifo nosso).

Daura D, apresenta a mesma dimensão para a gestão educacional relevante, entretanto, aponta
também indicativos para a gestão educacional na perspectiva da eficiência econômica. Sander
(2007) considera que “[...] aplicada à educação e à escola a administração pautada pela
eficiência econômica acentua as características extrínsecas e instrumentais”. Segundo a
gestora:
Gestão educacional é uma questão de líder, eu acho que é aquela pessoa que tem o
poder de liderar, e nasce com essa questão de ser nato, né, de liderança. Então, o
gestor ou a gestão ela tem que tá sempre na visão maior, ela tem que se deslumbrar e
crescer [...] e trazer a equipe pra dentro desse processo, pra que assim no coletivo
a gente consiga sanar os maiores problemas. Então, o gestor ele tem que tá
antenado com as mudanças das sociedades, tem que tá antenado ao público que
atende. A questão da vivência dos alunos, trazendo essa comunidade pra poder
ajudar também, somar esforços [...] Está também atrelado à secretaria com essa
comunicação escola-secretaria-comunidade no todo. E tem que estar pensando
também nesse crescimento da escola, gestão do financeiro. (DAURA D, grifo
nosso).
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A tendência para uma concepção de gestão educacional na perspectiva da eficiência
econômica surge marcadamente na fala da gestora Daura C. Sander (2007, p. 77) considera
que “[...] aplicada à educação e à escola a administração pautada pela eficiência econômica
acentua as características extrínsecas e instrumentais dos fenômenos organizacionais e dos
atos e fatos administrativos”. Vejamos a transcrição a seguir:
O que é gestão educacional? É ser... Fazer gestão, fazer gestão é um processo longo,
porque você não faz essa gestão de um dia pra outro. É um processo que você
envolve muita gente, porque você só não dirige uma escola, uma unidade escolar.
Você precisa de uma equipe que faça esse trabalho com você, porque se você não
tiver equipe pra você delegar poderes e fazer dividir tudo isso, você não consegue
fazer uma gestão. Sê uma grande gestora. E só se faz gestão com equipe. (DAURA
C, grifo nosso).

A tendência para a perspectiva da efetividade política é evidente no enunciado da gestora
Daura F. A ideia de efetividade política “[...] supõe o compromisso real com o atendimento
das demandas políticas da comunidade. A materialização desse compromisso exige da
administração educacional um envolvimento concreto na vida da comunidade através da
filosofia solidária e uma metodologia participativa [...]” (SANDER, 2007, p.81). A gestora
declara:
Minha concepção de gestão [educacional] como o nome diz é gerir, administrar, é
reger em pacto de colaboração. Seria mesmo de pensar e atuar em prol de
educação, fazendo articulação junto aos outros pares, aos outros parceiros,
procurando meios e mecanismo para que a educação se efetive. É isso,
resumidamente, que gestão educacional é. As pessoas que estão envolvidas com a
gestão elas têm um compromisso, uma responsabilidade de pensar, pesquisar, de
estudar, de conduzir o seu trabalho em prol da efetividade da educação.
(DAURA F, grifo nosso).

É possível, também, verificarmos a tendência na perspectiva de gestão educacional voltada
para a eficácia pedagógica. Sander (2007, p. 79) indica que “aplicada à educação, a eficácia
da administração

preocupa-se,

essencialmente,

com a

consecução

dos objetivos

intrinsecamente educacionais, estando, dessa forma, estreitamente vinculada aos aspectos
pedagógicos das escolas [...] e sistemas de ensino”.
Olha a gestão [educacional] pra mim é você desenvolver realmente as ações com
foco naquilo que realmente é necessário, é importante, é prioritário, né? Então,
estabelecer a conexão dos indicadores que você tem no momento e tá promovendo
as intervenções que são necessárias para que a educação realmente caminhe, para
que a aprendizagem seja de fato verdadeira, dentro de todas aquelas dimensões,
tanto da dimensão escolar como das práticas pedagógicas, no olhar da formação
do professor, então eu acho que a gestão ela não pode ser algo isolado apenas com
um foco, o foco teria que ser realmente nesse andar de todo o sistema, né, uma rede
onde o gestor maior com o gestor ali do sistema da secretaria, mais gestores das
unidades escolares e toda comunidade escolar pudesse estar estabelecendo essa
parceria, priorizando realmente o foco que é o ensino-aprendizagem. (DAURA
E, grifo nosso).
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A partir das declarações das gestoras, podemos afirmar que ainda não há consenso sobre a
concepção de gestão educacional predominante no município de Ibotirama, ao considerarmos
que cada dimensão da gestão educacional possui um critério de desempenho administrativo
hegemônico. Esse pluralismo de perspectivas pode nos direcionar para uma tendência à
perspectiva do paradigma multidimensional apontado por Sander (2007).
Os dados a seguir buscam evidenciar o grau de predominância dentre as perspectivas e,
especialmente, a inserção e o reconhecimento das práticas relacionadas à dimensão
pedagógica.

5.3 RESULTADOS, A PERSPECTIVA DA DIMENSÃO ECONÔMICA

A aplicação do questionário favoreceu o levantamento de dados que nos permitisse a
identificação do nível de reconhecimento da dimensão econômica das gestoras educacionais
de Ibotirama. Nesta dimensão “a eficiência implica comprovada capacidade baseada na
produtividade operacional e na habilidade para desempenhar-se bem e economicamente [...].
A maximização do aproveitamento dos recursos econômicos e materiais” (SANDER, 2007, p.
76). Destacamos que a dimensão econômica possui um caráter instrumental com
preocupações externas que se relacionam com a economia e a sociedade.

Gráfico 3 – Participação, divulgação e execução de programas federais.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).
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Dentre os programas do MEC/FNDE que SMEI participa, divulga e executa no âmbito das
escolas e do sistema de ensino público municipal, os mais reconhecidos pelos gestores são
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) e Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).
Apesar da relação de Programas apontados serem considerados estruturantes pelo Governo
Federal, o Programa Brasil Carinhoso que consiste na transferência automática de recursos
financeiros para custear despesas com a manutenção e o desenvolvimento da educação
infantil foi o menos reconhecido pelos gestores educacionais de Ibotirama (Gráfico 3).

Gráfico 4 – Oferta de orientações e assessoria da SMEI às escolas para
captação de recursos financeiros.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 52 trata da oferta de orientações e assessoria às escolas para capacitação e uso
adequado de recursos financeiros e materiais pedagógicos oriundos de Projetos e Programas
do Estado da Bahia (Pacto com municípios, PROAM, etc.) pela SMEI. Os resultados
demonstram que 46% (16 participantes) concordam totalmente, 43% (15 participantes)
concordam parcialmente, 8% (três participantes) discordam e 3% (um participante) dizem não
saber sobre essas orientações (Gráfico 4). Os dados ratificam a condição de reconhecimento e
sensibilização dos recursos financeiros e da condição de busca por uma eficiência na
dimensão econômica.
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Gráfico 5 – Oferta de orientações e assessoria da SMEI às escolas para
captação de recursos financeiros próprios do município.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 53 trata da oferta de orientações e assessoria às escolas para implantação de
projetos e programas educativos com uso de recursos financeiros próprios do município de
Ibotirama pela SMEI. Os resultados apontam que 40% (14 participantes) concordam
totalmente; 29% (10 participantes) dizem discordar; 23% (oito participantes) dizem concordar
parcialmente e 8% (três participantes) dizem não saber que a SMEI oferece essas orientações
(Gráfico 5).

Gráfico 6 – Disponibilidade de infraestrutura adequada e equipamentos
nas escolas.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).
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A questão 50 trata de saber se as escolas possuem infraestrutura adequada (sala de aula,
biblioteca, laboratório de informática, quadra de esportes etc.) e equipamentos (Datashow,
computadores com acesso a internet, lousa interativa, livros didáticos e de literatura infantil
etc.) em quantidade suficiente para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Os
resultados mostram que 66% (23 participantes) concordam parcialmente, 28% discordam (10
participantes), 6% concordam totalmente (dois participantes) que há equipamentos em
quantidade suficiente e infraestrutura adequada (Gráfico 6).

Gráfico 7 – Dimensão Econômica.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

Quanto à dimensão econômica, com base nos dados levantados no questionário, podemos
afirmar que há o reconhecimento da gestão para a eficiência quando combinamos quatro
critérios: a participação, divulgação e execução de programas federais; a captação de recursos
financeiros do Estado; a implantação de programa e projetos com uso de recursos próprios do
município e, a disponibilidade de infraestrutura e equipamentos nas escolas (Gráfico 7).
O Gráfico 7 é uma síntese da dimensão econômica, representa o nível de reconhecimento
dessa dimensão por parte dos gestores educacionais de Ibotirama. A leitura compreensiva
deve ser feita a partir da escala gradual, onde 1 = Não sei, 2 = discordo, 3 = concordo
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parcialmente e 4 = concordo totalmente. Na medida em que se amplia o sombreamento,
amplia-se também o nível de reconhecimento da dimensão pelos sujeitos pesquisados.
Nas entrevistas exploratórias, verificamos que os gestores não fazem o reconhecimento
preciso das dimensões: econômica, política cultural e pedagógica. Entretanto, notamos que há
uma distinção dimensional entre o administrativo, o financeiro e o pedagógico. A gestora
Daura E considera que:
A gestão, né, no todo da escola desde o sistema, no sentido administrativo da vida
da escola, do aspecto financeiro, da vida do aluno, da questão de documentação e
da organização da estrutura da escola, mas, né, as práticas pedagógicas, o
pedagógico mesmo, o planejamento, o cotidiano da escola, o registro, o
acompanhamento, as formas de avaliação, né, como isso acontece, como se registra
e como se intervém, que eu acho que as intervenções é que é o ponto chave
mesmo que seria necessário a gente tá [acompanhando]. Como a gente precisa
ampliar isso. (DAURA E, grifo nosso).

