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RESUMO 

 

O presente trabalho tem a finalidade de apresentar a problemática da Gestão 

Democrática e Participativa na estrutura da rede estadual de ensino de São Paulo, 

analisando os entraves existentes entre a máquina burocrática do Estado e as 

relações pessoais existentes na escola. 

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988e da LDB 9394 de 

1996, que trazem em seus textos o princípio da gestão democrática, espera-se a 

real implementação da gestão democrática nessa rede. 

 A pesquisa de campo desenvolvida neste trabalho deu subsídios para 

analisar o cenário em que se encontra a rede estadual de ensino de São Paulo em 

relação à gestão democrática e participativa e quais os obstáculos para que  

ela efetivamente ocorra. 

 

 

Palavras-chave: Educação, gestão democrática, participação. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to present the problem of democratic and participatory 

management in the structure of the state schools in São Paulo, analyzing the barriers 

between the bureaucratic machinery of the state and personal relationships that exist 

in school.  

Since the promulgation of the Constitution of 1988 and the LDB 9394 of 1996, 

bringing in their texts the principle of democratic management, it is expected the real 

implementation of democratic management in the network. 

The research field has developed in this work help to analyze the scenario in 

which lies the state schools of São Paulo with regard to democratic and participatory 

management and what obstacles to it actually occurs. 

. 

Keywords: Education, democratic management, participation. 
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Introdução 

 

O propósito deste trabalho é apresentar uma visão, que não tem a pretensão 

de ser única, da condição em que se encontra a rede estadual de ensino paulista em 

relação à gestão democrática. Importante ressaltar que tal visão busca uma reflexão 

sobre a prática dessa gestão nessa rede e com isso, contribuir com mais um 

elemento para procurar entender melhor a realidade escolar, ainda carente de 

liderança e de condições para cumprir sua verdadeira função social e seu papel 

político. 

Desde o fim da Ditadura Militar, da promulgação da Constituição Federal de 

1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, o tema da 

gestão democrática das escolas vem recebendo muita atenção no âmbito da área 

educacional. Estudiosos têm pesquisado sobre ele e, apesar dos anseios da 

sociedade em ver a democratização das instituições públicas na prática, ela não 

vem ocorrendo. 

Minha vivência como educadora durante os últimos vinte anos, me auxiliaram 

a chegar a essa afirmação.  

Ao completar a oitava série do antigo primeiro grau (cursado integralmente 

numa escola da rede estadual de ensino paulista), motivada pela admiração que 

tinha por minha professora de matemática da quarta série, optei pelo curso de 

magistério, que também era oferecido na rede estadual de ensino paulista. 

Iniciei o magistério com a pretensão de ingressar na carreira como professora 

de 1ª à 4ª série e assim, ter condições de trabalhar numa profissão com a qual eu 

me identificasse e ao mesmo tempo, poder continuar os estudos no nível superior. 

Ao freqüentar o primeiro ano desse curso, senti que não teria sucesso no vestibular 

para o curso superior, já que a área escolhida era a de matemática e o magistério 

não oferecia matérias da área de exatas. Por falta de recursos financeiros para 

pagar cursinho preparatório para o vestibular, paralelamente ao curso de magistério 

que era cursado pela manhã, cursei o curso acadêmico no período noturno, visando 

aprender o conteúdo das matérias de exatas inexistentes no magistério.  

Durante o curso do magistério (1987-1990) tive oportunidade de conhecer o 

funcionamento da rede estadual de ensino paulista através do cumprimento do 

estágio obrigatório que fazia parte do currículo prático. Nesse período de grande 

mudança no cenário político do país, o que se percebia era uma grande esperança 
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por parte dos profissionais da educação nessa nova sociedade que se apresentava, 

com maior participação política, econômica e social.  Nesse período, iniciou-se uma 

tentativa de participação da sociedade nas atividades escolares e com isso houve a 

formação de grupos de representantes dos segmentos da escola. Um desses grupos 

era o de alunos representantes de classe, que participavam de reuniões com os 

outros segmentos para decidir sobre o andamento das atividades da escola. Como 

aluna, fui indicada para ser representante de classe em ambas as escolas em que 

estudava, o que me possibilitava participar de reuniões da comunidade escolar e 

tomar conhecimento das decisões relativas às atividades escolares, como festas, 

feiras culturais, atividades extraclasse, entre outras. Essa participação se dava a 

título de informação dos acontecimentos na escola. 

Ao terminar os cursos do antigo segundo grau, iniciei o curso superior de 

matemática numa faculdade particular e comecei a lecionar na rede estadual 

paulista como professora ACT1 de 1ª à 4ª série, em escolas da periferia de São 

Bernardo do Campo, sendo em 1994, convidada a assumir a coordenação 

pedagógica do ciclo I em uma delas, desempenhando essa função por um ano, 

tendo maior contato com a proposta pedagógica enviada pela Secretaria de Estado 

da Educação e que deveria ser cumprida nas unidades escolares.  

Em 1996, com a nova LDBEN2, houve muita discussão sobre a gestão 

democrática nas escolas da rede estadual de ensino paulista, mas na prática, não 

foram percebidas muitas alterações no funcionamento das mesmas, apenas uma 

maior exigência do cumprimento da lei quanto à formação do Conselho de Escola e 

do Grêmio Estudantil. 

Após o término do curso superior, passei a lecionar matemática para alunos 

do Ensino Fundamental do ciclo II e do Ensino Médio, atuando como professora 

OFA3 na rede estadual de ensino paulista, ainda em escolas de periferia. Em 2000, 

pela primeira vez, fui trabalhar numa escola localizada na região central da cidade. 

Minha expectativa era grande em relação à comunidade no que diz respeito à 

participação na escola, porém, não percebi mudanças positivas: havia a presença de 

                                                           
1
 ACT – Admitido em caráter temporário (nomenclatura para identificar professores não-titulares naquele 

momento). 
2
 LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabelece os princípios e fins para a educação 

no país, bem como sua organização geral. 
3
 OFA – Ocupante de Função Atividade (outra nomenclatura para identificar professores não-titulares) 
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pais com maior freqüência na escola apenas para reclamar do funcionamento da 

escola, dos professores, dos colegas dos filhos e não para participar do processo de 

aprendizagem dos filhos ou para auxiliar na melhoria da qualidade na educação 

formal oferecida pela escola. 

Em 2001 fui novamente convidada a assumir a função de coordenadora 

pedagógica, dessa vez para atuar no Ensino Fundamental e Médio de uma escola 

localizada na zona rural da cidade de São Bernardo do Campo, sendo seu acesso 

através da travessia de uma balsa. Nessa escola havia uma realidade muito difícil 

em termos de recursos materiais: não havia hospital, farmácia, mercado, lojas e 

demais serviços próximos, tudo isso só era encontrado do outro lado da represa, 

sendo necessário atravessar a balsa para ter acesso a estes e outros serviços. 

Devido a essa dificuldade de acesso a tudo, as pessoas que moravam nesse local e 

estudavam nessa escola eram extremamente gratas aos professores e funcionários 

da escola que se dispunham a trabalhar nessa comunidade, que fica 

aproximadamente vinte e cinco quilômetros do centro da cidade. Essa distância fazia 

com que a comunidade valorizasse muito a escola, sendo ali também um dos únicos 

locais de socialização, pois os moradores residiam essencialmente em chácaras. 

Essa vivência me fez perceber que a falta de conhecimento deixava-os acanhados, 

fazendo com que não opinassem sobre a escola.  

Desencantada com a situação vivenciada na rede estadual de ensino paulista, 

fiz concurso para a rede municipal de São Bernardo do Campo e ingressei como 

professora do Ensino Fundamental do ciclo I em 2002, e como professora de 

Educação Infantil em 2003, deixando temporariamente a rede estadual.  Na rede 

municipal percebi que além da diferença de salário, da formação em trabalho e do 

tratamento da proposta pedagógica, que é construída pela equipe escolar através de 

debates, estudos e propostas de todos os profissionais da educação que trabalham 

na unidade, havia também grande diferença em relação à participação da 

comunidade escolar nas atividades da escola, com acompanhamento das atividades 

pedagógicas e administrativas pelos pais de alunos. Assim, por acreditar ser 

importante ampliar os conhecimentos, cursei Pedagogia e Supervisão Escolar. 

Em 2004, deixei o cargo de professora do Ensino Fundamental do ciclo I da 

rede municipal de São Bernardo do Campo e retornei para a rede estadual de 

ensino paulista após concurso realizado, ingressando no cargo de professora de 

matemática numa escola localizada também na região central de São Bernardo do 
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Campo. Não demorou muito para eu ser convidada para assumir a função de vice 

diretor de escola devido ao conhecimento adquirido na trajetória profissional 

vivenciada até aquele momento. Enquanto vice diretora, iniciei o curso de pós-

graduação Lato Sensu em Gestão Educacional na Unicamp e com a ampliação dos 

conhecimentos, busquei a implantação de uma dinâmica participativa na escola, 

auxiliando no processo de criação dos representantes de classe do corpo discente e 

docente e buscando uma maior participação dos pais nas atividades escolares. Esse 

trabalho prosperou e a escola conseguiu uma parceria com uma empresa privada 

que patrocinava projetos educativos, esportivos e culturais. Apesar desse cenário 

favorável ao clima participativo, percebi que não tinha autonomia suficiente para 

aproveitar o apoio da comunidade em benefício da escola e que o trabalho 

burocrático exigido pela Secretaria de Estado da Educação inviabilizava a 

participação na esfera escolar, entre outros motivos, pela falta de tempo do gestor 

de se articular para realizar as atividades de cunho político-pedagógico, como por 

exemplo, realizar reuniões com os representantes do corpo discente e docente para 

deliberar sobre assuntos necessários ao bom funcionamento da unidade escolar e 

que fossem possíveis de serem deliberados por essa equipe; o que me fez deixar a 

função em 2006 e retornar à sala de aula, atuando novamente como professora de 

matemática do Ensino Médio no período noturno, enquanto continuava na rede 

municipal de ensino de São Bernardo do Campo, atuando na Educação Infantil. 

Em 2009, após ter realizado concurso para o cargo de diretor de escola da 

rede estadual de ensino paulista, ingressei na direção de uma escola de periferia: 

era uma escola grande, com quarenta e sete salas de aula em funcionamento, 

quase cem professores e aproximadamente dois mil alunos. 

Essa escola contava com aproximadamente trinta e cinco anos desde sua 

fundação e seu prédio apresentava os mais diversos problemas de ordem estrutural, 

já que nunca havia sofrido uma reforma. 

Na comunidade onde estava inserida, a ideologia presente era patrimonialista. 

Pais, professores e alunos agiam como se o diretor fosse dono, proprietário da 

escola, sendo o ocupante desse cargo o responsável por tudo: o que fizesse ou 

dissesse era “lei”, tanto para o grupo de funcionários e professores, quanto para a 

comunidade de pais e alunos.  

Como ocorre na maioria das escolas da rede estadual de ensino paulista, 

havia na escola uma equipe gestora antiga quando eu, nova diretora, ingressei no 
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cargo. Também havia grande rotatividade de diretores nessa unidade escolar 

(quatro diretores em menos de dez anos, eu seria a quinta), no entanto a função de 

vice diretor era ocupada há mais de dez anos pela mesma pessoa. 

Apesar de várias tentativas de promover a participação da comunidade 

escolar nas mais diversas situações, observei que muitos pais se sentiam incapazes 

de participar. Alguns valorizavam demais o estudo: como o diretor e os professores 

são estudados, “sabem mais”, assim, deixavam de participar por conta desse 

sentimento de inferioridade presente em sua mentalidade. Outros não participavam 

por não terem tempo, devido ao ritmo de trabalho necessário à sua sobrevivência e 

de sua família, não conseguiam participar e quando compareciam à escola estavam 

com pressa, atarefados ou ainda tão cansados que queriam “acabar logo a 

conversa”. 

Em relação aos professores também havia essa falta de tempo, já que muitos 

acumulavam cargos4 ou trabalhavam em outros empregos, o que dificultava a 

disponibilidade para participar; por fim apresentavam muito individualismo, se 

preocupando apenas com “sua aula”, “sua sala”, “seus alunos”, individualmente, sem 

uma preocupação com o coletivo escolar. 

Em relação à falta de autonomia das escolas, acredito ser importante 

ressaltar que as mesmas têm um caminho pronto a seguir, seja no aspecto 

financeiro (gasto de verbas, compras de materiais, solicitação de contribuição à 

população ou à parceiros da comunidade, etc.), seja no aspecto pedagógico 

(material didático unificado enviado à todas as escolas da rede); caminho este 

definido pela SEE5, que decide o que fazer e como fazer, cabendo à escola e à 

direção a mera execução das tarefas. 

Nestes descritos vinte anos de magistério, sendo dezoito deles na rede 

estadual de ensino paulista, observei algumas mudanças em relação à ideologia 

participativa na rede. Quando iniciei minha carreira, a escola era inquestionável: “a 

escola era o segundo lar e a professora a segunda mãe”.  

Com o passar do tempo e com a abertura política no país, foi surgindo 

timidamente um espaço para que essa figura “inquestionável” fosse questionada e 

com a nova lei de diretrizes e bases, a exigência do cumprimento da burocracia 

                                                           
4
 Acumular cargo – quando o professor possui mais de um cargo no Quadro do Magistério. 

5
 SEE – Secretaria de Estado da Educação. 
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trouxe às escolas a presença de outro segmento: o de pais. Abriu-se legalmente 

então, o espaço para a “participação”.  

Essa “participação”, entretanto, é muito relativa: na maior parte das escolas 

ela se limita a informar a comunidade escolar sobre o que será feito com verbas, 

quais os projetos a serem desenvolvidos pela escola, quais atitudes serão tomadas 

em relação aos mais diversos itens, ou seja, a participação se dá no sentido de 

receber informação por parte da direção da escola.   

Os pais se sentem participantes, já que sabem o que acontece dentro da 

escola, mesmo que as decisões tenham sido tomadas pela direção e corpo docente 

da unidade ou ainda por órgãos superiores e que apenas lhes caiba, junto com o 

corpo discente, cumprir o que foi determinado.  

Segundo Juan Díaz Bordenave6 (1994), o menor grau de participação é o da 

informação e a realidade observada demonstra que a vivência da nossa sociedade é 

de total ausência de democracia, mesmo após o término do regime ditatorial no país, 

já que a maioria das pessoas se sente participante de um processo apenas por ser 

informado de sua existência. 

 Hoje, como supervisora de ensino, titular de cargo na Diretoria Regional de 

Diadema, posso afirmar que o que percebo nas escolas da rede estadual de ensino 

paulista é uma grande preocupação com o cumprimento da lei no sentido de 

formalizar um colegiado escolar através da APM, Conselho de Escola e Grêmio 

Estudantil, com uma finalidade meramente burocrática; uma vez que todos os 

envolvidos no processo educacional não podem tomar as decisões mais simples no 

contexto do funcionamento da escola. 

 Os professores não decidem quais conteúdos serão abordados em suas 

aulas, já que recebem uma proposta pronta e o material unificado do Estado para 

utilização em sala de aula; o diretor e o colegiado escolar (por mais que o diretor 

tenha um perfil democrático), não têm autonomia para tomar decisões, já que a dita 

“autonomia” se limita à busca de parcerias no setor privado, utilizando-se da APM 

para assinatura de convênios e ao cumprimento das tarefas estabelecidas pela SEE, 

dentro de um prazo estabelecido, ainda que as tarefas não sejam a prioridade da 

escola, nem de seus alunos.  

                                                           
6
 Sobre Juan Díaz Bordenave, ler “O que é participação. (1994)” 
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A comunidade escolar sequer tem a possibilidade de elaborar suas normas 

regimentais, pois há uma legislação estadual (Parecer 67/98), que determina um 

regimento comum à todas escolas da rede estadual de ensino paulista, além de 

estar submetida à leis que estabelecem rigorosos procedimentos de organização e 

funcionamento das escolas. 

Diante disso, senti a necessidade de estudar mais sobre o tema e trazer uma 

visão atualizada sobre a rede estadual de ensino paulista, já que estudos sobre a 

rede realizados nas décadas passadas poderiam não mais refletir a realidade.  

Como sujeitos de pesquisa, com exceção dos supervisores de ensino, optei 

por entrevistar membros da unidade escolar em que era diretora, pela diversidade 

de perfis e de experiência dos profissionais que ali atuavam, o que é característico 

da rede estadual, buscando interrogar os sujeitos sobre a sua opinião a respeito da 

gestão democrática. Essas entrevistas tiveram a finalidade de verificar a visão que 

eles traziam sobre o tema e qual era o principal impeditivo para que essa prática 

ocorresse nas escolas da rede.   

 Para este trabalho, temos como hipótese que a gestão democrática não 

ocorre nas escolas da rede estadual de ensino paulista por falta de condições 

materiais da sociedade (conhecimento, condições sócio-econômicas, tempo), pela 

inexistência de uma cultura democrática instaurada socialmente e principalmente 

pela falta de autonomia das escolas presente nesta rede, que desde seu início, traz 

traços marcadamente burocráticos, impossibilitando o desenvolvimento do processo 

democrático rumo ao exercício da cidadania. 

A pesquisa é de natureza empírica e se apóia principalmente nas obras de 

Vitor Paro, a partir da leitura dos livros: “Gestão democrática da escola pública”, 

“Escritos sobre educação”, “Eleição de diretores”, “Qualidade do ensino: a 

contribuição dos pais” e “Por dentro da escola pública”; e na obra de Juan Díaz 

Bordenave: “O que é participação”.  

Para desenvolvimento do tema, dividimos o trabalho em quatro capítulos. No 

capítulo I, optamos por historiar o início da educação no país e o surgimento da 

administração escolar desde o descobrimento do Brasil até a mudança da legislação 

que implantou a gestão democrática no país, com o objetivo de demonstrar que o 

modelo educacional francês, de tradição burocrática e de falta de autonomia 

implantado no Brasil, nunca exprimiu os anseios da comunidade e sim de uma 

minoria dominante que determinava os rumos da educação do país, dificultando 
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assim a transformação da escola em um instrumento de mudança e disseminador de 

práticas participativas. Verificamos ainda os condicionantes materiais, institucionais, 

político-sociais e ideológicos que representam os determinantes internos e externos 

que facilitam ou não a participação da comunidade escolar nas atividades da escola. 

No capítulo II, apresentamos a estrutura da SEE de São Paulo, o projeto de 

lei para sua nova estrutura e conceituamos o papel do diretor em relação a essa 

estrutura, buscando demonstrar os limites de sua atuação para a efetivação da 

gestão democrática. 

No capítulo III, trazemos a pesquisa de campo, que teve como base 

entrevistas qualitativas e semi-estruturadas, enfatizando três aspectos principais: o 

que é gestão democrática, o papel do diretor na gestão democrática e quais os 

entraves para que ela ocorra, levando em conta que todas as entrevistas foram 

realizadas com profissionais da rede estadual de ensino paulista. No total, foram 

realizadas dez entrevistas, seguidas de uma segmentação da amostra para verificar 

mudança de mentalidade em relação a tempo de profissão e geração dos 

profissionais ou ocupação de cargos. Para entendermos melhor os elementos que 

reiteram aspectos individuais dos entrevistados, exploramos cada entrevista 

individualmente.  

No capítulo IV, será possível verificar as tendências gerais analisadas nas 

entrevistas e ainda a análise por segmentação, além de trazer as considerações 

finais sobre a pesquisa. 
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Capítulo 1 

 

1  O início da colonização e o surgimento do processo educacional no 

Brasil7 

 

Há um pouco mais de 500 anos, tempos após a chegada de Portugal às 

terras brasileiras, iniciou-se um processo educacional da população, que no 

momento, era formada pelos indígenas e pelos imigrantes portugueses. 

O início da organização escolar no Brasil esteve diretamente vinculado à 

política colonizadora dos portugueses, com os jesuítas incumbidos de catequizar os 

índios e escolarizar os descendentes portugueses, já em meados de 1550. Para 

desenvolver tal tarefa, a igreja trouxe o Ratio Studiorum (Ordem dos Estudos), que 

era um manual que orientava os jesuítas na catequização de índios e na instrução 

de filhos de colonos portugueses e da elite. O Ratio Studiorum pautou a organização 

das atividades dos colégios fundados e dirigidos por mais de dois séculos pela 

Companhia de Jesus. 

A Companhia de Jesus já possuía um sistema hierárquico administrativo, com 

a figura do Provincial Geral que ficava em Roma, o Provincial, que ficava à frente de 

cada Província e o Reitor, autoridade mais alta do colégio, subordinado ao 

Provincial, por quem era nomeado. Ao Reitor cabia o bom funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino. Abaixo do Reitor, havia os Prefeitos de Estudos, 

responsáveis pelas questões pedagógicas do colégio, os professores e seus 

ajudantes.  

Com a reforma pombalina, em 1759, a Companhia de Jesus foi expulsa de 

Portugal e de sua colônia e deixou de comandar as atividades educacionais para 

Portugal.   

Para dar continuidade ao trabalho educacional, criou-se o Alvará Régio de 28 

de junho de 1759, que determinou o sistema de Aulas Régias. As escolas que até o 

momento visavam servir aos interesses da fé e da igreja passaram a almejar outros 

interesses: visavam que Portugal tivesse condições econômicas que lhe permitisse 

                                                           
7
 O período histórico de 1500 à 1985 descrito nesse capítulo foi baseado nas aulas presenciais e vídeo aulas das 

disciplinas “Gestão Escolar”, “Estado, políticas públicas e educação” e “Gestão Escolar: abordagem histórica” 
do curso de especialização em Gestão Escolar realizado na Universidade Estadual de Campinas.   Também foi 
consultada a Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n. especial, p.102–123, ago. 2006 - ISSN: 1676-2584 116. 
Disponível em (http://www.histedbr.fae.unicamp.br/art8_22e.pdf). Acesso em: 29 mai.2011. 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/art8_22e.pdf
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competir com as nações estrangeiras nos mais diversos campos. Assim sendo, o 

Alvará despertou a idéia do desenvolvimento de sistemas nacionais de educação. 

Para que esses sistemas funcionassem adequadamente e obtivessem êxito, foi 

criado o cargo de Diretor Geral de Estudos, responsável pelo controle e gestão 

administrativa do sistema escolar recém-criado, com o poder de contratar e fiscalizar 

os professores, que eram nomeados para desenvolver as atividades educacionais; 

além de controlar e fiscalizar todas as ações e materiais didáticos usados pelos 

professores visando que os mesmos não apresentassem divergências aos 

interesses da Coroa portuguesa.   

Nessa época, não havia grande difusão das atividades escolares, o ensino 

servia a poucos, especialmente aos filhos da elite colonial; trazendo grande 

insatisfação ao restante da população que antes tinha acesso aos colégios jesuítas. 

Após a invasão de Portugal por Napoleão Bonaparte em 1807, a família real e 

a corte portuguesa vieram para a colônia e tiveram que instalar aqui a sede do 

governo português.  

Diante disso, o governo Português se viu com a necessidade de grandes 

modificações nos diversos campos, especialmente no educacional, visando suprir as 

carências de técnicos e profissionais das mais diversas ordens para os mais 

diversos campos de atuação: criaram-se novos cursos e instituições culturais e 

educacionais, como por exemplo, a Imprensa Régia, a Biblioteca Nacional, o Museu 

Nacional, o Jardim Botânico e as escolas de ensino superior. 

A administração escolar, porém, continuou focada no Diretor Geral de 

Estudos, que permanecia com as mesmas atribuições nos níveis primário e 

secundário da educação, já que no nível superior, os Diretores eram os próprios 

professores, que se submetiam diretamente às ordens do Imperador. 

Com a Independência do Brasil, a educação formal passou a ser amplamente 

defendida, haja vista que era necessário trazer ao país condições de se modernizar, 

e isso só era possível através da instrução.  

Buscando atingir uma estrutura mínima que garantisse a instrução primária a 

todos os cidadãos brancos e livres, o Estado decretou a Lei Geral de 1827, lei 

nacional, que dizia que todos os lugares mais populosos teriam as escolas de 

primeiras letras que fossem necessárias, de acordo com a população do local. Essa 

lei permaneceu em vigor até o decreto do ato Adicional em 1834, que tornou dever 

das Províncias a garantia da instrução primária gratuita.  
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As escolas de primeiras letras e de ensino secundário não tinham o cargo de 

Diretor. Eram os próprios professores os responsáveis pelo funcionamento das 

escolas e subordinavam-se diretamente ao Presidente da Província, sob uma 

estrutura fiscalizadora do trabalho docente composta por comissões inspetoras 

(formada pelos próprios moradores do local de criação das escolas).  

Isso demonstra o caráter burocrático das instituições escolares desde o seu 

surgimento, mostrando a organização escolar como um aparelho de estado que se 

sobrepõe aos indivíduos envolvidos e a instalação sutil do poder e da autoridade 

dentro de uma perspectiva clássica de administração. 

 

1.1 São Paulo no cenário educacional do Brasil 

 

Em 1846, quando a Lei nº 33 de 13 de março prescreveu a fundação de dois 

Liceus na Província de São Paulo, ressurge a figura do Diretor Escolar. A Lei nº 29 

de 1847, que estabelecia o regulamento dos Liceus em São Paulo, prescrevia 

Diretores nomeados pelo governo para tomar conta dos Liceus, com a função de 

inspecionar a conduta dos professores, zelar pelo estado moral e intelectual da 

instituição, controlar freqüência dos alunos e empregados, declarar aprovados ou 

não os alunos, repreendê-los, designar os horários das aulas, despachar 

documentos a ele destinados, marcar e presidir a banca de exames dos alunos com 

examinadores indicados por ele, conceder licença aos professores e porteiros, 

quando necessário, e intermediar correspondência entre professores e a Província.  

O Estado, assim, se preocupava em controlar internamente as instituições 

particulares, as aulas públicas, os seminários, a Escola Normal e o Liceu, mas os 

Presidentes das Províncias relatavam dificuldades e a necessidade de formação de 

professores e do controle rigoroso sobre eles e sobre os estabelecimentos, o que 

deveria ser feito pelo governo. Sendo assim foram promulgados dois regulamentos 

para instrução, previstos pela Lei de 1846: o primeiro organizava as comissões 

inspetoras, responsáveis pela fiscalização de todas as escolas, o segundo, de 1851, 

revogou as comissões e criou a Inspetoria Geral da Instrução Pública e o cargo de 

Inspetor Geral (São Paulo - Província, 1874), responsável por toda instrução da 

Província, com obrigação de inspecionar, supervisionar e relatar anualmente ao 

Presidente da Província. 
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Só em 1868, em São Paulo, surge a primeira reforma da instrução pública, 

colocando a educação como regeneradora da sociedade e mantendo centralizada 

no Presidente da Província e no Inspetor Geral a responsabilidade pela fiscalização 

das escolas, inclusive das particulares. 