Quando questionada sobre quais são as dimensões que compõem a gestão educacional, a
gestora Daura F aponta que:
Tanto a nível dos tipos de gestores que inclui diretor, vice-diretor, coordenador,
secretário, a própria administração da escola [...]. Cada um tem sua função e não
está limitado só a ela. Meu caso, por exemplo, [...] eu não tenho diretamente a
responsabilidade do financeiro da escola que, também, perpassa pela gestão, mas
de qualquer forma eu tenho que estar a par do que se passa, posso fazer um suporte.
O financeiro também vai estar dando elementos para o meu trabalho. Então, as
dimensões passam pelo pedagógico, passa pelo financeiro, o administrativo. Não
é uma coisa só, uma coisa única. (DAURA F, grifo nosso).

5.4 RESULTADOS, A PERSPECTIVA DA DIMENSÃO POLÍTICA

Os dados levantados no questionário, também, favoreceu a identificação do nível de
reconhecimento dos gestores acerca da dimensão política. Nesta dimensão a relevância
“radica nas responsabilidades sociais das organizações educacionais” (SANDER, 2007, p. 98)
para o atendimento das demandas políticas e sociais da comunidade. A dimensão política
possui um caráter ideológico com preocupações externas relacionadas à comunidade e aos
valores e desejos do ser humano historicamente comprometido com a sua cultura.
A questão 54 trata dos órgãos colegiados que a SMEI tem instituído e promove ampla
divulgação de suas ações no âmbito das escolas e do sistema de ensino público de Ibotirama.
Os resultados indicam que 94% dos gestores (33 participantes) reconhecem o CMDCA como
o colegiado que mais divulga suas ações, 85% dos gestores (30 participantes) reconhecem que
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o CMAE e o CME promove ampla divulgação de suas ações no âmbito das escolas e do
sistema de ensino público (Gráfico 8). Os dados confirmam a condição de reconhecimento e
sensibilização dos órgãos de representação democrática e participação no município de
Ibotirama.

Gráfico 8 – Instituição de órgãos colegiados pela SMEI e promoção
da divulgação nas escolas e no sistema de ensino público.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 55 trata da publicação de orientações e oferta de assessoramento técnico pela SMEI
às escolas no processo de implantação e adequação dos regimentos internos dos órgãos
colegiados (Conselho Escolar, Grêmio Estudantil, Conselho de Classe) sob sua
responsabilidade. Os resultados traduzem que 68% dos gestores (24 participantes) concordam
parcialmente, 26% (nove participantes) concordam totalmente; e, 6% (dois gestores) dizem
não saber que a SMEI publica orientações e oferece assessoria técnica implantação/adequação
dos regimentos dos órgãos colegiados (Gráfico 9). Os dados confirmam a demanda por
mobilização e intensificação do nível de participação dos atores da escola nos processos de
gestão escolar.
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Gráfico 9 – Publicação de orientações e oferta de assessoria técnica pela
SMEI para a implantação e adequação dos regimentos internos dos
órgãos colegiados.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 56 trata da publicação de orientações e da oferta de assessoria técnica pela SMEI às
escolas para a organização, a sistematização, a publicação e a validação de dados e
informações que compõem os indicadores educacionais do município. Os resultados
descrevem que 49% dos gestores (17 participantes) concordam parcialmente, 34% (12
participantes) concordam totalmente, 11% (quatro participantes) discordam e 6% (dois
participantes) dizem não saber (Gráfico 10). Os dados ratificam o grau elevado de
mobilização dos gestores para sistematização de indicadores educacionais, mas não traduzem
o nível de relação que se estabelece com as políticas educacionais do município em processo
de implantação bem como as intervenções pedagógicas decorrentes.
Gráfico 10 – Publicação de orientações e oferta de assessoria técnica pela
SMEI para sistematização, organização e publicação de indicadores
educacionais.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).
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A questão 57 trata de certificar se os professores, coordenadores pedagógicos, gestores e
funcionários discutem e planejam coletivamente o trabalho que realizam e atualizam seus
conhecimentos sobre o ano/série de sua responsabilidade. Os resultados atestam que 74% dos
gestores (26 participantes) concordam plenamente, 26% (nove participantes) concordam
parcialmente (Gráfico 11). Os dados corroboram que o nível de mobilização para o
planejamento coletivo é elevado, entretanto não se traduz nas ações de efetivação dos
objetivos educacionais, visto que o desdobramento do trabalho coletivo é a mobilização para
aprendizagem em grupo como estratégia de fortalecimento de competências organizacionais e
profissionais e para a efetivação da participação nas ações gestoras, implicando em melhoria
dos indicadores educacionais e consequente alcance dos objetivos educacionais.

Gráfico 11 – Discussão e planejamento coletivo do trabalho pedagógico.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 58 trata de demonstrar se os professores, coordenadores pedagógicos, funcionários
e estudantes sentem orgulho em fazer parte da comunidade escolar e tem motivação para
exercer suas funções. Os resultados indicam que 54% dos gestores (19 participantes)
concordam parcialmente, 37% (13 participantes) concordam totalmente, 6% (dois
participantes) discordam e 3% (um participante) dizem não saber informar (Gráfico 12). Os
dados corroboram que a noção de pertinência, de relação com os pares, é um elemento
facilitador para ampliação do nível de participação pautado nos princípios da gestão para a
relevância cultural. Sander (2007, p.83) aponta que “[...] a relevância implica uma conexão
significante e lógica entre duas realidades: de um lado, a administração educacional e de outro
a qualidade de vida humana coletiva, construída historicamente [...]”.
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Gráfico 12 – Motivação e orgulho dos professores, coordenadores,
funcionários e estudantes em fazer parte da comunidade escolar.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 59 trata de apontar se os professores, os coordenadores pedagógicos e os
funcionários costumam fortalecer suas relações interpessoais com comentários positivos e
sugestões de melhoria do trabalho coletivo, facilitando a integração da equipe escolar. Os
resultados indicam que 45,5% dos gestores (16 participantes) concordam totalmente, 45,5%
(16 participantes) concordam parcialmente, 6% (dois participantes) discordam e 3% (um
participante) dizem não saber (Gráfico 13). Os dados indicam a possibilidade da participação
como expressão verbal e discussão de ideias, sendo que o efeito colateral desse tipo de
participação pode recair na centralização da tomada de decisões. Indica também a
possibilidade da participação como engajamento e o seu efeito está para um alto
comprometimento com a solidariedade e a colaboração.
Gráfico 13 – Fortalecimento das relações interpessoais e sugestões para
melhoria do trabalho coletivo.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).
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A questão 60 trata de mostrar se os familiares (pais, mães e outros responsáveis) participam
ativamente do processo de planejamento, execução e avaliação das ações pedagógicas e da
avaliação da aprendizagem e do desempenho dos estudantes por meio da representação no
Conselho Escolar. Os resultados comprovam que 57% dos gestores (20 participantes)
concordam parcialmente, 23% (oito participantes) discordam, 11% (quatro participantes) não
sabem se posicionar e 9% (três participantes) concordam totalmente (Gráfico 14).

Gráfico 14 – Participação do Conselho Escolar com representação de
familiares na definição das ações pedagógicas e na aprendizagem e
desempenho dos estudantes.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 61 trata de demonstrar se os estudantes participam ativamente do processo de
avaliação do desempenho dos professores e do desempenho de seus pares por meio da
representação do Grêmio Estudantil.

Os resultados indicam que 40% dos gestores (14

participantes) discordam que haja participação dos estudantes, 40% (14 participantes)
concordam parcialmente com a participação dos estudantes, 17% (seis participantes) dizem
não saber se há participação dos estudantes, apenas 3% (um participante) concordam
totalmente (Gráfico 15). Os dados apontam a necessidade de implementação de ações
educativas e pedagógicas que valorizem a participação dos estudantes em processos
avaliativos implicando-os no comprometimento por melhores resultados no desempenho
educacional, tais como reuniões periódicas com os estudantes, convite para participação nos
conselhos de classe, criação de fóruns de discussão sobre projeto político pedagógico,
representação no processo de eleição dos gestores, debates e júris simulados sobre questões
que envolva temas de interesse coletivo (aquisição de equipamentos e materiais didáticos) etc.
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Gráfico 15 – Participação do Grêmio Estudantil no processo de
avaliação de desempenho dos professores e dos estudantes.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 62 trata de descrever se os estudantes são consultados no processo de
planejamento, execução e avaliação das ações pedagógicas. Os resultados apontam 57% (20
participantes) concordam parcialmente que há consulta aos estudantes, 31% (11 participantes)
discordam que haja consulta aos estudantes, apenas 6% (dois participantes) concorda
totalmente com a participação dos estudantes e 6% (dois participantes) revelam não saber se
os estudantes são consultados durante o processo de planejamento, execução e avaliação das
ações pedagógicas (Gráfico 16). Os dados apontam a necessidade de ampliação da
participação dos estudantes nas ações pedagógicas como estratégia de aprendizagem coletiva
e fortalecimento da autonomia da escola.

Gráfico 16 – Consulta aos estudantes no processo de planejamento,
execução e avaliação das ações pedagógicas.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).
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O Gráfico 17 é uma síntese da dimensão política, representa o nível de reconhecimento dessa
dimensão por parte dos gestores educacionais de Ibotirama. A leitura compreensiva deve ser
feita a partir da escala gradual, onde 1 = Não sei, 2 = discordo, 3 = concordo parcialmente e 4
= concordo totalmente. Na medida em que se amplia o sombreamento, amplia-se também o
nível de reconhecimento da dimensão pelos sujeitos pesquisados.
Quanto à dimensão política, com base nos dados levantados no questionário, podemos afirmar
que há o reconhecimento parcial da gestão para a efetividade quando combinamos nove
critérios: instituição e divulgação dos órgãos colegiados (CME, CMAE, CMDCA);
publicação de orientações e assessoria técnica para implantação e adequação dos órgãos
colegiados escolares; consulta aos estudantes na definição das ações pedagógicas; trabalho
coletivo dos professores, coordenadores, gestores e funcionários; motivação e orgulho dos
professores, coordenadores, funcionários e estudantes; fortalecimento das relações
interpessoais e integração da equipe de trabalho; participação do Conselho Escolar com
representação de familiares na definição das ações pedagógicas e avaliação dos estudantes;
participação do grêmio estudantil na avaliação dos professores e dos estudantes; consulta aos
estudantes no processo de planejamento, execução e avaliação das ações pedagógicas. Nas
entrevistas exploratórias, verificamos que os gestores não fazem o reconhecimento explícito
da dimensão política da gestão educacional (Gráfico 17).
O fato de não haver um processo de escolha democrática para a função de diretores e vicediretores escolares, por meio de eleição, sinalizam certo grau de distanciamento entre o
“discurso” dos gestores e a “prática” da dimensão política da gestão educacional.
Considerando o nível de precarização
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do vínculo profissional desses gestores (indicação

política), a preocupação em oferecer um discurso de “normalidade” ganha ênfase, apesar do
desempenho educacional dos estudantes no IDEB oferecer substanciosas provas do contrário.

14

Expressão cunhada por Barbosa e Barbosa (2014).
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Gráfico 17 – Dimensão Política.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

5.5 RESULTADOS, A PERSPECTIVA DA DIMENSÃO CULTURAL

Os dados do questionário, também, contribuíram para a identificação do nível de
reconhecimento dos gestores acerca da dimensão cultural. Sander (2007) afirma que “o
modelo de administração para relevância é uma derivação conceitual de interações
interacionistas recentes e atuais, no campo da teoria organizacional e administrativa,
preocupados com os significados culturais e valores éticos [...]” (SANDER, 2007, p. 82). A
dimensão cultural possui um caráter ideológico com preocupações internas relacionadas à
reflexão sobre as crenças e os valores, as orientações filosóficas e as características sociais e
políticas das pessoas e grupos de pessoas que interagem com o sistema de ensino e as escolas.
A questão 63 trata de verificar se as escolas compreendem o ato educativo como prática social
por meio da qual os significados são produzidos e compartilhados com a comunidade
pertencente. Os resultados indicam que 46% dos gestores (16 participantes) concordam
totalmente, 43% (15 participantes) concordam parcialmente, 8% (três participantes) não
sabem informar, 3% (um participante) discordam que as escolas compreende o ato educativo
como pratica social (Gráfico 18). Os dados corroboram a ideia de identidade cultural
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compatível com a relevância da dimensão cultural da gestão educacional, entretanto não se
traduz em resultados quando comparado aos indicadores educacionais de Ibotirama (IDEB e
Censo Escolar).
Gráfico 18 – Compreensão do ato educativo como prática social pelas escolas.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 64 trata da articulação dos saberes culturais (valores, crenças e tradições) da
comunidade ribeirinha aos componentes curriculares ministrados nas escolas. Os resultados
indicam que do total de gestores 63% (22 participantes) concordam totalmente, 29% (10
participantes) concordam parcialmente e 8% (três participantes) discordam (Gráfico 19). Os
dados corroboram a estreita relação com a identidade cultural ribeirinha, porém não atestam
compatibilidade quando relacionamos aos resultados dos indicadores educacionais de
Ibotirama, sobretudo nos Anos Finais do Ensino Fundamental.
Gráfico 19 – Articulação dos saberes culturais da comunidade ribeirinha
aos componentes curriculares ministrados nas escolas.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).
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A questão 65 trata do compromisso das escolas com a articulação das praticas pedagógicas
com as práticas socioculturais da comunidade em que estão inseridas. Os resultados mostram
que do total de gestores 71% (25 participantes) concordam totalmente, 23% (oito
participantes) concordam parcialmente, 6% (dois participantes) afirmam não saber se há
articulação (Gráfico 20).

Gráfico 20 – Compromisso com a articulação das práticas pedagógicas com
as práticas socioculturais da comunidade pelas escolas.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

O Gráfico 21 é uma síntese da dimensão cultural, representa o nível de reconhecimento dessa
dimensão por parte dos gestores educacionais de Ibotirama. A leitura compreensiva deve ser
feita a partir da escala gradual, onde 1 = Não sei, 2 = discordo, 3 = concordo parcialmente e 4
= concordo totalmente. Na medida em que se amplia o sombreamento, amplia-se também o
nível de reconhecimento da dimensão pelos sujeitos pesquisados.
Com base nos dados levantados no questionário, podemos afirmar que há o reconhecimento
pelos gestores da dimensão cultural. Quando combinamos três critérios: compreensão do ato
educativo como prática social; promoção da articulação dos saberes culturais da comunidade
ribeirinha aos componentes curriculares ministrados nas escolas; compromisso com a
articulação das práticas educativas com as práticas socioculturais pelas escolas (Gráfico 21).
Nas entrevistas exploratórias, verificamos que os gestores não fazem o reconhecimento
explícito da dimensão cultura da gestão educacional.
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Gráfico 21 – Dimensão Cultural.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

5.6 RESULTADOS, A PERSPECTIVA DA DIMENSÃO PEDAGÓGICA

Os dados do questionário deram ênfase para a identificação do nível de reconhecimento dos
gestores acerca da dimensão pedagógica, objeto desta pesquisa. Sander (2007) afirma que a
dimensão pedagógica da gestão educacional “refere-se ao conjunto de princípios, cenários e
técnicas educacionais intrinsecamente comprometidos com a consecução eficaz dos objetivos
do sistema e das escolas [...]” (SANDER, 2007, p. 82). A dimensão pedagógica possui um
caráter instrumental com preocupações internas relacionadas à reflexão sobre processos
político-pedagógico de emancipação do ser humano.
A descrição analítica da dimensão pedagógica está fundamentada nos princípios da igualdade
de oportunidade, qualidade social (técnica e política), gestão participativa, liberdade e
autonomia, e, valorização do magistério.
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Gráfico 22 – Existência de Plano Municipal de Educação na SMEI.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 11 trata da existência de um Plano Municipal de Educação (PME) que traduza as
demandas da realidade educacional do município, com metas definidas para o
desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e modalidades. Os resultados descrevem
que do total de gestores 63% (22 participantes) concordam parcialmente, 17% (seis
participantes) concordam totalmente, 11% (quatro participantes) dizem discordar, 9% não
sabem informar se existe PME em Ibotirama (Gráfico 22). Os dados indicam um
descompasso entre as normas publicadas (PME) e o grau de conhecimento dos gestores sobre
essas normas. Em Ibotirama não existe PME referente ao período de 2001-2010.
Vale ressaltar que o questionário foi aplicado nos meses de março e abril e o PME do
município de Ibotirama para o período de 2015-2025 foi aprovado em 22.06.2015, Lei nº.
004/2014, publicado em Diário Oficial Municipal (DOM) n. 1555, datado de 25.06.2015 e
republicado em DOM n. 1564, datado de 03.07.2015.
A questão 12 trata da oferta de orientações curriculares às escolas para elaboração e revisão
periódica do Projeto Político Pedagógico (PPP) pela SMEI. Os resultados demonstram que
57% dos gestores (20 participantes) concordam totalmente, 40% (14 participantes) concordam
parcialmente e 3% (um participante) discordam que haja oferta de orientações curriculares
pela SMEI (Gráfico 23). Com base na análise documental podemos afirmar que não existe
Orientações Curriculares publicadas pelo SME de Ibotirama, são tomadas como referência as
normas nacionais (Parâmetros Curriculares Nacionais, Orientações Curriculares Nacionais
para Educação Infantil, Resoluções e Pareceres referentes à Educação Básica).

153

Gráfico 23 – Oferta de orientações curriculares pela SMEI.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 13 trata da existência de regimento interno da SMEI que fixam finalidades,
competências, atribuições e a definição dos órgãos diretos e indiretos vinculados ao Gabinete
do Secretário da Educação Municipal, bem como as finalidades, competências e atribuições
de cada cargo ou função. Os resultados mostram que 60% dos gestores (21 participantes)
concordam totalmente, 26% (nove participantes) concordam parcialmente, 11% (quatro
participantes) não sabem informar e 3% (um participante) discordam que há regimento
interno da SMEI (Gráfico 24).