Em 1890 há uma reformulação do programa de estudos da Escola Normal e 

surgem as primeiras indicações oficiais ao cargo de Diretor de Escola pública, com a 

criação da Escola-Modelo, anexa à Escola Normal. O responsável pela 

administração da Escola-Modelo era denominado Professor-Diretor e suas 

atribuições eram mais ligadas à parte pedagógica que à administrativa. Para ocupar 

esse cargo o professor tinha que ter, no mínimo, dois anos de efetivo exercício no 

magistério primário. 

Em São Paulo, a Lei nº 88 de 1892 reformula toda a instrução pública primária 

e secundária e manteve a estrutura do Império, com o controle através da seguinte 

hierarquia: Secretário do Interior, Conselho Superior, Diretor Geral da Instrução 

Pública, Inspetores de Distrito, Câmaras Municipais e em última instância, o 

Presidente do Estado. Apenas a Escola Normal, a Escola Modelo e a Complementar 

contavam com Diretor para a administração interna da escola, com controle externo 

comandado pelo Presidente do Estado. Os Diretores de Escolas Modelo e 

Complementar tinham que residir no estabelecimento com sua família, de onde não 

poderiam se afastar sob pretexto algum durante as horas de trabalho. Essa reforma 

instituiu três graus de ensino – primário, subdividido em preliminar e complementar, 

secundário e superior; instituiu também os ginásios e seus Diretores. 

Em 1894 ocorre a criação do Grupo Escolar, com um professor para cada 

classe, ensino seriado, classes homogêneas sob uma única direção. Assim, passa a 

existir uma organização, possibilitando a administração e supervisão escolar sob o 

controle do Estado. O Diretor era escolhido pelo Presidente do Estado entre os 

diplomados pela Escola Normal ou na falta destes, pela Escola Complementar, e 

visava garantir a reforma educacional realizada pelos republicanos, que estabelecia 

a divisão do trabalho no interior das escolas. Do Diretor se esperava tudo: organizar, 

coordenar, fiscalizar e dirigir a escola através do posto de autoridade perante a 

comunidade local. Era considerado representante do poder do Estado e do Governo, 

assumindo um papel que extrapolava o do ensino escolar, tornando-se propagador 

de valores morais, cívicos e de higiene, coerentes com princípios republicanos. 
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Em 1920, outra reforma reduz de quatro para dois anos a duração do curso 

primário obrigatório, já que a demanda não era atendida e era necessária a 

ampliação da oferta de vagas para diminuir o analfabetismo, sem ampliar recursos 

financeiros e a rede física existente. Para tal reforma dar certo, atrelou-se a 

freqüência obrigatória aos alunos e a inspeção como forma de efetivar essa 

obrigatoriedade, sendo então criadas quinze Delegacias Regionais de Ensino e 

elevando o número de Inspetores Escolares. Com isso, o Diretor escolar passou a 

ter diminuído seu papel social pela fiscalização do governo na escola, o que foi 

assumido pelos Delegados Regionais e pelos Inspetores de Distritos.  Criou-se 

então a Faculdade de Educação do Estado de São Paulo para formar não só 

professores, mas professores aptos a dirigir escolas. 

 

1.2 O Movimento dos escolanovistas 

 

Entre as décadas de 1930 e 1940, com a grande expansão industrial, a 

urbanização e as mudanças nas relações entre Estado e sociedade, a educação no 

Brasil passou a encontrar novos desafios.  

O Movimento da Escola Nova questionava o tradicionalismo pedagógico e a 

igreja se opunha a inovações: “enquanto os pioneiros viam na ciência a chave do 

progresso da humanidade, os católicos insistiam que a religião é que se constituía 

em fator da ordem indispensável ao progresso e viga mestra da civilização” (Xavier, 

2002, p.55).  

Com a reforma Francisco Campos, Ministro do recém criado Ministério da 

Educação, em 1931, há uma nova estruturação e centralização para a administração 

federal dos cursos superiores, organizando-se o ensino secundário através da 

divisão em dois ciclos (fundamental de cinco anos e complementar de dois anos 

para determinadas carreiras, ambos obrigatórios para o ensino superior) e criando-

se o ensino comercial (ensino médio profissionalizante). Foi nesta época que 

surgiram as primeiras diretrizes institucionais sobre a Administração Escolar no país 

e sobre o papel do Diretor de Escola8.  

                                                           
8
 Esse tema será tratado de forma mais abrangente no próximo capítulo. 
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A escola, durante toda a sua trajetória utilizou vários pensamentos 

provenientes das teorias administrativas para se organizar, sendo que muitas 

dessas teorias eram aplicadas em empresas e instituições financeiras.  

Apesar da troca de conhecimentos entre escola e teoria administrativa na 

condução da organização escolar, é imprescindível uma série de adaptações na 

teoria administrativa para sua aplicação na educação, já que a administração 

empresarial e a educação possuem papéis e objetivos distintos para a história 

social.  

A educação não pode ser reduzida a uma simples relação entre capital e 

trabalho; o pensamento educativo e sua aplicação têm o compromisso de 

transformar, formar, ampliar os saberes, preparar o homem para o trabalho e para a 

convivência em sociedade.  

As políticas para a formação de profissionais foram crescendo da mesma 

forma que cresceu a escolarização no país, sob forte influência do movimento de 

renovação educacional, que denunciava a falta de organização e a precariedade do 

atendimento escolar pelos poderes públicos. 

Em 1931 foi incluída no currículo da Escola Normal de São Paulo, a disciplina 

“Organização Escolar” para a formação de Inspetores Escolares, Delegados de 

Ensino e Diretores de Grupo Escolar e, após a alçada da Escola Normal à Instituto 

Pedagógico, criou-se um curso de aperfeiçoamento pedagógico, visando a 

qualificação de profissionais para cargos de administração, cargos esses que eram 

ocupados por professores que se aperfeiçoavam para tal e recebiam o cargo como 

de “confiança”.  

Em 1932 foi criado, ainda, o Instituto de Educação da Universidade de São 

Paulo. 

Com Fernando de Azevedo como Diretor Geral da Instrução Pública, em 

1933, instituiu-se em São Paulo o Código de Educação do Estado, que exigia 

concurso público de títulos e provas para os Diretores de Grupo Escolar, porém, os 

profissionais formados no curso de Diretores do Instituto de Educação estavam 

dispensados das provas, descaracterizando o concurso. 

 Com a promulgação da Constituição da República dos Estados Unidos do 

Brasil de 1934, tornou-se obrigatório o concurso público para o provimento de 

cargos no magistério, além de se estabelecer a necessidade de um Plano Nacional 

de Educação, como também a gratuidade e obrigatoriedade do ensino elementar.  



24 
 

Nesse mesmo ano ocorreram muitas reformas educacionais no País, pois se 

acreditava que a educação serviria como instrumento de democratização e 

equalização social, não levando em conta sua origem como aparelho ideológico 

burocrático do estado burguês e sua estrutura hierárquica.  

Ainda em 1934, foi criada a Universidade de São Paulo com a Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras, o que possibilitou a formação superior para professores 

de escola secundária. O Instituto de Educação foi absorvido pela recém criada 

Universidade e a cadeira de Administração Escolar, com dois anos de duração, 

passou a fazer parte de um curso de especialização para administradores escolares, 

sob a regência de Roldão Lopes de Barros, considerado o fundador dos estudos de 

Administração Escolar em São Paulo (Ribeiro, 1978). Em 1935, Roldão Lopes de 

Barros foi o conferencista de um curso abreviado de Administração Escolar, com 

duração de duas semanas, promovido por Almeida Jr., então Diretor do Ensino do 

Estado de São Paulo, que contou com a participação de professores de várias 

cidades do Estado (Ribeiro, 1978, p.191). Esse curso fez parte de um empenho no 

aperfeiçoamento profissional para os que já ocupavam cargos de direção escolar.  

Em 1941, efetivou-se o concurso para o cargo de Diretor de Grupo Escolar, 

podendo participar do mesmo, professores com 400 dias de magistério, Auxiliares 

de Diretor de Grupo Escolar, Secretários e Auxiliares de Delegacias Regionais de 

Ensino que tivessem dois anos de exercício nos cargos e pelo menos um ano de 

docência. 

A trajetória da Administração da Educação passa a ter destaque, uma vez 

que a escola nova defendia uma escola pública, laica, gratuita e obrigatória.  

Nos anos 50, com a exigência cada vez maior na formação do Diretor de 

Escola, criou-se o curso pós-normal em Administração Escolar, com duração de dois 

anos, em todos os institutos de Educação do Estado, curso esse que acrescia 

vantagens para quem prestasse o concurso de títulos e provas. 

Até 1961, com a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a lei 4024, o 

Diretor de Escola era um educador qualificado, capaz de transmitir a professores, 

alunos e comunidade sentimentos, idéias, aspirações de teor cristão, cívico, 

democrático e cultural.  

Durante o período de governo militar, num contexto de crescimento 

econômico acelerado, centralização política e violenta repressão aos opositores do 

regime, houve uma reconstrução nacional e instauração de uma nova ordem. 
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Aumentou a demanda social por educação, agravando a crise do sistema 

educacional, exigindo sua reorganização.  

As reformas educacionais nesse período ocorreram através da lei 5540 de 

1968 e o Decreto Lei 464 de 1969, que promoveram a chamada Reforma 

Universitária (organização e funcionamento do ensino superior). A lei 5540 ainda 

introduziu a exigência de formação do Administrador, Diretor, Supervisor, Inspetor e 

Orientador Escolar pelos cursos de Pedagogia. 

  A lei 5692 de 1971 promoveu a reforma do ensino de 1º e 2º graus, 

direcionando o ensino para a qualificação profissional, extinguiu o cargo de Diretor 

de Grupo Escolar e criou o cargo de Diretor de Escola, além das Divisões Regionais 

de Ensino, que passam a ser responsáveis administrativamente por determinada 

região do Estado.  

O Diretor Escolar, que representava a autoridade escolar, atuava como 

mediador entre as instâncias superiores da administração do ensino e seus 

subordinados, cabendo a ele se responsabilizar pelo exercício das funções 

burocráticas e pela dimensão coletiva do trabalho pedagógico, com objetivo de ser o 

agente controlador e fiscalizador das atividades escolares e de buscar a integração 

entre a escola e a comunidade, mas de maneira a ser o centro do processo, 

enquanto os professores e alunos exerciam papel secundário no processo 

pedagógico, já que eram os que executavam as tarefas prescritas por quem as 

concebia, como numa empresa.  

 

1.3 Um novo contexto educacional 

 

Com o fim da ditadura militar e a abertura política nacional dos anos 80, a 

educação passou a ser vista com outro olhar: serviria como instrumento 

transformador da sociedade, já que havia grande necessidade de mudanças no 

campo educacional não apenas políticas, mas ideológicas. Para que isso se 

tornasse realidade, era importante a implantação de uma nova ideologia, pautada no 

trabalho coletivo, na participação, na autonomia e na descentralização do poder. 

Intensificaram-se os debates sobre a gestão da educação e fizeram 

reaparecer o tema da participação. As reivindicações principais sobre a 

democratização dos instrumentos de gestão se pautavam na descentralização 
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administrativa e pedagógica, na gestão participativa, na instituição de colegiados 

escolares eleitos pela comunidade.  

Essas diretrizes tiveram presença importante no processo de elaboração da 

nova Constituição Federal de 1988, que assegurou em seu texto o princípio da 

gestão democrática no artigo 206:  

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 
planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 
títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, 
de 2006) 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII - garantia de padrão de qualidade.  
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 
pública, nos termos de lei federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 
2006) 
Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados 
profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou 
adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).” 

 

A partir da Constituição, todas as instituições públicas de ensino passaram a 

ter como obrigatoriedade o princípio da gestão democrática como forma de 

organização. O setor privado não foi obrigado a se adequar a esse princípio. Além 

disso, a lei não explicita como a participação (dos pais, alunos, professores e 

sociedade em geral) pode efetivamente ocorrer na gestão escolar.  Supõe-se que os 

mesmos possam intervir no currículo escolar, no projeto político-pedagógico da 

escola, na aplicação dos recursos financeiros que são destinados à escola, entre 

outros itens, mas não podem garantir a participação dos vários segmentos na efetiva 

gestão democrática. 

Na LDB9 de 1996, os artigos que dizem respeito à gestão democrática 

afirmam o que segue: 

Art. 3º:  O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 
arte e o saber; 
III – pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII – valorização do profissional da educação escolar; 
VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos 
sistemas de ensino; 

                                                           
9
LDB - Lei de Diretrizes e Bases 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
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IX – garantia de padrão de qualidade; 
X – valorização da experiência extraescolar; 
XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
 
Art. 14: Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 
seguintes princípios: 
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 
da escola; 
II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. 
 
Art. 15: Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 
educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e 
administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito 
financeiro público. 

 

Como visto, a LDB prevê apenas a participação dos professores na 

elaboração do projeto político-pedagógico escolar e não a participação dos pais, o 

que indica que os mesmos não devem participar desse processo, contrariando o que 

diz a lei 8069, o ECA, de 13 de julho de 1990, que traz em seu artigo 53º o direito 

dos pais ou responsáveis de terem ciência do processo pedagógico, bem como 

participar da construção da proposta educacional da escola.  