Gráfico 24 – Existência de regimento interno da SMEI.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

Ressaltamos que a realização do trabalho de campo, entrevistas exploratórias, ocorreu em
junho de 2014 e em janeiro de 2015, nesse período não havia regimento interno na SMEI. Em
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janeiro de 2015, em entrevista assistemática com o Secretário Municipal da Educação
solicitamos a disponibilidade do regimento interno da SMEI que foi publicado por decreto n.
029/2015, datado de 19 de fevereiro de 2015.

Gráfico 25 – Oferta de orientações regimentais às escolas

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 14 trata da oferta de orientações regimentais para elaboração e revisão periódica do
Regimento Interno das escolas pela SMEI. Os resultados traduzem que 57% dos gestores (20
participantes) opinaram que concordam totalmente, 40% dos gestores (14 participantes)
afirmam que concordam parcialmente e 3% dos gestores (um participante) não sabem
informar se há oferta de orientações regimentais pela SMEI (Gráfico 25).

Gráfico 26 – Oferta de assessoria pedagógica para acompanhar e
monitorar as ações pedagógicas e os indicadores educacionais pela SMEI

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).
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A questão 15 trata da oferta de assessoria pedagógica pela SMEI para acompanhamento e
monitoramento sistemático das ações de ensino e de aprendizagem das escolas. Os resultados
descrevem que 48% dos gestores (17 participantes) concordam parcialmente, 46% (16
participantes) concordam totalmente e 6% (dois participantes) discordam que haja oferta de
assessoria pedagógica pela SMEI (Gráfico 26).
A questão 16 trata da promoção de encontro com gestores e coordenadores pedagógicos para
divulgação e discussão dos resultados da Avaliação Externa (ANEB, ANRESC, ANA e
IDEB) e orientação na definição de estratégias de intervenção pedagógica. Os resultados
atestam que 66% dos gestores (23 participantes) concordam parcialmente, 34% (12
participantes) concordam totalmente que a SMEI promove esses encontros (Gráfico 27). Os
dados demonstram que há uma significativa divulgação dos resultados da avaliação externa
no âmbito sistema e das escolas em Ibotirama, porém no que diz respeito à construção de
estratégias

de

intervenção

pedagógica

faz-se

necessário

uma

redefinição

de

encaminhamentos, uma vez que existe uma demanda pela melhoria do desempenho dos
estudantes nas avaliações externas (ANRESC, ANEB) e, consequentemente, do IDEB.

Gráfico 27 – Promoção de encontro para divulgação e discussão dos
resultados da avaliação externa pela SMEI

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 17 trata da publicação pela SMEI de portaria de matrícula com normas,
procedimentos e cronograma referentes à admissão de alunos, transferência e efetivação de
matrícula de estudantes na rede municipal de ensino. Os resultados certificam que 88% dos
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gestores (23 participantes) concordam totalmente, 9% (três participante) concordam
parcialmente e 3% (um participante) não sabem informar (Gráfico 28).

Gráfico 28 – Publicação de portaria de matrícula pela SMEI.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 18 trata da publicação pela SMEI de portaria fixando calendário escolar padrão
para as escolas da rede municipal de ensino ou calendário escolar diferenciado para as escolas
do campo, indígena ou quilombolas quando necessário. Os resultados comprovam que 71%
dos gestores (25 participantes) concordam totalmente, 11% (quatro participantes) concordam
parcialmente, 9% (três participantes) discordam e 3% (três participantes) não sabem informar
(Gráfico 29).
Gráfico 29 – Publicação de portaria com calendário padrão ou
diferenciado pela SMEI.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).
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A questão 19 trata da publicação pela SMEI de portaria fixando orientações para organização
da jornada pedagógica nas escolas. Os resultados comprovam que 66% dos gestores (23
participantes) concordam totalmente, 26% (nove participantes) concordam parcialmente, 8%
discordam (três participantes) que haja publicação de portaria com orientações para jornada
pedagógica pela SMEI (Gráfico 30).
Gráfico 30 – Publicação de portaria com orientações para jornada
pedagógica pela SMEI.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 20 trata da publicação pela SMEI de portaria fixando orientações e critérios para
programação de carga horária dos professores. Os resultados corroboram que 37% dos
gestores (13 participantes) discordam totalmente, 34% (12 participantes) concordam
totalmente, 23% (oito participantes) concordam parcialmente e 6% (oito participantes) não
sabem informar se há publicação de portaria com orientações e critérios para programação dos
professores pela SMEI (Gráfico 31).
Gráfico 31 – Publicação de portaria com orientações para programação
de carga horária dos professores pela SMEI.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).
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A questão 21 trata da existência de projeto político pedagógico (PPP) escrito nas escolas que
descreve a concepção de educação e de homem, os componentes curriculares, as
aprendizagens esperadas para cada ano/série. Os resultados demonstram que 71% dos
gestores (25 participantes) concordam totalmente, 23% dos gestores (oito participantes)
concordam parcialmente, 6% (dois participantes) discordam que haja PPP escrito nas escolas
(Gráfico 32). Os dados não permitem corroborar se o processo de construção do PPP
considera as características do momento de concepção (participativo, organiza o trabalho
pedagógico, explicita princípios baseados na autonomia da escola, contem estratégias de
superação de problemas pedagógicos e educativos) e do momento de execução (atende a
realidade da escola, é exequível e prevê as etapas de avaliação, é reconstruído
continuamente).

Gráfico 32 – Existência de PPP escrito nas escolas.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 22 trata da existência, publicação e utilização de regimento interno que descreve os
princípios, as finalidades, os objetivos, as normas da organização administrativa, didática e de
convivência escolar e os órgãos colegiados vinculados. Os resultados demonstram que 74%
dos gestores (26 participantes) concordam totalmente, 20% (sete participantes) concordam
parcialmente, 3% (um participantes) discorda e 3% (um participante) não sabem informar que
haja regimento interno escrito nas escolas (Gráfico 33).
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Gráfico 33 – Existência de regimento interno escrito nas escolas

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 23 trata da realização pelas escolas de jornadas pedagógicas com gestores,
coordenadores pedagógicos, professores e funcionários para divulgação, análise e discussão
dos resultados da Avaliação Externa (ANEB, ANRESC, ANA, IDEB) e da Avaliação Interna
(avaliação institucional e indicadores educacionais) para a orientação na elaboração do plano
de ensino e definição de estratégias de intervenção pedagógica. Os resultados apontam que
57% dos gestores (20 participantes) concordam totalmente, 37% (13 participantes) concordam
parcialmente, 3% dos gestores (um participante) discorda e 3% dos gestores (um participante)
não sabem informar se há jornada pedagógica nas escolas (Gráfico 34).

Gráfico 34 – Realização de jornadas pedagógicas nas escolas.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).
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A questão 24 trata da orientação e acompanhamento pelas escolas na elaboração dos planos
de curso e planos de aula junto aos professores. Os resultados indicam que 97% dos gestores
(34 participantes) concordam totalmente, 3% dos gestores (um participante) concordam
parcialmente que as escolas orientam o planejamento (Gráfico 35). Os dados evidenciam a
plenitude na orientação e acompanhamento do planejamento das ações escolares, entretanto
podemos inferir que há uma demanda para que essas ações sejam coordenadas e articuladas
sistematicamente às políticas educacionais e aos indicadores educacionais do município
considerando os dados da análise do contexto educacional de Ibotirama.

Gráfico 35 – Orientação e acompanhamento na elaboração dos planos de
curso e dos planos de aula pelas escolas.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 25 trata da manutenção pelas escolas de fichas atualizadas com dados cadastrais
dos professores e dos funcionários; e dos registros e controles da frequência dos profissionais
lotados na unidade. Os resultados mostram que 88% dos gestores (31 participantes) afirmam
que concordam totalmente, 9% (três participantes) concorda parcialmente e 3% (um
participante) não sabem informar (Gráfico 36).
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Gráfico 36 – Manutenção atualizada dos dados cadastrais de professores
e funcionários pelas escolas.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 26 trata da manutenção pelas escolas de fichas atualizadas com dados cadastrais e
registros de controle do rendimento e da frequência dos estudantes. Os resultados traduzem
que 83% dos gestores (29 participantes) concordam totalmente, 17% (seis participantes)
concorda parcialmente (Gráfico 37).

Gráfico 37 – Manutenção dos dados cadastrais, controle de rendimento e
frequência dos estudantes pelas escolas.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 27 trata da existência no quadro de funcionários das escolas, pelo menos, um
coordenador pedagógico para desenvolver, acompanhar as ações do PPP e de organização do
trabalho pedagógico. Os resultados descrevem que 46% dos gestores (16 participantes)
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concordam parcialmente, 43% (15 participantes) concorda parcialmente e 11% (quatro
participantes) discordam (Gráfico 38).
Ressaltamos que nas entrevistas exploratórias, os gestores evidenciaram a falta de nomeação
de coordenadores pedagógicos para as escolas. Essa função é lotada no órgão central (SMEI)
com designação para atendimento a um grupo de escolas, por modalidade de ensino. A
gestora Daura F confirma essa situação:
Então, quando eu comecei a falar coloquei a questão da minha angústia nesses
últimos tempos. Que o nosso município ele é deficitário em termos de profissionais,
de recursos humanos no sentido pedagógico, do coordenador pedagógico. Nós temos
sete escolas do ensino fundamental 2, sete unidades escolares e nós temos sete
coordenadoras pedagógicas, sendo que na verdade não é uma por escola porque o
município tem 22 escolas. Então como eu disse nós temos uma equipe que é
organizada, que é dividida por unidade escolar. Atualmente eu trabalho dando
suporte a duas unidades escolares que tem as modalidades educação infantil, Ensino
Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 e EJA Juvenil, além do EMITEC [Ensino
Médio com Intermediação Tecnológica] que é [um programa] do Estado. Então a
proposta da nossa Secretaria da Educação é que a gente dê suporte a escola. Então o
que eu sinto na minha rotina de trabalho é a dificuldade de atender essa diversidade.
A gente acaba não centrando foco. Ainda que fosse uma unidade escolar a gente
poderia ter uma visão do todo. Mas, você acaba dando um suporte a todas as
modalidades, a toda essa clientela. Então, as vezes, o que acontece aquele problema
do município, né, que o município tem hoje como problema como prioridade pra ser
atacado ele acaba ficando em segundo plano porque você fica atrelada a rotina diária
da escola e a gente não tem uma divisão, vamos dizer uma atribuição clara do que
deve fazer. Se é uma coordenação de unidade escolar ou se é uma coordenação
técnica de Secretaria. Então ficamos com as ações PAR [Plano de Ações
Articuladas], PME [Plano Municipal de Educação], Projeto macro de Secretaria que
é óbvio que ele acontece na escola, mas no sentido de elaboração, de estruturação,
de organização a nível de secretaria. E a rotina da escola, é o AC [atividades
complementares] do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2, é o AC da EJA
que é quinzenal. Então, é uma série de atividades dentro do dia a dia, do cotidiano
da escola que a gente acaba não centrando foco naquilo que é prioridade, naquilo
que a gente até já percebeu como problema. Atualmente, a nossa última análise
nesses últimos tempos tem sido justamente o Ensino Fundamental 2, que a gente
colocou como problema e os dados [indicadores educacionais] não negam. Como
um dos problemas, não é o único, mas que a gente vê como uma prioridade e que
ainda não conseguimos encontrar junto com os nossos parceiros uma saída. Como
sete coordenadores pedagógicos, claro que não somos nós sozinhas que vamos
resolver isso, como sete coordenadores pedagógicos, dentro de sete escolas [ensino
fundamental 2], é de 22 escolas que o município tem e dentro dessa estrutura
organizacional pode estar atacando um problema como esse? É o que a gente tem
vivenciado (DAURA F).
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Gráfico 38 – Lotação de coordenador pedagógico nas escolas para
desenvolver, acompanhar e avaliar as ações do PPP e da organização do
trabalho pedagógico.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 28 trata da existência do quadro de funcionários das escolas, pelo menos, um
professor articulador por área de conhecimento para planejar, acompanhar e avaliar as ações
pedagógicas dos diversos componentes curriculares. Os resultados confirmam que 69% dos
gestores (24 participantes) discordam, 14% (cinco participantes) concordam parcialmente e
11% (quatro participantes) não sabem informar e 6% concordam totalmente (Gráfico 39).

Gráfico 39 – Lotação de professor articulador por área de conhecimento
para acompanhar e avaliar as ações pedagógicas dos diversos
componentes curriculares.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).
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A questão 29 trata de saber se os professores e professoras elaboram seus planos de ensino e
de aula considerando as orientações da proposta pedagógica das escolas. Os resultados
atestam que 74% dos gestores (26 participantes) concordam totalmente, 26% (nove
participantes) concordam parcialmente (Gráfico 40).

Gráfico 40 – Elaboração de planos de ensino e de aula pelos professores e
professoras com base no PPP das escolas.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 30 trata de saber se os professores e professoras têm domínio da estrutura e
dinâmica dos componentes curriculares e utilizam a interdisciplinaridade, a contextualização e
a diversidade como princípios de organização do trabalho pedagógico. Os resultados
certificam que 54% dos gestores (26 participantes) concordam parcialmente, 43% (nove
participantes) concordam totalmente e 3% (um participante) não sabem informar (Gráfico 41).
A questão 31 trata de saber se os professores e professoras utilizam tecnologias da informação
e da comunicação no processo de ensino e aprendizagem. Os resultados comprovam que 63%
dos gestores (22 participantes) concordam parcialmente, 28% (10 participantes) concordam
totalmente, 6% dos gestores (dois participantes) não sabem informar e 3% dos gestores (um
participante) discordam (Gráfico 42).
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Gráfico 41 – Domínio da estrutura e dinâmica dos componentes
curriculares e utilização de princípios de organização do trabalho
pedagógico pelos professores e professoras das escolas

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 32 trata de saber se professores e professoras participam periodicamente de curso
de formação continuada visando à garantia da qualidade do ensino. Os resultados demonstram
que 54% dos gestores (19 participantes) concordam totalmente e 46% (16 participantes)
concordam parcialmente (Gráfico 43).

Gráfico 42 – Uso de tecnologias da informação e comunicação no processo
de ensino e de aprendizagem pelos professores e professoras das escolas

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).
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Gráfico 43 – Participação periódica em cursos de formação continuada
pelos professores e professoras das escolas

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 33 trata de saber se os professores e professoras são acompanhados em sala de aula
e se o desempenho dos estudantes é tomado como objeto de investigação para melhoria
contínua da qualidade do ensino. Os resultados demonstram que 66% dos gestores (23
participantes) concordam parcialmente, 28% (10 participantes) concordam totalmente, 3%
(um participante) discordam e 3% dos gestores (um participante) dizem não saber informar
(Gráfico 44).

Gráfico 44 – Acompanhamento da sala de aula e do desempenho dos
estudantes pelos gestores.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 34 trata de saber se os funcionários e funcionárias das escolas participam de
formação continuada com o objetivo de assegurar o compromisso e o apoio no processo de
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educação dos estudantes. Os resultados apontam que 40% dos gestores (14 participantes)
concordam totalmente, 40% (14 participantes) concordam parcialmente, 14% dos gestores
(cinco participantes) discordam e 6% (dois participantes) não sabem informar (Gráfico 45).

Gráfico 45 – Formação continuada dos funcionários da escola.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 35 trata da promoção de reuniões periódicas pelas escolas com professores,
coordenadores pedagógicos e gestores para monitorar as ações da prática pedagógica e da
aprendizagem dos estudantes. Os resultados traduzem que 83% dos gestores (29 participantes)
concordam totalmente, 11% (quatro participantes) concordam parcialmente, 6% (dois
participantes) discordam (Gráfico 46).

Gráfico 46 – Promoção de reuniões periódicas com professores e
coordenadores para o monitoramento das ações pedagógicas e da
aprendizagem dos estudantes.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).
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A questão 36 trata de saber se a SMEI têm realizado periodicamente concurso público para o
ingresso de professores e coordenadores pedagógicos no quadro permanente da carreira do
magistério municipal. Os resultados descrevem que 37% dos gestores (13 participantes)
concordam totalmente, 37% (13 participantes) discordam e 26% (nove participantes)
concordam parcialmente (Gráfico 47).
Gráfico 47 – Realização periódica de concurso público para ingresso de
pessoal na carreira do magistério.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 37 trata de saber se a SMEI realiza curso de capacitação professores e
coordenadores pedagógicos recém-admitidos para o quadro permanente da carreira do
magistério público municipal. Os resultados confirmam que 34% dos gestores (12
participantes) discordam, 29% (10 participantes) concordam parcialmente, 26% (nove
participantes) concordam totalmente e 11% (quatro participantes) não sabem informar
(Gráfico 48).

Gráfico 48 – Realização de curso de capacitação para profissionais recémadmitidos na carreira do magistério.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).
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A questão 38 trata de saber se a SMEI publica, divulga e executa os dispositivos do plano de
cargos e salários e do estatuto do magistério publico municipal. Os resultados atestam que
57% dos gestores (20 participantes) concordam totalmente, 34% (12 participantes) concordam
parcialmente, 6% (dois participantes) dizem não saber informar e 6% dos gestores (dois
participantes) discordam (Gráfico 49).
Verificamos um desacordo entre as opiniões dos gestores e a norma decretada que
regulamenta o plano de carreira e remuneração, já que o município de Ibotirama dispõe sobre
o Estatuto dos Profissionais do Magistério Público, na forma da Lei nº. 11/2014, desde 15 de
dezembro de 2014.

Gráfico 49 – Publicação, divulgação e execução dos dispositivos do plano
de cargos e salários e do estatuto do magistério público municipal.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 39 trata de saber se a SMEI publica, divulga e executa normas regulamentares para
a eleição e qualificação de gestores escolares. Os resultados certificam que 43% dos gestores
(15 participantes) concordam parcialmente, 37% (13 participantes) discordam, 14% (cinco
participantes) concordam totalmente e 6% (dois participantes) não sabem informar (Gráfico
50). Os dados evidenciam incompatibilidade, quando comparados aos resultados indicados na
Tabela 12, onde verificamos que não há registro de ingresso na função de gestor educacional
por meio de eleição no município de Ibotirama.
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Gráfico 50 – Publicação e divulgação de normas regulamentares eleição e
qualificação dos dirigentes escolares

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 40 trata de saber se a SMEI publica e divulga normas para implantação da gestão
democrática com base nos princípios da participação, da autonomia, da transparência e da
diversidade. Os resultados comprovam que 51% dos gestores (18 participantes) concordam
totalmente, 29% (10 participantes) concordam parcialmente, 14% (cinco participantes)
discordam e 6% (dois participantes) não sabem informar (Gráfico 51).