“A grande frustração com relação à regulamentação da gestão democrática 
do ensino público na LDB deriva da ausência de regras que pelo menos 
acenem para uma mudança estrutural da maneira de distribuir-se o poder e 
a autoridade no interior da escola” (PARO, 2001, p.88).  

 

Em relação à utilização de nomenclatura para indicar a prática da gestão 

democrática, a Constituição de 1988 trouxe em sua escrita o termo “Gestão”, usado 

também na LDB, apesar do vocábulo “Administração” continuar sendo usado até os 

dias atuais.  Os termos “gestão” e “administração”, quando se referem à educação, 

são utilizados como sinônimos em alguns momentos e como termos distintos em 

outros.  

Para alguns autores a gestão é vista como uma forma de administração, ou 

seja, a administração tem sentido mais amplo que a gestão, enquanto que para 

outros autores, como é o caso de Heloísa Lück (2007), embora entendam que a 

mudança não é só na nomenclatura, mas também na concepção, acham melhor 

distinguir os termos administração e gestão como forma de ressignificar esta prática. 

Lück defende que o conceito de “gestão escolar” é mais apropriado para 

indicar o processo educativo atual, já que para ela o termo administração representa 

o “antigo enfoque da administração científica, pelo qual se considera que, tanto a 

organização como as pessoas que nela atuam, são componentes de uma máquina 

controlada de fora para dentro e de cima para baixo” (LÜCK, 2007, p. 50).  
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A gestão, nesse contexto, tem um sentido e prática mais abrangente, 

envolvendo os elementos culturais, políticos e pedagógicos do processo educativo, 

sendo sua lógica “orientada pelos princípios democráticos” (LÜCK, 2007, p. 36). A 

palavra gestão, etimologicamente, está associada a germinar, fazer crescer, 

executar. 

Dessa forma, podemos pensar erroneamente que a “administração” utilizada 

no passado tinha caráter autoritário e que hoje, a “gestão” apresenta um caráter 

democrático, apesar de sabermos que ainda existe o autoritarismo nas instituições 

escolares e que a escola continua sendo um mecanismo de equilíbrio dos problemas 

provocados pelo sistema capitalista, sistema que delineou ao longo da história 

educacional brasileira os rumos da administração escolar através da prevalência da 

ideologia da minoria economicamente dominante, como já explicitado anteriormente. 

 

1.4 Autonomia escolar e participação para a gestão democrática 

 

A questão da autonomia escolar é um dos aspectos mais importantes para a 

democratização da gestão do ensino no país. As novas políticas públicas passaram 

a contemplar a descentralização administrativa e a gestão escolar participativa de 

cunho democrático, visando aproximar a comunidade da escola, apesar de manter a 

centralização política de todo o processo educacional. 

A autonomia da escola é construída à medida que a ação dos participantes 

ocorre efetivamente, e não apenas pela determinação legal.  Mais autonomia implica 

em mais responsabilidades de todos os envolvidos no processo educacional, nos 

mais diversos segmentos que compõe a educação no sistema de ensino público. 

Comunidade escolar: professores, gestores, pessoal técnico-administrativo e de 

apoio, alunos, pais, representantes da comunidade local que possuem 

conhecimentos, idéias, valores, diferenças, que possivelmente entram em conflito, 

podem entrar em consenso a fim de melhorar algo, para o bem de toda a 

comunidade escolar. Porém, é imprescindível que essa comunidade tenha um 

conhecimento da estrutura sócio-econômica da sociedade capitalista em que 

vivemos a fim de obter uma visão crítica do processo de administração escolar e ter 

ciência de que não é possível modificar de uma hora para outra o modelo 

hierárquico e vertical do poder, que se apresenta em nosso sistema educacional 

desde seu surgimento. 
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  Nesse contexto, a idéia que permeia todos os segmentos da sociedade é a 

que demanda espaços de participação. Devido a isso, o trabalho da direção da 

escola passa a ser entendido como um trabalho em equipe, que pressupõe a idéia 

de trabalho associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre o seu 

encaminhamento e agindo sobre elas, em conjunto.  

Na década de 90, com o objetivo de propiciar a gestão democrática, se iniciou 

a implantação de órgãos colegiados na escola pública, com várias funções, inclusive 

zelar pela qualidade do ensino e pela transparência dos recursos da escola, sob os 

nomes mais diversos: colegiado escolar, conselho escolar, colegiado comunitário, 

associação de pais e mestres, grêmio escolar.  

Para isso, cada escola, cada comunidade, com suas realidades específicas, 

passaram a precisar de pessoas que participassem, efetivamente, das atividades 

que envolvessem o funcionamento das escolas e o exercício da cidadania.  

Porém, na prática, principalmente nas escolas inseridas nas comunidades de 

periferia, a maioria das pessoas se sente impossibilitada de participar, questionar ou 

auxiliar nas decisões tomadas na escola. Não há o exercício da cidadania, não há 

parceria para construção coletiva da identidade da escola, não há vontade política 

para diagnosticar e resolver problemas inerentes ao processo de ensino 

aprendizagem e às questões administrativas escolares.  

O que se pode observar com grande freqüência é que os representantes 

desses órgãos colegiados, ou não conhecem seu papel ou não desenvolveram 

integralmente a competência para participar e legitimar a vontade de seus pares. 

Assim, legitimam a sua própria vontade ou a dos diretores escolares.  Raramente, 

discordam ou questionam determinações superiores. Eles não têm conhecimento e 

experiência suficientes para desempenhar seu papel independentemente.  

Gestão democrática só se faz com a ação coletiva. Com a falta de 

participação, fica impossível o desenvolvimento de parcerias e a triste realidade 

indica que a fragilidade da democracia se mostra nos espaços escolares.  

Na LDB, artigo 14, é citado que os sistemas de ensino definirão as normas de 

gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com suas 

peculiaridades e conforme os princípios: “I – participação dos profissionais da 

educação na elaboração do projeto pedagógico da escola”; o que de acordo com 

Paro (2001), nada mais é do que uma afirmação óbvia, já que os profissionais da 

educação que não participam do projeto pedagógico da escola não participam de 
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sua gestão; e “II – participação das comunidades escolar e local em conselhos 

escolares e equivalentes”, que ainda segundo Paro (2001), omite o caráter 

deliberativo do Conselho de Escola, assim como deixa a critério dos sistemas de 

ensino a tomada de decisões sobre a gestão escolar, incluindo a escolha de seus 

diretores. 

Visando democratizar o ensino, vários Estados brasileiros adotaram o 

procedimento institucional da eleição dos diretores de escolas públicas. Alguns 

Estados faziam eleições na comunidade para escolha do diretor e essa inovação foi 

defendida pelos Conselhos de Escola.  

Um estudo da Fundação Victor Civita em parceria com a pesquisadora 

Heloisa Lück em 24 Estados do Brasil, detectou que o único Estado onde a escolha 

dos diretores escolares se dá através de ingresso por concurso público de provas e 

títulos, é o Estado de São Paulo. Apesar desse modo de escolha não permitir a 

participação da comunidade escolar na decisão de quem será o diretor, tal 

procedimento garante  igualitariamente a participação dos que têm os requisitos 

mínimos para o exercício do cargo, independentemente de indicações e de partidos 

políticos. Tal forma de provimento do cargo confirma a possibilidade de efetivação 

da gestão democrática e cumpre a Constituição Federal. 

O cargo de diretor não tem uma função neutra: ou ele é a favor da 

transformação social ou do Estado. No entanto, na gestão da escola pública, a 

participação da população atendida depende de determinantes que estão dentro e 

fora da escola. Paro (2002) aponta que entre os determinantes internos há 

condicionantes materiais, institucionais, político-sociais e ideológicos.  

Quando cita os condicionantes materiais de uma gestão participativa na 

escola, o autor se refere às condições objetivas em que se desenvolvem as práticas 

e relações no interior da unidade escolar, sendo que a ausência de condições 

razoáveis de trabalho contribui para o retardamento de mudanças que favorecem 

relações participativas (p.43).  

Os condicionantes institucionais dizem respeito à organização formal da 

escola pública e sua subordinação hierárquica em relação ao Estado, o que pode 

dificultar a distribuição interna de responsabilidades (p.45).  

Os condicionantes político-sociais dizem respeito aos interesses dos grupos 

que se relacionam no interior da escola (toda a comunidade escolar), que 

geralmente apresentam conflitos por se orientarem por seus interesses imediatos, 
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que são diferentes entre os segmentos . Na perspectiva de uma participação dos 

diversos grupos na gestão da escola, não se trata de ignorar ou minimizar a 

importância desses conflitos, mas de levar em conta sua existência, suas causas e 

suas implicações na busca da democratização da gestão escolar (p.46).  

Os condicionantes ideológicos, para o autor, referem-se a todas as 

concepções e crenças sedimentadas historicamente na personalidade de cada 

pessoa e que movem suas práticas e comportamentos no relacionamento com os 

outros. Para a participação da comunidade na escola, deve-se levar em conta a 

dimensão em que o modo de pensar e agir das pessoas que aí atuam 

facilita/incentiva ou dificulta/impede a participação dos usuários. Torna-se importante 

que se considere tanto a visão da escola a respeito da comunidade quanto a sua 

postura diante da própria participação popular. (p. 47).  

Os condicionantes imediatos da participação da comunidade na vida da 

escola podem ser apontados pelos seguintes elementos: 1) condicionantes 

econômico-sociais, ou as reais condições de vida da população e à medida que tais 

condições proporcionam tempo, condições materiais e disposição pessoal para 

participar; 2) condicionantes culturais, ou a visão das pessoas sobre a viabilidade da 

participação, movidas por uma visão de mundo e de educação escolar que lhes 

favoreça a vontade de participar; 3) condicionantes institucionais, ou os mecanismos 

coletivos, institucionalizados ou não, presentes em seu ambiente social mais 

próximo, dos quais a população pode dispor para encaminhar sua ação participativa 

(p.54). 

Dentre todas essas implicações e condicionantes da gestão da escola, é 

importante ressaltar que a participação efetiva nas decisões da escola é um 

processo complexo, extremamente trabalhoso, construído dia a dia, que demanda 

muita força de vontade por parte de quem o conduz. 

Podemos dizer que o sucesso da gestão da escola implica em sucesso na 

organização e funcionamento da escola, conseqüentemente na aprendizagem dos 

alunos e na forma como esse aluno se relaciona com a sociedade, com a cidadania 

e seus valores.  Esta preocupação com a gestão democrática expressa na LDB 

reflete também a preocupação dos pesquisadores da área educacional, já que esse 

tema vem sendo bastante explorado. DOURADO (2000), por exemplo, vê na função 

desempenhada pelo diretor escolar uma característica marcadamente política: “A 

administração escolar configura-se, antes do mais, em ato político, na medida em 
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que requer sempre uma tomada de posição. (...) Entendemos que a administração 

escolar, por não se resumir à dimensão técnica, mas por configurar-se como ato 

político, tem a sua trajetória reduzida, no bojo desta modalidade, à rotinização das 

atividades administrativas e burocráticas, secundarizando, desse modo, a 

compreensão mais abrangente do processo político-pedagógico.” (pp. 82-83). 

  PARO (1995) também apresenta argumentos semelhantes aos de 

DOURADO, principalmente no que diz respeito à distância entre a teoria e a prática 

da gestão democrática por parte dos diretores escolares, já que é possível ver 

nesses muito mais a expressão de “gerentes” da escola do que a função de 

dirigentes da organização do trabalho educativo. Nesse livro, Paro nos apresenta o 

retrato de uma escola pública estadual paulista, que compõe uma rede de ensino na 

qual os diretores escolares são todos concursados, não havendo outra forma de 

provimento do cargo. O autor avalia que mesmo com a tese da moralidade pública 

ao seu lado, esta forma de provimento não é exatamente adequada ao 

desenvolvimento da função de diretor escolar, quando se tem no horizonte a idéia de 

implantar a gestão democrática. 

Outra questão abordada pelo autor, diz respeito a uma possível contradição 

das atribuições do diretor de escola, na medida em que as pessoas que ocupam 

este cargo percebem-se divididas entre as tarefas de natureza mais pedagógica e as 

de natureza mais administrativa na escola além de, noutra dimensão, se verem no 

meio das disputas de poder entre o Estado e a corporação de professores e os 

interesses da comunidade na qual a escola está inserida. 

Diante do exposto até aqui se verifica a necessidade de estudo da prática da 

gestão na rede estadual de ensino paulista, uma vez que há uma ideologia de 

participação da sociedade nas atividades escolares que é totalmente difundida e 

aceita em todas as instâncias da área educacional, porém, ideologia essa que 

mascara a realidade e dificulta a reflexão sobre os entraves da gestão efetivamente 

democrática e participativa nesta rede.  
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Capítulo 2 

 

2  A estrutura da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo 

 

        De acordo com o decreto nº 7.510 de 29 de janeiro de 1976,10 que define 

a estrutura da SEE, a unidade escolar está localizada na base do sistema 

educacional paulista, tendo uma significativa estrutura burocrática acima dela.  

         Apesar desse decreto estar desatualizado e descaracterizado devido à 

necessidade de adaptações ao longo dos anos, é ainda a legislação vigente. 

Segue abaixo alguns dos artigos que organizam a SEE para elucidar a 

situação das escolas em relação à estrutura da rede: 

 
Decreto 7510/76 | Decreto nº 7.510, de 29 de janeiro de 1976 de 
São Paulo 
 
Reorganiza a Secretaria de Estado de Educação 

 ... 
 