Gráfico 51 – Publicação e divulgação de normas para implantação da
gestão democrática.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 41 trata da promoção de reuniões periódicas entre representantes de estudantes, de
professores, de coordenadores pedagógicos e de gestores nas escolas para avaliar as ações
educativas implantadas e o desempenho dos estudantes. Os resultados demonstram que 48%
dos gestores (17 participantes) concordam parcialmente e 43% (15 participantes) concordam
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totalmente, 6% (dois participante) discordam e 3% (um participante) dizem não saber
informar (Gráfico 52).
Gráfico 52 – Promoção de reuniões periódicas com representantes dos
órgãos colegiados pelas escolas

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 42 trata da promoção de reuniões periódicas com pais, representantes do Conselho
Escolar e com os gestores para avaliar as ações educativas implantadas e o desempenho dos
estudantes nas escolas. Os resultados apontam que 83% dos gestores (29 participantes)
concordam totalmente e 17% (seis participantes) concordam parcialmente (Gráfico 53).

Gráfico 53 – Promoção de reuniões periódicas com pais, conselho escolar
e gestores para avaliar as ações educativas implantadas e o desempenho
dos estudantes pelas escolas.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 43 trata da manutenção atualizada de dados cadastrais dos pais ou responsáveis
pelos estudantes, constando endereço, telefones, dados sobre a saúde dos estudantes nas
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escolas. Os resultados mostram que 86% dos gestores (30 participantes) concordam
totalmente e 14% (cinco participantes) concordam parcialmente (Gráfico 54).

Gráfico 54 – Atualização dos dados cadastrais dos pais ou responsáveis
pelos estudantes nas escolas.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 44 trata de saber a SMEI promove seminários com os gestores do sistema, gestores
das escolas e representantes do Conselho Municipal de Educação para avaliar
permanentemente as condições de efetivação das ações pedagógicas e educativas nas escolas.
Os resultados indicam que 43% dos gestores (15 participantes) concordam parcialmente, 31%
(11 participantes) discordam, 23% (oito participantes) concordam totalmente e 3% dos
gestores (um participante) não sabem informar (Gráfico 55).

Gráfico 55 – Promoção de seminários com gestores do sistema e das
escolas para avaliar as condições de efetivação das ações pedagógicas e
educativas pela SMEI.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).
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A questão 45 trata da promoção de avaliação institucional periódica pelas escolas para, a
partir dos resultados, conhecer, dialogar e decidir sobre as prioridades de ação pedagógica e
administrativa. Os resultados traduzem que 43% dos gestores (15 participantes) concordam
parcialmente, 34% (12 participantes) concordam totalmente, 17% (oito participantes)
discordam e 6% (dois participantes) não sabem informar (Gráfico 56).

Gráfico 56 – Promoção de avaliação institucional periódicas pelas escolas

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 46 trata da oferta de reforço escolar no turno oposto nas escolas para estudantes
com baixo desempenho. Os resultados descrevem que 34% dos gestores (17 participantes)
concordam totalmente, 31,5% (11 participantes) concordam parcialmente, 31,5% (11
participantes) discordam e 3% dos gestores (um participante) dizem não saber informar
(Gráfico 57).
Gráfico 57 – Oferta de reforço escolar no turno oposto para estudantes
com baixo desempenho pelas escolas.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).
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A questão 47 trata do monitoramento e da definição de estratégias para a redução dos índices
de evasão, abandono e repetência pelas escolas. Os resultados descrevem que 57% dos
gestores (20 participantes) concordam totalmente, 29% (10 participantes) concordam
parcialmente, 8% dos gestores (três participantes) discordam e 6% dos gestores (dois
participantes) não sabem informar (Gráfico 58).

Gráfico 58 – Monitoramento e definição de estratégias para redução dos
índices de evasão, de abandono e de repetência pelas escolas.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

A questão 48 trata da existência de plano de ação para acompanhamento, execução e
avaliação dos planos de ensino e de aula pelas escolas pelas escolas. Os resultados confirmam
que 54% dos gestores (19 participantes) concordam totalmente, 37% (13 participantes)
concordam parcialmente, 9% (três participantes) discordam (Gráfico 59).
Gráfico 59 – Existência de plano de ação para acompanhamento,
execução e avaliação dos planos de ensino e de aula pelas escolas.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).
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A questão 49 trata de saber se as escolas utilizam os resultados da avaliação externa (ANEB,
ANRESC, ANA, IDEB) como referência para reorientar o planejamento do trabalho
pedagógico, a qualidade do ensino e da educação municipal. Os resultados atestam que 51%
dos gestores (18 participantes) concordam totalmente, 40% (14 participantes) concordam
parcialmente, 6% dos gestores (dois participantes) discordam e 3% dos gestores (um
participante) não sabem informar (Gráfico 60).

Gráfico 60 – Utilização dos resultados da avaliação externa na
reorientação do planejamento do trabalho pedagógico, da qualidade do
ensino e da educação municipal.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015).

O Gráfico 61 é uma síntese da dimensão pedagógica, representa o nível de reconhecimento
dessa dimensão por parte dos gestores educacionais de Ibotirama. A leitura compreensiva
deve ser feita a partir da escala gradual, onde 1 = Não sei, 2 = discordo, 3 = concordo
parcialmente e 4 = concordo totalmente. Na medida em que se amplia o sombreamento,
amplia-se também o nível de reconhecimento da dimensão pelos sujeitos pesquisados.
Quanto à dimensão pedagógica, com base nos dados levantados no questionário, podemos
afirmar que há o reconhecimento da gestão para a eficácia quando combinamos oito critérios:
existência de PME com metas definidas para o desenvolvimento do ensino; existência de
Regimento Interno da SMEI fixando finalidade, competências e atribuições dos órgãos e dos
cargos; promoção de encontro para divulgação e discussão dos resultados da avaliação
externa pela SMEI; existência de PPP escrito nas escolas com concepção de homem e de
educação, componentes curriculares, eixos estruturantes, disciplinas e aprendizagens
esperadas por ano/série; existência de Regimento Interno escrito nas escolas; orientação e
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acompanhamento na elaboração dos planos de curso e dos planos de aula pelas escolas;
publicação e divulgação de normas para implantação da gestão democrática pela SMEI;
utilização dos resultados da avaliação externa na reorientação do planejamento do trabalho
pedagógico, da qualidade do ensino e da educação municipal (Gráfico 61). Nas entrevistas
exploratórias, verificamos que os gestores fazem o reconhecimento explícito da dimensão
pedagógica da gestão educacional. Entretanto, verificamos um distanciamento da efetivação
desta dimensão quando comparamos a opinião dos gestores com o desempenho dos
estudantes apontados no IDEB, sobretudo nos anos finais do Ensino Fundamental, nível em
que o índice de desenvolvimento da educação básica vem decrescendo ao longo da série
histórica nos anos 2009, 2011 e 2013.

Gráfico 61: Dimensão Pedagógica.

Fonte: Elaborado pelo autor. Pesquisa de campo (2015)

Podemos inferir com base nas entrevistas exploratórias que o “concordo parcialmente” é uma
espécie de “discordo” sutil, uma vez que nas respostas do questionário, a dimensão
pedagógica quase que é totalmente é reconhecida (Gráfico 61), mas nas entrevistas os
aspectos relacionados ao acompanhamento e ao planejamento estão precarizados, e, mesmo
no questionário a lotação de coordenadores pedagógicos nas escolas e a existência de
professores articuladores por área de conhecimento são flagrantemente negados dentre as
práticas de gestão no âmbito da dimensão pedagógica (Gráficos 38 e 39). O fato do vínculo
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profissional dos gestores ser precário (indicação política), o levantamento de dados, por meio
do questionário, ter sido aplicado em sua maioria presencialmente pode ter tornado a
execução da pesquisa “excessivamente formalizada”, somando o fato dos respondentes não
terem contato com o “universo da pesquisa” (nenhum deles tem mestrado ou doutorado) pode
ter “flexibilizado” os limites da ética nas respostas prestadas, uma vez, detectada a flagrante
oposição entre as respostas do questionário (formal) e as entrevistas exploratórias (informal).
O cenário de Ibotirama com desempenho decrescente no IDEB nos anos finais do Ensino
Fundamental, gestores em exercício por indicação política, remuneração precária não
poderiam resultar em uma adequada mobilização da gestão educacional sob a ótica
pedagógica para além do “reconhecimento” de sua importância. A não observação desses
aspectos sentencia a condição conjuntural do cenário adverso em educação que a “desfaçatez
política” procura negar formalmente, mas deixa claros indícios de sua negligência.