CAPÍTULO I 
Da Estrutura Básica  
 
... 
 
Artigo 3 º - A Secretaria da Educação tem a seguinte estrutura 
básica:   
I - Administração Centralizada:  
a) Gabinete do Secretário;  
b) Conselho de Planejamento Educacional;  
c) Assessoria Técnica de Planejamento e Controle Educacional;  
d) Grupo de Controle das Atividades Administrativas e 
Pedagógicas;  
e) Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da Grande 
São Paulo;  
f) Coordenadoria de Ensino do Interior;  
g) Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas;  
h) Departamento de Recursos Humanos;  
i) Departamento de Assistência ao Escolar;  
j) Comissão Estadual de Moral e Civismo;  
II - Administração Descentralizada:  
a) Companhia de Construções Escolares do Estado de São Paulo 
(CONESP);  
b) Fundação para o Livro Escolar;  
III - Entidade vinculada: Conselho Estadual de Educação. 
 
... 
 
CAPÍTULO II 
Do Detalhamento da Estrutura Básica  

                                                           
10

 Decreto 7510/76 obtido no endereço eletrônico: http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/214799/decreto-
7510-76-sao-paulo-sp. Acesso em 31.mai.2011 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3778081/art-3-do-decreto-7510-76-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3778081/art-3-do-decreto-7510-76-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/214799/decreto-7510-76-sao-paulo-sp
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/214799/decreto-7510-76-sao-paulo-sp
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... 
 
SEÇÃO IV 
Da Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da 
Grande São Paulo  
Artigo 9 º - Subordinam-se ao Coordenador de Ensino da Região 
Metropolitana da Grande São Paulo:  
I - Gabinete do Coordenador;  
II - Divisão de Administração;  
III - Divisão de Finanças;  
IV - 7 (sete) Divisões Regionais de Ensino.  
Artigo 10 - O Gabinete do Coordenador compreende:  
I - Assistência Técnica;  
II - Seção de Expediente.  
Artigo 11 - A Divisão de Administração compreende:  
I - Diretoria;  
II - Seção de Pessoal;  
III - Seção de Material;  
IV - Seção de Comunicações Administrativas;  
V - Setor de Transportes.  
Artigo 12 - A Divisão de Finanças compreende:  
I - Diretoria;  
II - Seção de Orçamento e Custos;  
III - Seção de Despesa;  
IV - Seção de Programação Financeira e Pagamentos.  
Artigo 13 - Cada uma das Divisões Regionais de Ensino 
compreende:  
I - Diretoria;  
II - Assistência Técnica;  
III - Equipe Técnica de Supervisão Pedagógica;  
IV - Serviço de Administração, com:  
a) Diretoria;  
b) Setor de Expediente;  
c) Seção de Pessoal, com Setor de Cadastro e Setor de 
Freqüência;  
d) Seção de Comunicações Administrativas, com Setor de Protocolo 
e Setor de Arquivo;  
e) Seção de Material, com Setor de Compras e Setor de 
Almoxarifado;  
f) Seção de Administração Patrimonial;  
g) Seção de Atividades Complementares, com: Setor de Zeladoria, 
Setor de Manutenção e Setor de Transportes;  
V - Serviço de Finanças, com:  
a) Diretoria;  
b) Seção de Orçamento e Custos;  
c) Seção de Despesa;  
VI - Delegacias de Ensino, tendo, cada uma, a seguinte estrutura:  
a) Direção:  
b) Grupo de Supervisão Pedagógica;  
c) Seção de Administração, com: Setor de Expediente e Pessoal, 
Setor de Vida Escolar, Setor de Adiantamentos e Setor de 
Atividades Complementares;  
d) Escolas Estaduais de 1º Grau;  
e) Escolas Estaduais de 2º Grau;  
f) Escolas Estaduais de 1º e 2º Graus;  
g) Escolas Isoladas;  
h) Centros Estaduais Interescolares.  
§ 1º - As Divisões Regionais de Ensino da Coordenadoria de Ensino 
da Região Metropolitana da Grande São Paulo são as seguintes:  
1 - Divisão Regional de Ensino da Capital 1;  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3776640/art-9-do-decreto-7510-83-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3776580/art-10-do-decreto-7510-76-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3776547/art-11-do-decreto-7510-76-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3776457/art-12-do-decreto-7510-76-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3776377/art-13-do-decreto-7510-76-sao-paulo
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2 - Divisão Regional de Ensino da Capital 2;  
3 - Divisão Regional de Ensino da Capital 3;  
4 - Divisão Regional de Ensino 4 - Norte, com sede em Guarulhos;  
5 - Divisão Regional de Ensino 5 - Leste, com sede em Moji das 
Cruzes;  
6 - Divisão Regional de Ensino 6 - Sul, com sede em Santo André ;  
7 - Divisão Regional de Ensino 7 - Oeste, com sede em Osasco.  
 
... 
 
TÍTULO IV 
Das Competências  
 
... 
 
CAPÍTULO V 
Dos Diretores de escolas, dos chefes de seção e dos 
responsáveis por unidades de nível equivalente  
Artigo 145 - Aos Diretores de Escolas, aos Chefes de Seção e aos 
responsáveis por unidades de nível equivalente, em suas 
respectivas áreas de atuação, além de outras competências que 
lhes forem conferidas por lei ou decreto, compete:  
I - distribuir os serviços;  
II - orientar e acompanhar as atividades dos servidores 
subordinados;  
III - aplicar pena de repreensão e de suspensão limitada a 8 (oito) 
dias, bem como converter em multa a pena de suspensão por eles 
aplicada.  
 
... 
 
CAPÍTULO VI 
Das Competências Comuns 
Artigo 146 - São competências comuns ao Chefe do Gabinete e 
demais dirigentes, de unidades até os níveis de Diretor de Serviço e 
de Delegado de Ensino, inclusive, nas suas respectivas áreas de 
atuação;  
I - proceder à classificação e ao remanejamento do pessoal, de 
acordo com a orientação fixada pelo Departamento de Recursos 
Humanos;  
II - conceder prorrogação de prazo para exercício dos servidores;  
III - aprovar a escala de férias dos servidores;  
IV - autorizar o gozo de licença-prêmio;  
V - conceder licença, nas seguintes hipóteses;  
a) a servidor para tratamento de saúde;  
b) a servidor por motivo de doença da pessoa da família;  
c) a servidor quando acidentado no exercício de suas atribuições ou 
atacado de doença profissional;  
d) a servidor para atender a obrigações relativas ao serviço militar;  
e) a servidor compulsoriamente, como medida profilática;  
f) à servidora gestante.  
Parágrafo único - Os Diretores de Escola, nas suas respectivas 
áreas de atuação, têm as competências previstas neste artigo, 
exceto as dos incisos I e IV.  
Artigo 147 - São competências comuns ao Chefe do Gabinete e 
demais dirigentes de unidades até os níveis de Diretores de 
Escolas e Chefes de Seção, inclusive, nas suas respectivas áreas 
de atuação:  
I - em relação às atividades gerais de suas respectivas áreas:  
a) cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as decisões, os 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3744547/art-145-do-decreto-7510-76-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3744473/art-146-do-decreto-7510-76-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3743822/art-147-do-decreto-7510-76-sao-paulo
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prazos para desenvolvimento dos trabalhos e as ordens das 
autoridades superiores;  
b) transmitir a seus subordinados a estratégia a ser adotada no 
desenvolvimento dos trabalhos;  
c) avaliar o desempenho das unidades subordinadas e responder 
pelos resultados alcançados;  
d) opinar e propor medidas que visem ao aprimoramento de sua 
área;  
e) estimular o desenvolvimento profissional dos servidores 
subordinados;  
f) expedir as determinações necessárias à manutenção da 
regularidade dos serviços;  
g) manter ambiente propício ao desenvolvimento dos trabalhos;  
h) praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições 
ou competência dos órgãos autoridades ou funcionários 
subordinados;  
i) avocar de modo geral ou em casos especiais, as atribuições de 
qualquer servidor, órgão ou autoridade subordinados;  
j) providenciar a instrução de processos e expedientes que devam 
ser submetidos à consideração superior, manifestando-se, 
conclusivamente, a respeito da matéria;  
l)  decidir sobre recursos interpostos contra despacho de autoridade 
imediatamente subordinada desde que não esteja esgotada a 
instância administrativa;  
m) indicar seu substituto, obedecidos os requisitos de qualificação 
inerentes ao cargo;  
n) apresentar relatórios sobre os serviços executados pelas 
unidades subordinadas;  
II - em relação a administração de pessoal;  
a) dar exercício aos servidores classificados na unidade 
administrativa sob sua subordinação;  
b) conceder período de trânsito;  
c) controlar a freqüência diária dos servidores diretamente 
subordinados e atestar a freqüência mensal;  
d) autorizar a retirada do servidor durante o expediente;  
e) decidir sobre pedidos de abono ou justificação de faltas ao 
serviço;  
f) conceder o gozo de férias aos subordinados;  
g) avaliar o mérito dos funcionários que lhes são mediata ou 
imediatamente subordinados;  
III - em relação a administração de material; requisitar material 
permanente ou de consumo;   
Parágrafo único - Os Encarregados de Setores, nas suas 
respectivas áreas de atuação, tem as competências previstas no 
inciso I, exceto a da alínea «l» e a prevista na alínea «g» do inciso 
II.  
 
...  

 
Em janeiro de 2011, em curso para supervisores ingressantes na rede 

estadual de ensino paulista, foi exposta uma nova proposta para a estrutura básica 

da SEE, que, de acordo com o então chefe de gabinete, Dr. Fernando Padula, tem o 

seguinte conceito: 

• Centralizada: 

– na definição de políticas e metas educacionais; 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3743351/art-147-inc-iii-do-decreto-7510-76-sao-paulo
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– na definição do conteúdo educacional; 

– na organização do ano letivo; 

– na definição de políticas, diretrizes e normas na  aplicação e gestão de 

recursos. 

• Descentralizada: 

– na execução do ensino-aprendizagem; 

– na aplicação de recursos para o ensino-aprendizagem; 

– no gerenciamento dos recursos locais. 

• Responsabilidade Comum 

– a obtenção de resultados previstos nas metas da educação; 

– o monitoramento e avaliação de resultados.        

A seguir, temos o organograma proposto da estrutura básica da SEE 

(Figura1), seguido pelo organograma proposto das diretorias de ensino (Figura 2): 

 

 

Figura 1 
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Figura 2 

         

O que podemos observar claramente é que, independente de se tratar do 

decreto antigo ou de uma nova proposta em projeto de lei, considerada atualizada, a 

idéia é a mesma: a escola é a base da estrutura da SEE. A idéia de 

descentralização como sinônimo de desconcentração também fica evidente, sendo 

que a desconcentração de medidas administrativas não significa descentralização. 

Descentralizar indicaria a transferência de competências de decisão, o que não é o 

caso, já que não há compartilhamento do poder entre o topo e a base da estrutura, 

apenas a transferência de responsabilidades administrativas. 

Assim, a escola, representada pela figura de seu diretor, recebe a delegação 

de normas e procedimentos a serem cumpridos e tem a obrigação legal de executá-

las. 

 

2.1 O papel do diretor de escola na rede estadual paulista 
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As primeiras diretrizes sobre o papel do diretor de escola surgiram na época 

do movimento escolanovista, que tinha uma visão mais ampla da educação e exigia 

formação dos profissionais que trabalhavam nesse setor. 

O papel do diretor de escola, desde sua criação, com diferentes 

denominações, foi se modificando ao longo do tempo, exigindo cada vez mais a 

liderança de quem assume esse cargo como o fator crítico individual decisivo para o 

desenvolvimento de um bom trabalho, como já visto no capítulo anterior.  

O diretor é o representante legal da Secretaria Estadual de Educação. Cabe a 

ele conduzir a escola que está sob sua responsabilidade de acordo com as 

determinações e orientações da SEE.  

O último concurso para provimento de cargos de diretor de escola realizados 

pela SEE de São Paulo em março de 2007, tornou possível perceber que havia a 

busca de profissionais que apresentassem um perfil adequado à gestão democrática 

do ensino público da rede paulista, já que seu edital trazia exigências que vinham de 

encontro a esse perfil. 

De acordo com a Resolução SE 70, de 26 de outubro de 2010, o perfil, as 

competências e habilidades requeridas para os Diretores de Escola da rede pública 

estadual do Estado de São Paulo são: 

 
Na estrutura organizacional da Secretaria de Estado da Educação de São 
Paulo (SEE-SP), o Diretor de Escola é o profissional que se ocupa da 
direção, administração, supervisão e coordenação da educação na escola. 
Sua principal função é gerenciar todo processo educativo da escola. 
Atribuições gerais: 
Compete ao Diretor, em parceria com o Supervisor de Ensino e, em sua 
esfera de competência, garantir, a concretização da função social da escola, 
liderando o processo de construção de identidade de sua instituição, por 
meio de uma eficiente gestão, nas seguintes dimensões: 
* de resultados educacionais do ensino e da aprendizagem; 
* participativa; 
* pedagógica; 
* dos recursos humanos; 
* dos recursos físicos e financeiros. 
Atribuições específicas da área de atuação do Diretor de Escola: 
Na área de resultados educacionais: 
* Desenvolver processos e práticas de gestão para melhoria de 
desempenho da escola quanto à aprendizagem de todos os alunos; 
* acompanhar indicadores de resultados: de aproveitamento, de freqüência 
e de desempenho das avaliações interna e externa dos alunos; 
* analisar os indicadores e utilizá-los para tomada de decisões que levem à 
melhoria contínua da Proposta Pedagógica, à definição de prioridades e ao 
estabelecimento de metas articuladas à política educacional da SEE-SP; 
* apresentar e analisar os indicadores junto à equipe docente e gestora da 
escola, buscando construir visão coletiva sobre o resultado do trabalho e a 
projeção de melhorias; 
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* propor alternativas metodológicas de atendimento à diversidade de 
necessidades e de interesses dos alunos; 
* divulgar, junto à comunidade intra e extraescolar, as ações demandadas a 
partir dos indicadores e os resultados de sua implementação. 
Na área de planejamento e gestão democrática: 
* Desenvolver processos e práticas adequados ao princípio de gestão 
democrática do ensino público, aplicando os princípios de liderança, 
mediação e gestão de conflitos;  
* desenvolver ações de planejamento, construção e avaliação da Proposta 
Pedagógica e ações da escola, de forma participativa, com o envolvimento 
dos diferentes segmentos intra e extraescolares; 
* garantir a atuação e o funcionamento dos órgãos colegiados – Conselho 
de Escola, Associação de Pais e Mestres, Grêmio Estudantil –, induzindo a 
atuação de seus componentes, e incentivando a criação e a participação de 
outros; 
* estimular o estabelecimento de parcerias com vistas à otimização de 
recursos disponíveis na comunidade; 
* exercer práticas comunicativas junto às comunidades intra e 
extraescolares, por meio de diferentes instrumentos. 
Na área pedagógica: 
* Liderar e assegurar a implementação do Currículo, acompanhando o 
efetivo desenvolvimento do mesmo nos diferentes níveis, etapas, 
modalidades, áreas e disciplinas de ensino; 
* promover o atendimento às diferentes necessidades e ritmos de 
aprendizagem dos alunos; 
* realizar práticas e ações pedagógicas inclusivas; * monitorar a 
aprendizagem dos alunos, estimulando a adoção de práticas inovadoras e 
diferenciadas; 
* mobilizar os Conselhos de Classe/Série como  corresponsáveis pelo 
desempenho escolar dos alunos; 
* otimizar os espaços de trabalho coletivo – HTPCs – para enriquecimento 
da prática docente e desenvolvimento de ações de formação continuada; 
* organizar, selecionar e disponibilizar recursos e materiais de apoio didático 
e tecnológico; 
* acompanhar, orientar e dar sustentação ao trabalho de Professores e 
Professores Coordenadores. 
Na área de gestão de pessoas: 
* Desenvolver processos e práticas de gestão do coletivo escolar, visando o 
envolvimento e o compromisso das pessoas com o trabalho educacional; 
* desenvolver ações para aproximar e integrar os componentes dos 
diversos segmentos da comunidade escolar para a construção de uma 
unidade de propósitos e ações que consolidem a identidade da escola no 
cumprimento de seu papel; 
* reconhecer, valorizar e apoiar ações de projetos bem sucedidos que 
promovam o desenvolvimento profissional; 
* otimizar o tempo e os espaços coletivos disponíveis na escola; 
* promover um clima organizacional que favoreça um relacionamento 
interpessoal e uma convivência social solidária e responsável sem perder 
de vista a função social da escola; 
* construir coletivamente e na observância de diretrizes legais vigentes as 
normas de gestão e de convivência para todos os segmentos da 
comunidade escolar. 
Na área de gestão de serviços e recursos: 
* Promover a organização da documentação e dos registros escolares; 
* garantir o uso apropriado de instalações, equipamentos e recursos 
disponíveis na escola; 
* promover ações de manutenção, limpeza e preservação do patrimônio, 
dos equipamentos e materiais da escola;  
* disponibilizar espaços da escola enquanto equipamento social para 
realização de ações da comunidade local; 
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* buscar alternativas para criação e obtenção de recursos, espaços e 
materiais complementares para fortalecimento da Proposta Pedagógica e 
ao aprendizado dos alunos; 
* realizar ações participativas de planejamento e avaliação da aplicação de 
recursos financeiros da escola, considerados suas prioridades, os princípios 
éticos e a prestação de contas à comunidade. 
Competências e Habilidades necessárias ao Diretor de Escola: 
Competências Gerais: 
1. Compreender como o contexto social, político e econômico influencia a 
definição e a implementação das políticas educacionais. 
2. Dominar e utilizar metodologias de planejamento e tecnologias da 
informação como ferramentas para exercer as suas funções. 
3. Compreender o papel do Diretor Escolar na organização da SEE-SP. 
4. Analisar e identificar os principais componentes da Proposta Pedagógica 
da Escola. 
5. Compreender os processos de implementação das políticas educacionais 
da SEE-SP e dos projetos a elas vinculados. 
6. Compreender a visão contemporânea de gestão escolar vinculada a 
resultados. 
7. Compreender os sistemas e processos de avaliações externas. 
8. Demonstrar conhecimentos sobre princípios e métodos para exercer a 
direção da escola como elemento de apoio e difusor de inovações e boas 
práticas de ensino-aprendizagem. 
9. Promover e definir ações para formação continuada dos agentes 
educacionais da escola. 
10. Compreender a importância da autoavaliação e do gerenciamento do 
autodesenvolvimento profissional. 
Habilidades Específicas: 
1. Relacionar o perfil de competências a serem construídas pelos alunos às 
demandas da sociedade do conhecimento. 
2. Compreender o papel que as diferentes instâncias da governança 
educacional exercem na definição e implementação de políticas 
educacionais: (i) âmbito nacional e governo federal; (ii) governos estaduais 
e municipais; (iii) conselhos nacional, estaduais e municipais de educação. 
3. Identificar e analisar princípios e normas nacionais, especialmente a LDB 
e as DCNs. 
4. Identificar, analisar, explicar e justificar as políticas educacionais da SEE-
SP, no contexto social e de desenvolvimento do Estado de São Paulo, em 
áreas como: (i) gestão escolar; (ii) desenvolvimento curricular; (iii) avaliação 
externa do desempenho dos alunos. 
5. Reconhecer as diretrizes pedagógicas e institucionais para implementar 
as políticas educacionais da SEE-SP, considerando a realidade do ensino 
público estadual paulista e da região na qual opera. 
6. Identificar os elementos da organização do ensino, da legislação e 
normas que fornecem diretrizes para ações de melhoria do desempenho 
das escolas, seus profissionais e seus alunos. 
7. Dominar procedimentos de observação, coleta e registro, organização e 
análise de dados educacionais bem como os usos de indicadores sociais e 
educacionais. 
8. Compreender e explicar as relações entre as políticas educacionais e a 
proposta pedagógica da escola. 
9. Reconhecer diferentes estratégias, ações e procedimentos adotados em 
nível regional e local na implementação das políticas educacionais da SEE-
SP. 
10. Identificar e definir ações variadas para enfrentar a indisciplina no 
processo educativo. 
11. Identificar e definir ações variadas para fomentar a participação dos 
alunos e das famílias no processo educativo. 
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12. Compreender os fatores que determinam a violência entre jovens e 
adolescentes e identificar ações apropriadas para enfrentar a violência na 
escola. 
13. Identificar métodos e técnicas de avaliação dos trabalhos das equipes 
da escola (professores, funcionários e pessoal administrativo). 
14. Compreender e aplicar a legislação escolar e as normas administrativas 
em contextos adequados. 
15. Demonstrar conhecimento das metodologias de gestão de conflitos. 
16. Demonstrar capacidade de análise de propostas pedagógicas da escola. 
17. Identificar o papel dos resultados do SARESP na construção do IDESP.  
18. Identificar semelhanças e diferenças entre o IDESP e o IDEB. 
19. Reconhecer as principais características dos sistemas de avaliação da 
Educação Básica, e compreender os conceitos básicos que fundamentam 
estas avaliações. 
20. Conhecer os fundamentos conceituais e metodológicos do SARESP a 
partir de 2007. (D.O.E. de 27 de outubro de 2010). 

 

Diante das inúmeras competências e habilidades exigidas para exercer esse 

cargo, entendemos o diretor de escola como um profissional especializadíssimo, o 

que não vem de encontro com as exigências para o ingresso no cargo: para ser 

diretor, o professor deve ser graduado em Pedagogia, com habilitação em 

administração escolar e comprovar no mínimo oito anos de docência. Sequer é 

exigida experiência no quadro de suporte pedagógico (vice direção e direção de 

escola), o que levanta o questionamento sobre a formação exigida ser insuficiente 

para o desenvolvimento das novas competências que lhe são impostas.  

Podemos também perceber que, diante das altas exigências para a ocupação 

do cargo, esse profissional tem grande importância no processo educativo da rede 

estadual paulista, sendo uma das lideranças fundamentais para a melhoria da 

qualidade dos serviços educacionais oferecidos pela rede de ensino público.  

Na prática, o que há de comum entre as exigências da SEE e o cotidiano do 

diretor de escola é que ele deverá dar conta de todas as necessidades 

estabelecidas no interior da escola, já que é o responsável por uma infinidade de 

tarefas, como por exemplo: licitação, compras e prestação de contas de tudo para o 

bom funcionamento da unidade escolar (desde o papel higiênico, materiais de 

limpeza, giz e materiais pedagógicos, até as tintas de impressora para expedir 

documentos na secretaria), acompanhamento de documentação de prontuários de 

alunos e validação de concluintes, conferência e expedição de documentos de 

alunos e funcionários da escola, verificação do livro ponto de professores e 

funcionários para conferência e apontamento da folha de pagamento, 

acompanhamento de questões disciplinares de alunos e professores, realização de 
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relatórios, atendimento a solicitações de informações feitas pela DE11 e pela SEE, 

verificação e controle de estoque e cardápio da merenda servida pela escola, 

verificação e acompanhamento do processo ensino-aprendizagem (que é a razão de 

ser da escola), verificação do cotidiano escolar, observação da saúde dos alunos, 

verificação da evasão escolar, manter contatos externos, como por exemplo, com o 

Conselho Tutelar, verificação de diários de classes de professores, além de outras 

questões recorrentes no cotidiano escolar envolvendo alunos com drogas, gravidez 

na adolescência, violência entre os alunos e na comunidade, quadro de professores 

incompleto para ministrar aulas, atos de vandalismo e atos ilícitos praticados por 

alunos e pessoas da comunidade no entorno da escola, invasão de elementos 

estranhos à unidade; entre outros problemas das mais diversas espécies. 

Ainda, o diretor de escola, por ser servidor público, ingressando no cargo por 

concurso de provas e títulos (exceto em caso de designação), tem por obrigação 

prestar serviços ao povo, uma vez que seu cargo é mantido pelo Estado via 

cobrança de impostos. Está sob orientação constitucional e estatutária (Lei n° 

10.261/68 e Lei n° 444/85), possuindo direitos e deveres. Como servidor, o diretor, 

no dia a dia, tem o dever de atender pais, alunos, professores e servidores de apoio 

da escola, e demais órgãos superiores, instituições auxiliares da escola, do bairro, 

das igrejas, do município e, enfim, do entorno escolar, além de informar a população 

local seu direito de ver atendidas suas necessidades individuais e coletivas. 

Não é difícil perceber a sobrecarga de atividades que tem um diretor de 

escola, o que deveria ser repensado pela SEE, pois infelizmente, faz necessário na 

prática, priorizar algumas ações em detrimento de outras e acaba fixando o seu foco 

na maioria das vezes no papel administrativo e não no pedagógico, pois o 

administrativo causa-lhe problemas de ordem jurídica, o que a princípio, não ocorre 

com o pedagógico.  

No caso do trabalho pedagógico da escola não atender às metas a serem 

alcançadas nas avaliações externas, a escola passa a sofrer “retaliação” através da 

falta do bônus12 anual e da pressão do acompanhamento direto pela SEE de todas 

as atividades realizadas na escola.  Apesar disso, a falta de trabalho pedagógico 

nunca exonerou ninguém, ao contrário do que ocorre com a falta de cumprimento de 

qualquer item do rol de atividades administrativas, que recai em apuração preliminar 

                                                           
11

 DE – Diretoria de Ensino 
12

 Bônus – Incentivo financeiro dado às escolas com metas alcançadas nas avaliações externas (SARESP).  



44 
 

de responsabilidade, processo administrativo e muitas vezes termina em exoneração 

a bem do serviço público. 

No que diz respeito à gestão democrática, o diretor de escola deve ser o 

articulador de uma política de descentralização dentro da escola, ou seja, ele deve 

fomentar a participação individual de cada cidadão nas diversas etapas de tomadas 

de decisão que ocorrem no âmbito escolar, possibilitando o envolvimento da equipe 

escolar e a atribuição de responsabilidades a todos. Para tal, ele deve contar com a 

participação efetiva dos órgãos colegiados da escola, como o Conselho de Escola, a 

APM13, o Grêmio Estudantil e desenvolver instrumentos de participação que não se 

limitem a informar, mas que possibilitem a todos consultar, elaborar, recomendar 

ações para a melhoria da escola.  