5.7 PROPOSTA DE DIRETIZES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO À
EFETIVAÇÃO DA DIMENSÃO PEDAGÓGICA

Propomos como diretrizes para elaboração do plano de trabalho para efetivação da dimensão
pedagógica da gestão educacional as seguintes ações:
- Revisar o Regimento Interno da Secretaria Municipal de Educação de Ibotirama. O
Regimento Interno da SMEI, documento que apresenta um conjunto de normas estabelecidas
para regulamentar a organização e funcionamento do órgão, deve conter: os órgãos e unidades
orgânicas da SMEI; os níveis hierárquicos (cargos e funções); as competências, finalidades e
atribuições das unidades orgânicas; organograma da SMEI; quadro de cargos em comissão do
órgão central e das escolas. O Regimento Interno pode ser elaborado pelo Gabinete do
Secretário da SMEI em parceria com a Secretaria Municipal da Administração; representantes
do Conselho Municipal de Educação, Representantes dos Gestores Educacionais;
representante do Poder Legislativo Municipal. Sendo um instrumento que consolida a gestão
e o cumprimento da sua função pública, o Regimento Interno deve ser aprovado pelo titular
da SMEI e posto em vigor por ato do Chefe do Poder Executivo.
- Segregar a função de Assessoria do Gabinete da SMEI da função de Coordenadoria da
Educação Básica. Entendemos que as naturezas das funções são distintas, enquanto a
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Assessoria do Gabinete compete à articulação social e politica do Secretário, bem como
prestar assistência em suas atribuições técnicas e administrativas, dentre outras; a
Coordenadoria da Educação Básica compete a coordenação das ações técnico-instrumentais
pertinentes às funções pedagógica e educativa.
- Segregar a função de Coordenador Pedagógico da SMEI da função de Coordenador
Pedagógico Escolar. Ao Coordenador Pedagógico da SMEI cabe a formulação e coordenação
da política de ensino para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, a articulação entre os
projetos estruturantes, dentre outras ações. Ao Coordenador Pedagógico Escolar compete
coordenar as ações de formação continuada dos professores, a articulação das ações do PPP,
do Plano de Ensino e dos Planos de Aula no âmbito escolar, dentre outras atividades.
- Implantar o processo de eleição para o exercício da função de dirigentes escolares (diretores
e vice-diretores) na SMEI. A gestão democrática do ensino público é preconizada pela CF e
corroborada na LDB, desse modo, o processo de eleição de dirigentes escolares se constitui
um instrumento vigoroso para ampliar as possibilidades de participação da comunidade
escolar (professores, coordenadores, demais profissionais da educação, pais e estudantes), do
exercício da democracia, de atenção às atividades pedagógicas da escola, além de favorecer a
instrumentalização da consecução dos objetivos educacionais no âmbito da escola. O processo
de eleição de dirigentes escolares deve ser implementado pela SMEI em parceria com o CME
em consonância com o dispositivo previsto no Estatuto dos Profissionais do Magistério
Público do Município de Ibotirama.
- Elaborar e implantar plano de formação continuada para os gestores educacionais da SMEI.
O plano de formação continuada dos gestores a ser implantado em regime de colaboração
com a União e o Estado da Bahia, deve oportunizar discussões sobre temas pertinentes aos
processos de gestão educacional no contexto atual, preferencialmente na perspectiva
multidimensional, considerando a qualificação econômica nos termos da eficiência para
coordenar a captação e utilização de recursos (econômicos, financeiros, materiais
tecnológicos); politica no desenvolvimento de competências para compreensão do ambiente
comunitário e sua influencia sobre a escola; cultural no fortalecimento da capacidade e da
sensibilidade para planejar soluções pedagógicas e administrativas relevantes para a vida
humana coletiva na escola e na comunidade; pedagógica nos termos da eficácia para articular
a elaboração de objetivos educacionais e delinear os meios pedagógicos para materialização
dos objetivos estabelecidos.
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- Construir documento referência com orientações gestoras para efetivação da dimensão
pedagógica da gestão educacional. O documento referência deve se constituir em instrumento
com orientações conceituais e metodológicas para materialização de rotinas e procedimentos
nas ações de gestão, deve ser construído com a participação de representantes dos gestores
educacionais, do Conselho Municipal de Educação, da Comunidade, do Conselho de
Alimentação Escolar, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente.
- Instituir o Fórum Permanente de Gestores Educacionais com abrangência local e regional
em parceria com os municípios jurisdicionados no Território de Identidade Velho Chico. O
Fórum se constitui em instância essencial para a discussão, proposição e socialização de
ações, definição de estratégias e de práticas de gestão educacional no âmbito do sistema e das
escolas; participação do processo de concepção, implementação e avaliação das Políticas
Municipais de Educação; favorece a socialização de boas práticas gestoras, avalia os
resultados da implantação do Plano Municipal de Educação; acompanha junto à Câmara de
Vereadores a tramitação de projetos referentes à Política Municipal de Educação; organiza
Conferências de Educação locais e regionais para divulgar suas deliberações.
- Revisar o Estatuto dos Profissionais do Magistério Público do Município de Ibotirama. A
revisão do Estatuto dos Profissionais do Magistério deve contemplar a adequação dos cargos:
docentes, suporte técnico e técnicos administrativos, definindo as atribuições e os direitos dos
profissionais (os docentes, os de suporte técnico e os técnicos administrativos); explicitação
dos cargos que podem exercer a função de dirigente escolar; ratificação da eleição de
dirigentes escolares como instrumento viabilizador da gestão escolar participativa e
democrática, definição dos meios para a concretização da eleição de dirigentes escolares.
- Revisar os Projetos Político-Pedagógicos das Escolas. O PPP da escola se constitui em um
instrumento da gestão escolar compreensivo da organização do trabalho pedagógico e
educativo. A adequação do PPP deve alicerçar-se nos princípios da igualdade, da qualidade
social, da gestão participativa e democrática, da liberdade e da valorização do magistério,
garantido a autonomia das escolas e incentivando a inovação nos processo de organização
pedagógica e educativa. É fundamental a articulação do PPP ao Plano Municipal de
Educação, no que tange às suas diretrizes, metas e estratégias.
- Revisar os Regimentos Internos Escolares. O Regimento Interno das escolas preconizam o
conjunto das normas estabelecidas para regulamentar a organização e funcionamento do da
escola, deve conter: os órgãos e unidades orgânicas da escola; os níveis hierárquicos (cargos e
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funções); as competências, finalidades e atribuições das unidades orgânicas; organograma da
escola; quadro de cargos e funções da escolas.
- Efetivar o plano de acompanhamento de desempenho acadêmico, tendo como referência as
orientações curriculares da SMEI, os indicadores educacionais do Censo Escolar e da
avaliação externa (IDEB, ANRESC, ANEB, ANA). Mobilizar, orientar e acompanhar as
escolas para a implementação da avaliação institucional como possibilidade de diagnóstico
dos processos e práticas pedagógicas, de participação nos processos de tomada de decisões no
âmbito escolar e do compromisso individual e coletivo em assegurar o direito de
aprendizagem aos estudantes com qualidade social.
- Efetivar a oferta da educação integral para estudantes da rede pública de ensino que
apresentam baixo desempenho. A oferta de educação em tempo integral deve envolver
atividade

de

acompanhamento

pedagógico,

fundamentado

no

princípio

da

interdisciplinaridade e da contextualização, em consonância com os princípios e metas do PPP
e com as diretrizes, metas e estratégias do PME. Relacionada ao plano de acompanhamento
de desempenho acadêmico dos estudantes, a educação de tempo integral contribui na
definição de estratégias que visam garantir o acesso e permanência do estudante na escola,
bem como a melhoria do seu desempenho acadêmico.
- Efetivar o plano de acompanhamento das escolas, dos componentes curriculares e dos
conteúdos pedagógicos vinculados a cultura, saberes, valores e crenças locais, articulado à
transposição didática dos conhecimentos científicos expressos nos componentes curriculares.
O plano de acompanhamento das escolas deve ser elaborado pela SMEI em parceria com o
CME e com os representantes dos gestores educacionais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gestão educacional, compreendida como campo de conhecimento e de intervenção social,
se constitui como processo relevante no cumprimento das funções dos sistemas e das
instituições de ensino nas ações que visam à formação do cidadão nos contextos social,
político e cultural. Democraticamente implicada, a gestão educacional, pode ser
compreendida como ação administrativa e política. Quando voltada para a coordenação ou
direção de recursos visando o alcance dos objetivos educacionais vinculamos à dimensão
administrativa. Como ação política está associada aos processos de interações e relações
humanas no âmbito organizacional.
Historicamente, a gestão educacional se consolida sob a pressão de dois terrenos de
conhecimentos e práticas constituídos anteriormente e em processo evolutivo: o das “Ciências
da Educação” e o da “Teoria Geral da Administração”. No primeiro caso, delineia-se uma
redução da ação administrativa e organizacional da educação a um campo de aplicação da
Pedagogia e da Didática. No segundo, assiste-se a um monopólio dos estudos da
administração e da organização educacional como campo de aplicação da Teoria Geral da
Administração que se firmavam na área da indústria e do comercio no início do século XX.
Desta forma, a partir da revisão da literatura, caracterizamos o processo evolutivo da gestão
educacional no cenário internacional e brasileiro, a gestão educacional no contexto municipal
e no contexto das escolas. Alinhado às entrevistas exploratórias elegemos as categorias de
investigação: dimensão econômica, dimensão política, dimensão cultural e a dimensão
pedagógica, tendo como referência a perspectiva do paradigma multidimensional da gestão da
educação que se constitui em uma espécie de síntese teórica da experiência brasileira nesta
área de conhecimento e fundamenta-se na tese da especificidade do campo de estudo e
intervenção educacional.
No cenário internacional, encontramos três momentos da gestão educacional. O primeiro
momento demarcado no início do século XX até meados dos anos 1950 caracteriza-se pela
influência das “técnicas de gestão científica” das empresas, iniciada por Taylor nos Estados
Unidos e pela influência do movimento das “relações humanas” iniciado por Mayo e
Roethlisbeger nos anos de 1930. O segundo movimento caracteriza-se pelo ensaio de
construção de um quadro teórico específico para a gestão educacional, apoiado nas
contribuições das ciências sociais aplicadas ao estudo das organizações e da administração
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geral entre os anos de 1950 até meados de 1970. O terceiro movimento caracteriza-se pelo
surgimento de propostas alternativas ao paradigma dominante no New Moviment a partir de
meados dos anos 1970.
No cenário brasileiro, encontramos três momentos da genealogia do conhecimento na área da
gestão educacional. O primeiro momento é denominado de Administração da educação no
período colonial demarcado entre o século XVI até 1889. O segundo momento é designado
como Administração da educação na era republicana e compreende o período de 1889 até a
década de 1970. O terceiro momento epitetado de Administração da educação na
Contemporaneidade situa-se entre meados da década de 1970 até os dias atuais.
Na

gestão

educacional

de

contexto

municipal,

caracterizamos

o

processo

de

institucionalização dos sistemas de ensino, as normas e instituições vinculadas; a noção de
plano municipal de ensino como elemento sistematizador da intencionalidade e do projeto de
educação municipal; o conselho municipal de educação como instância normativa do sistema
e mecanismo democrático de participação e representatividade da comunidade no âmbito
municipal; e, os demais conselhos municipais de controle social e representação democrática:
conselho de acompanhamento e controle social do FUNDEB (CACS); conselho escolar (CE);
conselho municipal de alimentação escolar (CMAE); conselho municipal dos direitos da
criança e do adolescente (CMDCA); conselho de controle social do bolsa família (CCSBF).
Quanto à gestão educacional no contexto escolar, caracterizamos a escola como instituição
social e educativa; os modelos organizacionais de escola como construções teóricas e como
configurações socialmente construídas ou em construção; o projeto político pedagógico; a
autonomia das escolas; e, o trabalho coletivo na escola.
Como elemento estruturante na construção do percurso metodológico, a entrevista
exploratória, se constituiu uma estratégia relevante no processo de construção da problemática
da pesquisa e na definição das categorias de análise descritiva. A escuta dos gestores revelou
a concepção e o grau de reconhecimento das dimensões da gestão educacional e apontou uma
demanda por definição de estratégias de efetivação, sobretudo, da dimensão pedagógica.
No que tange à dimensão econômica, podemos afirmar que há o reconhecimento da gestão
para a eficiência no município de Ibotirama quando adequamos quatro critérios: a
participação, divulgação e execução de programas federais; a captação de recursos financeiros
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do Estado; a implementação de programa e projetos com uso de recursos próprios do
município e, a disponibilidade de infraestrutura e equipamentos nas escolas.
Quanto à dimensão política, podemos afirmar que há o reconhecimento parcial da gestão para
a efetividade no município de Ibotirama quando compatibilizamos nove critérios: Instituição e
divulgação dos órgãos colegiados (CME, CMAE, CMDCA); Publicação de orientações e
assessoria técnica para implantação e adequação dos órgãos colegiados escolares; Consulta
aos estudantes na definição das ações pedagógicas; Trabalho coletivo dos professores,
coordenadores, gestores e funcionários; Trabalho coletivo dos professores, coordenadores,
gestores e funcionários; Motivação e orgulho dos professores, coordenadores, funcionários e
estudantes; Fortalecimento das relações interpessoais e integração da equipe de trabalho;
Participação do Conselho Escolar com representação de familiares na definição das ações
pedagógicas e avaliação dos estudantes; Participação do grêmio estudantil na avaliação dos
professores e dos estudantes; Consulta aos estudantes no processo de planejamento, execução
e avaliação das ações pedagógicas. Nas entrevistas exploratórias, apuramos que os gestores
não fazem o reconhecimento explícito da dimensão política da gestão educacional.
Concernente à dimensão cultural, podemos afirmar que há o reconhecimento da gestão para a
relevância pelos gestores do município de Ibotirama, quando combinamos três critérios:
compreensão do ato educativo como prática social; promoção da articulação dos saberes
culturais da comunidade ribeirinha aos componentes curriculares ministrados nas escolas;
compromisso com a articulação das práticas educativas com as práticas socioculturais pelas
escolas. Nas entrevistas exploratórias, certificamos que os gestores não fazem o
reconhecimento explícito da dimensão cultura da gestão educacional.
Com relação à dimensão pedagógica, podemos afirmar que há o reconhecimento da gestão
para a eficácia no município de Ibotirama quando harmonizamos oito critérios: existência de
PME com metas, existência de Regimento Interno da SMEI fixando finalidade, competências
e atribuições dos órgãos e dos cargos, promoção de encontro para divulgação e discussão dos
resultados da avaliação externa pela SMEI, existência de PPP escrito nas escolas com
concepção de homem e de educação, eixos estruturantes, disciplinas e aprendizagens
esperadas por ano/série, existência de Regimento Interno escrito nas escolas, orientação e
acompanhamento na elaboração dos planos de curso e dos planos de aula pelas escolas,
publicação e divulgação de normas para implantação da gestão democrática pela SMEI,
utilização dos resultados da avaliação externa na reorientação do planejamento do trabalho
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pedagógico, da qualidade do ensino e da educação municipal. Nas entrevistas exploratórias,
verificamos que os gestores fazem o reconhecimento explícito da dimensão pedagógica da
gestão educacional. Entretanto, constatamos um distanciamento da efetivação desta dimensão
quando comparamos a opinião dos gestores com o desempenho dos estudantes apontados no
IDEB, sobretudo nos anos finais do Ensino Fundamental onde o índice de desenvolvimento
da educação básica vem decrescendo ao longo da série histórica nos anos 2009, 2011 e 2013.
Benno Sander nos marcou quanto à possibilidade de uma gestão educacional compreensiva
em sua multidimensionalidade. Por isso, um olhar crítico sobre ação dos gestores em
Ibotirama nos inquieta quanto a preocupação de assentamento político-partidário, a
sobreposição da dimensão econômica (instrumental) sobre as dimensões cultural e política (de
caráter ideológico/substantivo), a precarização do trabalho do gestor e a demanda por uma
política de formação continuada com sólida base técnica, a estrutura hierárquica normatizada.
Este quadro requer o entendimento da gestão educacional em sua complexidade
administrativa e pedagógica, pautada em um trabalho participativo, interativo e integrador
(TANUS et al, 2004).
A jornada no Mestrado Profissional nos proporcionou o fortalecimento de competências
individuais e profissionais que favoreceu a ampliação da capacidade de refletir e descobrir
caminhos no processo do conhecer. Na construção desta pesquisa, a reflexão como
instrumento dinamizador e transformador de nossos desejos, nossas opções e de nossa história
oportunizou a concretude de nosso pensamento materializado em forma de escrita. Nesta
perspectiva, temos a certeza de que a incompletude e a vontade de aprender a aprender são as
marcas que levaremos no processo de conhecer e ler o mundo.
O trabalho sugere a elaboração, execução e avaliação de plano para efetivação da ação gestora
com base na proposição de diretrizes indicadas no capítulo 5. O intento é de viabilizar
estratégias de sistematização das ações gestoras e de construir instrumentos que orientem o
processo de conhecer, dialogar e decidir na dinâmica da gestão educacional, sobretudo da
dimensão pedagógica.
Reconhecemos que o estudo em questão apresenta limitações quanto aos elementos que
configuram a abordagem descritiva de natureza exploratória. O levantamento de informações
não deu conta de explorar as práticas gestoras no âmbito das ações que são efetivadas nas
escolas e no sistema de ensino. Talvez, a estratégia metodológica do tipo etnográfico pudesse
oferecer subsídios para a descrição da cultura (valores, crenças, as práticas e os
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comportamentos) dos gestores em educação do município de Ibotirama. Assim, sugerimos
que os estudos futuros busquem investigar o processo de efetivação das práticas de gestão nas
dimensões econômica, política, cultural e pedagógica no âmbito dos sistemas públicos de
ensino e os diferentes níveis de intensidade com os quais se processam.
Nosso desejo é retornar ao município de Ibotirama, e, em um trabalho cooperativo de reflexão
e ação encaminhar a proposta de diretrizes para elaboração do plano de trabalho à efetivação
da dimensão pedagógica sugeridas aqui. As considerações provisórias apontadas neste estudo
serão apresentadas aos gestores educacionais por meio de um colóquio ou seminário,
abrangendo o maior número de partícipes da comunidade educacional ibotiramense.
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO PARA ENTREVISTA EXPLORATÓRIA COM OS
GESTORES
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIAS APLICADAS À
EDUCAÇÃO – GESTEC
MESTRADO PROFISSIONAL
A – Concepção de gestão educacional e participação
Fale um pouco sobre o seu processo de formação acadêmica e formação para atuar como gestora.
Dê a sua opinião sobre o que você pensa sobre gestão educacional? Como se dá o seu processo?
B – Compreensão das dimensões da gestão educacionais
Quais os aspectos/as dimensões que compõe a gestão educacional para você? Fale um poço sobre isso...
C – Compreensão da prática – como se faz a gestão
Como você descreve a rotina diária do seu trabalho como gestor da educação?
D – Gestão pedagógica – efetivação da dimensão
Na sua opinião, em que aspecto o seu trabalho é pedagógico? Fale um pouco sobre...
E – Do produto da pesquisa
Você tem conhecimento da existência do Regimento Interno da Secretaria Municipal de Educação?
Se existe, fale como as normas regimentais influenciam a sua ação gestora?
Se não existe, você considera importante a definição de normas regimentais para orientar a ação gestora?
Comente
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APÊNDICE 2 - QUESTIONÁRIO PARA OS GESTORES EDUCACIONAIS
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