E esse, a meu ver, é o ponto mais crítico do desenvolvimento do trabalho da 

direção escolar: articular a participação, priorizando a resolução de problemas que 

se apresentam como necessidades básicas, porém, na maioria das vezes, sem 

recursos e sem autonomia financeira, sem pessoal qualificado e suficiente e sem 

ultrapassar os limites da lei, que regulam todas as atividades dentro das instituições 

públicas. A participação, entendida como envolvimento, troca de experiências e 

idéias, permite a divisão de responsabilidades da equipe gestora, mas implica em 

um trabalho de conscientização da comunidade escolar de seus direitos e deveres, 

bem como de um trabalho de formação que esclareça aspectos legais na condução 

de processos administrativos e pedagógicos que ocorrem dentro das unidades 

escolares a todos que fazem parte da comunidade escolar, já que devido ao sistema 

de educação do estado de São Paulo se apresentar de forma hierarquizada, com 

diferentes cargos, funções e graus de responsabilidade, o diretor de escola é 

hierarquicamente o responsável máximo pela escola, cabendo a ele todo o 

funcionamento da mesma e fazendo com que o seu cargo intimide qualquer outro 

dentro da unidade. 

Uma vez que o diretor de escola representa o Estado e a SEE, há uma 

dificuldade natural de ocorrer o processo participativo dentro das unidades escolares 

em igualdade de condições: a comunidade escolar tende a acatar o que o diretor diz, 

tende a fazer o que o diretor acha melhor, tende a atender a vontade dele, apesar de 

ser o diretor de escola também um profissional de educação, professor e educador, 

                                                           
13

 APM - Associação de Pais e Mestres 
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cidadão. Depende dele então, a postura adequada para administrar a democracia 

dentro do ambiente escolar, podendo ser reprodutor da ideologia do estado ou 

crítico em relação à ela, assumindo um papel de líder político, cultural, social e 

pedagógico, comprometido com a formação dos educandos sob sua 

responsabilidade, organizando o trabalho de forma racional, intencional e 

sistematizada para um melhor desenvolvimento do trabalho, estabelecendo práticas 

democráticas no ambiente escolar. 
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Capítulo 3 

 

3  A pesquisa de campo 

 

Para dar continuidade ao trabalho de pesquisa, foi realizada a pesquisa de 

campo e realizadas as entrevistas, sendo utilizados os seguintes critérios de escolha 

dos sujeitos de pesquisa: 

- três professores com aproximadamente vinte anos de docência, que atuavam na 

época da implantação da Constituição de 1988 e da LDB 9394/96, 

- três professores com menos de cinco anos na profissão, que já ingressaram na 

rede estadual com a ideologia de gestão democrática e participativa,  

- dois professores coordenadores pedagógicos, que são a ligação direta entre 

professores e direção da escola, 

- dois supervisores de ensino da rede estadual, que possuem uma visão mais ampla 

de como ocorre a gestão em várias escolas. 

 Esse critério de escolha se deu visando alguns objetivos: 

- verificar se professores antigos trazem conceitos diferentes dos professores novos 

quanto à gestão democrática; já que acompanharam todo o processo de mudança 

da lei e de implementação da gestão democrática nas escolas públicas da rede 

estadual paulista, 

- verificar se os professores novos, que já chegaram à rede estadual paulista após 

implementação e divulgação da ideologia participativa, percebem na prática essa 

participação ocorrer de forma diferente dos professores antigos, 

- verificar se há diferença de mentalidade conforme a geração, devido à diferença de 

vivência em momento histórico e político, 

- verificar se os professores coordenadores apresentam um olhar diferente dos 

professores em relação ao papel do diretor, já que são o elo de ligação entre o 

diretor e os professores; além de passarem por pressões semelhantes às que 

sofrem os diretores no que diz respeito ao aspecto pedagógico da escola; 

- verificar se os supervisores, por representarem o elo de ligação da SEE com as 

escolas e por terem contato com várias escolas,  tendo a possibilidade de 

acompanhar o trabalho desenvolvido em cada uma delas por gestores diferentes, 

trariam uma outra visão sobre a gestão democrática. 
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As entrevistas com os professores, coordenadores e supervisores envolvidos 

no processo educacional da rede paulista foram fundamentais para o estudo 

proposto, sendo que as mesmas foram realizadas fora da unidade de ensino para 

que os profissionais sentissem-se mais a vontade para falar a respeito dos assuntos 

que fazem parte do roteiro base de indicadores que deveriam ser extraídos das 

entrevistas, constante nos ANEXOS I e II. Não foram entrevistados diretores de 

escola, pois buscávamos saber o que outros segmentos da comunidade escolar 

pensavam sobre o tema e sobre a influência do papel do diretor sobre ele. 

Importante citar que apesar da escolha dos professores ser dividida por 

tempo de profissão e por ocupação de cargos distintos, com exceção dos 

supervisores, todos os sujeitos de pesquisa trabalhavam numa mesma escola na 

época da realização das entrevistas e que a escola possui algumas características 

importantes de serem relatadas a fim de contextualizar o espaço físico e os 

elementos humanos envolvidos, características essas possíveis de serem 

constatadas por mim, pesquisadora, que fui diretora dessa escola no período de 

fevereiro de 2009 à dezembro de 2010,como já dito anteriormente, tornando 

possível a elaboração de um perfil da escola e da comunidade.  

 A escola se localiza na periferia de São Bernardo do Campo, está inserida 

numa comunidade formada por favelas com problemas de saneamento básico, 

apresentando muitas casas erguidas em áreas consideradas de risco, onde em 

época de chuva, já ocorreram vários deslizamentos e mortes, inclusive de alunos da 

própria escola.  

Os familiares dos alunos que freqüentam a escola, em sua maioria, 

apresentam baixo nível de escolaridade (a maioria não concluiu sequer o Ensino 

Fundamental) e trabalham em serviços informais como diaristas, pedreiros, 

entregadores de pizza, vendedores ambulantes, catadores de papel entre outras 

atividades sem registro em carteira ou em empregos que não exigem muita 

escolaridade ou especialização. Muitos familiares dos alunos estão ou já foram 

presos, pelos mais diversos tipos de delitos.  

Na região, há o problema da violência, há envolvimento com gangues, com o 

tráfico de drogas, com grupos de extermínio, com quadrilhas especializadas em 

roubos, entre outros delitos, o que aponta para um elevado problema social 

envolvendo a falta de valores e envolvendo a criminalidade. Apesar de todos esses 

problemas, as famílias da região ainda acreditam que a  escola é um meio legal de 
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ascensão social, portanto, se esforçam para que as crianças e adolescentes 

estudem. 

No ano de 2010, ano em que foi realizada a pesquisa, a escola possuía 

quarenta e sete salas de aula em funcionamento, sendo dezoito no período da 

manhã (7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e Ensino Médio), doze no período da 

tarde (5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental) e dezessete no período da noite 

(Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio e Ensino Médio Regular), todas 

com aproximadamente quarenta alunos matriculados, ou seja, uma grande 

população de alunos e bastante diversificada em relação à idade.  

Apesar do grande número de alunos, percebi, durante o tempo em que 

trabalhei ali, que poucos pais e alunos acompanhavam o desenvolvimento das 

atividades na escola, pouquíssimos pais e alunos se dispunham a observar e auxiliar 

a rotina da escola (intervalo, entrada, saída e demais atividades diárias).  

Em relação aos funcionários e professores, alguns apresentavam espírito 

participativo, mas a maioria, não. A escola nesse ano contava com 

aproximadamente 20 funcionários e 90 professores e na eleição de conselho de 

escola e APM, faltaram pessoas para compor os cargos e cumprir a lei para a 

composição dos colegiados escolares, demonstrando assim o distanciamento dos 

mesmos dos assuntos relacionados à gestão escolar. A maioria dos professores 

acumulava cargo em outra escola, seja da prefeitura de São Paulo, da prefeitura de 

São Bernardo do Campo ou da própria rede estadual, além de muitos ainda 

trabalharem em escolas particulares e cursinhos. Apenas dois professores do 

período noturno trabalhavam em empresas durante o dia e apenas um professor era 

representante da escola no sindicato dos professores, APEOESP14, apesar de 

alguns outros, distribuídos em todos os períodos, serem afiliados a ela.  

Diante desse cenário, realizei a escolha de alguns professores para 

entrevistar e levantar dados para a minha pesquisa, sendo que todos foram 

esclarecidos sobre sua participação e a finalidade do estudo pelo termo de 

consentimento livre e esclarecido. Pelas entrevistas buscou-se obter informações 

sobre a opinião a respeito do tema contidas na fala e na postura dos sujeitos 

pesquisados, sem prejuízo de secundariamente conhecer alguns fatos 

desconhecidos por mim através das mesmas. 

                                                           
14

 APEOESP: Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. 
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3.1 As entrevistas 

 

As entrevistas foram realizadas sem ordem previamente estabelecida, mas 

para facilitar a leitura e análise, sua escrita seguirá a ordem do critério de escolha, 

para comparações posteriores entre os professores com aproximadamente vinte 

anos de profissão, que serão denominados A1, A2 e A3, os professores com 

aproximadamente cinco anos de profissão, que serão denominados N1, N2 e N3, os 

professores coordenadores, que serão denominados PC1 e PC2 e os supervisores 

que serão denominados S1 e S2. 

Nenhum dos professores solicitados a participar da pesquisa se negou ou 

criou obstáculos para realizar a entrevista, nem os professores coordenadores. Já 

em relação aos supervisores, a primeira solicitada a participar da entrevista, a 

princípio aceitou, mas depois foi dificultando as datas para agendamento e 

realização da mesma, o que me fez desistir dessa profissional e buscar outra.  

 

Entrevista 1: 

O professor A1 trabalha nessa escola há quase vinte e quatro anos e assumiu 

a função de professor coordenador na mesma escola por seis anos. Entrevistei-o 

como professor, pois ele não mais exerce a função de professor coordenador, 

apesar de conhecer muito bem a legislação e ter realizado um trabalho bastante 

significativo enquanto estava na função, ganhando o respeito e admiração dos 

colegas e direção pela seriedade e comprometimento com que a desempenhou até 

2007. Após sua saída da coordenação, que ocorreu pelo fato dele passar em um 

novo concurso e assumir outro cargo de professor na mesma escola, impedindo-o 

legalmente de continuar na função, continuou participando dos colegiados escolares, 

sempre apoiando a direção nas tomadas de decisão em benefício da escola.  

Quando questionado sobre o porquê de não ter assumido seu segundo cargo 

em outra escola para não deixar a coordenação daquela escola, o professor disse 

não ter interesse em sair daquela escola, pois está acostumado com as pessoas e 

gosta de trabalhar ali, não gostando da idéia de mudar de escola e reiniciar um 

processo de conhecimento e convivência com outra realidade, demonstrando ser 

conservador.  

Em sua entrevista, o sujeito de pesquisa não se mostra contra a gestão 

democrática e define bem o que é a gestão democrática na teoria, sem especificar 
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em quê a comunidade escolar pode participar efetivamente e sem demonstrar 

acreditar que ela ocorra. Ainda mostra que o gestor não pode fugir do que diz a 

legislação, mostrando que a legislação limita a ação do diretor: 

“embora exista toda uma legislação que norteia a gestão das escolas 
públicas sabemos que os gestores têm autonomia para adequar o 
funcionamento da unidade escolar de acordo com o perfil da 
comunidade onde ela está inserida.” 

ou seja, acredita que o gestor tenha autonomia, mas não cita que tipo de autonomia 

é esta, talvez porque na prática ela não exista. 

 Quando questionado sobre o que acredita ser importante para uma boa 

gestão escolar, cita: 

“A princípio o gestor precisa seguir a legislação, manter o diálogo 
com a comunidade escolar, ter transparência no uso das verbas e na 
tomada de decisões.” 

 Quando questionado sobre o que acredita ser gestão democrática: 

“Acredito que uma gestão democrática deve ser pautada no diálogo 
com a comunidade escolar e que as decisões, dentro do que a 
legislação permite ao gestor, devem ser compartilhadas.” 

Nessa fala, traz subentendido que a legislação engessa o gestor no 

compartilhamento de decisões dentro da escola.  

Quando questionado sobre a importância da participação dos diferentes 

segmentos da comunidade nos colegiados escolares: 

“A gestão democrática deve envolver todos os membros da 

comunidade escolar. A equipe gestora deve garantir e direcionar o 
bom funcionamento administrativo e pedagógico. O corpo docente e 
o corpo discente devem cooperar com os gestores participando das 
instituições auxiliares, como a APM, o conselho de escola, o grêmio 
estudantil. A tomada de decisões deve ser compartilhada, dessa 

forma todos são responsáveis pela escola e não apenas o diretor.” 

Sobre o papel do conselho de escola e direção com a descentralização 

financeira: 

“O conselho de escola e a direção devem dividir a responsabilidade 
dos gastos das verbas. A direção deve orientar a aplicação das 
verbas, uma vez que tem uma visão global das necessidades da 
escola. O conselho deve fiscalizar os gastos e sugerir como gastar o 
dinheiro para a melhoria da escola.” 

Quanto ao papel do diretor de escola em relação à gestão democrática: 

“O diretor deve ser o responsável por implementar a gestão 
democrática, orientando a participação dos envolvidos, dialogando 
com a comunidade, delegando e dividindo responsabilidades.” 
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Quanto aos desafios enfrentados por escolas que decidem praticar a gestão 

democrática e conquistar mais autonomia: 

“Acredito que o maior desafio é a resistência às mudanças por parte 
de membros da comunidade escolar. O diretor ainda é visto por 
muitos como uma figura autoritária e como o único responsável pela 
administração da escola. Por outro lado, muitos diretores que tentam 
implantar a gestão democrática são vistos como omissos por delegar 
responsabilidades e dividir as decisões com a comunidade escolar.” 

 Quanto à haver relação entre gestão democrática da escola e gestão do 

sistema educacional paulista: 

“Parcialmente. Vejo que muitas vezes o diretor tem autonomia para 
administrar a escola pautada numa gestão democrática, mas na 
maioria das vezes as decisões são tomadas “de cima para baixo”, ou 
seja, tudo já vem pronto da diretoria de ensino ou da secretaria da 
educação, cabendo ao diretor a função de executor apenas.” 

Quanto aos principais entraves para que a gestão democrática ocorra: 

“Acredito que os entraves são a resistência por parte de alguns 
membros da comunidade escolar e uma maior rigidez da legislação 
que impede o diretor de tomar decisões que poderiam melhorar a 
escola, já que ele conhece a comunidade em que trabalha.” 

No depoimento desse professor, podemos constatar os seguintes aspectos: 

- não é claro que tipo de autonomia o diretor teria para desenvolver seu trabalho na 

escola, caso ela existisse; 

- a gestão democrática depende muito da concepção de educação e do perfil do 

diretor, que ainda é visto como o único responsável pela administração da escola.  

- quando o diretor envolve a comunidade em que a escola está inserida em alguma 

tomada de decisão que envolve a gestão é visto como omisso, demonstrando que 

há um certo corporativismo em sua posição; apesar dele não se mostrar contra 

gestão democrática, ela deve ser mais exercida pela equipe da escola (direção e 

professores) e não pela comunidade em que a escola está inserida; 

- o papel do conselho de escola se torna importante na medida em que é quem vai 

auxiliar o diretor a decidir pelo gasto de verbas e ser o responsável pela fiscalização 

desse gasto; 

- na maioria das vezes as decisões são tomadas “de cima para baixo” e o diretor é 

mero executor das tarefas, demonstrando a falta de autonomia da escola; 

- há a resistência de membros da comunidade escolar e rigidez da legislação que 

limita a ação do diretor; 
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- o entrevistado se diz a favor da participação da comunidade escolar (pais, 

professores, alunos) na gestão escolar, mas não especifica em quê. 

- para o entrevistado, o bom gestor precisa cumprir o que manda a lei, mas deve 

manter o diálogo com a comunidade escolar e ter transparência no uso das verbas e 

na tomada de decisões. 

 

Entrevista 2: 

O professor A2 trabalha nessa escola há dezenove anos, já assumiu duas 

vezes a função de professor coordenador quando a escola era Padrão, em 1994, 

além de ter sido vice diretor por um período nas gestões anteriores, apresentando 

uma visão ampliada das atividades desenvolvidas na gestão da escola. Resolvi 

entrevistar esse sujeito de pesquisa como professor, haja vista que desempenhou a 

função de coordenador pedagógico há muito tempo. 

Em sua entrevista, o sujeito de pesquisa não se mostra contra a gestão 

democrática, mas não acredita que ela seja possível nas condições atuais da 

educação, é cético em relação ao assunto. Ao ser questionado sobre a existência de 

diferenças na gestão das escolas públicas da rede estadual paulista, responde: 

“Sim, pois não tem como colocar uma gestão única, centralizada, 
pois cada região tem suas características de clientela, bairro, nível 
sócio-econômico e temos que adequar as propostas de acordo com 
a necessidade da escola.” 

Quando questionado sobre o que acredita ser importante para uma boa 

gestão escolar, cita: 

“Conhecer os alunos e a comunidade, para saber o que eles 
esperam de você e assim você ter um retorno positivo em todos os 
aspectos.” 

 De acordo com esse posicionamento, pode-se ressaltar que o entrevistado 

acredita que a boa gestão depende do coleguismo, do companheirismo e da postura 

amigável do diretor de escola. 

 Quando questionado sobre o que acredita ser gestão democrática: 

“acredito ser uma gestão onde todos participem em igualdade, onde 
haja respeito a diversidade de opiniões.” 

Quando questionado sobre a importância da participação dos diferentes 

segmentos da comunidade nos colegiados escolares: 

“Participam a direção, administrativo, professores, alunos e pais, 
decidindo o que fazer e sua ordem de prioridade para o bom 
andamento da escola e melhora da qualidade de ensino e acredito 
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ser importante pois é o momento em que ficamos sabendo o que 
está acontecendo na escola como um todo e qual medida devemos 
tomar em conjunto, o que é mais urgente naquele momento, já que 
eu trabalho no período noturno e completo com algumas aulas no 
período da tarde, nessas reuniões entendo melhor o que acontece na 
escola.” 

 Sobre o papel do conselho de escola e direção com a descentralização 

financeira: 

“É importante a direção e o conselho se reunirem sempre para 
tomadas de decisões quanto ao repasse de verbas, pois decidiremos 
o que comprar, onde gastar, minha prioridade pode não ser a do 
grupo e nesse caso é sensato que prevaleça a opinião da maioria e é 
isso o que acontece na escola em que trabalho.” 

Quanto ao papel do diretor de escola em relação à gestão democrática: 

“Em qualquer gestão democrática é necessário uma liderança e é 
este o papel do diretor, para que faça prevalecer a opinião de todos 
os períodos e todos os professores.” 

Quanto aos desafios enfrentados por escolas que decidem praticar a gestão 

democrática e conquistar mais autonomia: 

“Os maiores desafios são pessoas que não opinam de forma a 
ajudar, mas que criticam muito e às vezes de forma negativa, o que 
torna qualquer procedimento democrático um desafio, nesse quesito 
minha diretora enfrenta bastante obstáculos mas é uma pessoa 
muito determinada, o que faz toda a diferença para um bom 
andamento da escola.” 

 Quanto aos principais entraves para que a gestão democrática ocorra: 

“Uma gestão democrática teria que ter a participação efetiva de todos 
envolvidos na comunidade escolar, o que acontece muito pouco, o 
que falta é um pouco mais de boa vontade, afinal temos que ser 
escola e não depósito de alunos.” 

Ao analisar esse depoimento, observa-se que: 

- a gestão democrática deveria implicar a participação em igualdade de condições, 

porém, não é fácil por duas razões: 

a) falta vontade de participar (por falta de tempo, falta de vontade, comodismo, 

recusa às conseqüências, práticas de envolvimento, etc.) 

b) falta objetiva de igualdade de condições: diferença de nível sócio-econômico, 

analfabetismo; falta de dinâmica participativa que envolva as pessoas da 

comunidade escolar, o que não é hábito na cultura brasileira; 

- direção e conselho decidem junto sobre as verbas, nesse caso é sensato que 

prevaleça a opinião da maioria. Em outras questões, seria sensato que prevalecesse 
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também a opinião da maioria. Subentende-se assim, que não há condições de 

decidir sobre outras questões, inclusive as pedagógicas. 

- o papel do diretor na gestão democrática é de: 

a) liderança, dando voz a todos os participantes; 

b) de respeito à opinião da maioria dos membros do colegiado escolar. 

O entrevistado atribui um papel positivo e democrático na deflagração de uma 

dinâmica participativa na escola. 

- como obstáculo à gestão democrática, aponta posturas críticas não construtivas, 

negativas. Nesse caso, aparece a postura da direção (determinada) como forma de 

vencer o obstáculo, o que indica implicitamente que a gestão democrática depende 

do perfil do diretor. 

- principais obstáculos à gestão democrática:  

a) falta de participação efetiva de todos envolvidos na comunidade escolar; 

b) falta de boa vontade. 

Isso novamente denota que a gestão democrática depende do perfil do diretor e de 

sua liderança no sentido de criar condições materiais favoráveis para que ocorra a 

participação.  

 

Entrevista 3: 

 O professor A3 trabalha na rede estadual paulista há mais ou menos vinte e 

cinco anos, sendo que iniciou na área da educação como inspetor de alunos e há 

vinte anos trabalha como professor. Apesar de sua grande experiência em outras 

escolas da rede estadual paulista, inclusive na vice direção, nessa escola é seu 

primeiro ano de trabalho. 

 Nessa entrevista o sujeito de pesquisa demonstra ter conhecimento do 

funcionamento das relações entre as escolas e a DE15, bem como das limitações da 

escola em relação à gestão democrática: 

 Quando questionado sobre a existência de diferenças entre a gestão das 

escolas da rede estadual paulista, responde: 

“Certamente, tanto que de uma unidade para outra existem 
diferenças gritantes, não apenas pela clientela ou pelo local onde a 
unidade está inserida. Basta ver que algumas unidades têm 
atendimento privilegiado, depende muito do “tricô” do gestor com a 
Diretoria de Ensino e seus representantes legais.” 

                                                           
15

DE - Diretoria de Ensino 
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Quando questionado sobre o que acredita ser importante para uma boa 

gestão escolar, responde: 

“Transparência, respeito, compromisso, entusiasmo e uma equipe 
gestora que caminhe sempre para a mesma direção, sendo capazes 
de aceitar criticas e sugestões de forma aberta, sendo o norte para 
os que já estão atuando e o suporte para os que iniciam.” 

 Quando questionado sobre o que acredita ser gestão democrática: 

“É a organização das ações; o planejamento; a tomada de decisões; 
a definição do uso de recursos e das necessidades de investimento; 
a execução das deliberações coletivas que visam a escola e a 
comunidade;  a aplicação da política educacional adequada a 
comunidade e a sua realidade, visando a  permanência na escola e a 
melhoria na qualidade do ensino oferecido.” 

Quando questionado sobre a importância da participação dos diferentes 

segmentos da comunidade nos colegiados escolares: 

“Professores, funcionários, alunos e a sociedade devem participar, 
deliberar desde as necessidades mais básicas, até onde e como 
devem ser gastos os recursos recebidos, respeitando a visão do 
grupo gestor, que geralmente é desvinculada de “paixões”. Essa 
participação é importante, para que os gestores tenham uma visão 
do que deseja e precisa a comunidade. Porém, acredito que o 
parecer final deva ser dos gestores, que por estarem a par das 
legislações vigentes e terem ciência que as mesmas impedem a 
verdadeira gestão democrática, sabem quais as reais carências de 
suas unidades, desde que estejam comprometidos com seu trabalho 
e com o desenvolvimento da escola.” 

 Sobre o papel do conselho de escola e direção com a descentralização 

financeira: 

“Têm função de decisão de como, onde e com quem gastar as 
verbas recebidas, visando garantir a “gestão democrática” nas 
escolas públicas. As atividades dos conselheiros são, por exemplo: 
definir e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à escola e 
também discutir o projeto pedagógico com a direção e os 
professores.” 

Quanto ao papel do diretor de escola em relação à gestão democrática: 

“O diretor desempenha um papel fundamental na gestão 
democrática, pois ele pode dificultar ou facilitar a implantação de 
procedimentos participativos. Hoje em dia, as escolas necessitam de 
gestores capazes de facilitar a resolução de problemas em grupo, 
que exerça um trabalho de equipe com os professores e colegas, 
auxiliando-os a identificar suas necessidades e defasagens para que 
busquem capacitação, e possam assim, adquirir as habilidades 
necessárias para a uma formação de qualidade. Deve ser capaz de 
ouvir o que os outros têm a dizer, delegando autoridade e dividindo o 
poder, afinal é ao diretor que todos os componentes da equipe 
devem levar suas idéias, seus desejos e seus problemas, daí a 
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necessidade de ser uma pessoa aberta ao diálogo muito firme, 
contudo sem perder a candura.” 

Quanto aos desafios enfrentados por escolas que decidem praticar a gestão 

democrática e conquistar mais autonomia: 

“Primeiramente fazer com que a comunidade se insira na unidade 
escolar, segundo, convencer professores, funcionários e as vezes os 
próprios gestores, que as vezes esquecem que,  gestão democrática 
não é cerceamento e nem vigília sobre suas ações; é sim a 
organizaçao do  trabalho pedagógico, o que não é fácil, pois requer 
uma formação de boa qualidade, além de exigir do gestor um 
trabalho coletivo  na busca de  autonomia e a  participação na 
construção do projeto político-pedagógico.  Na gestão democrática, é 
preciso saber como trabalhar  conflitos; deve-se ter competência 
para buscar alternativas  que  atenda aos interesses da comunidade 
escolar.” 

 

Quanto à existência de uma relação entre gestão democrática da escola e 

gestão do sistema educacional paulista: 

“Gestão democrática é para quem acredita em uma educação 

socialmente relevante, em uma escola construída a partir de ações 
coletivas. A Gestão democrática requer conquistar a própria 
autonomia o crescimento profissional e a valorização da escola, da 
comunidade, do Gestor e da equipe que está envolvida no processo, 
o que notoriamente não é o que ocorre com as políticas educacionais 
do Estado de São Paulo. Então, não consigo vincular gestão 
democrática ao sistema educacional paulista.” 

 

 Quanto aos principais entraves para que a gestão democrática ocorra: 

“Falta de comprometimento e desprendimento do “poder” por parte 
da maioria dos gestores. Para que este tipo de gestão ocorra é 
necessário que a sociedade deixe de ser analfabeta funcional e 
passe a exercer seus direitos e deveres, parando de acreditar que as 
escolas são depósitos de crianças.” 

Ao analisar esse depoimento, é possível observar: 

- a relação da escola com a DE varia conforme o gestor, ou seja, implicitamente 

aparece o protecionismo existente na rede; 

- o entrevistado entende que deve haver a participação da comunidade escolar na 

deliberação das necessidades básicas e na aplicação dos recursos recebidos, mas o 

parecer final sobre tudo deve ser dos gestores; 

- a legislação impede a gestão democrática por “amarrar” a escola, ou seja, mais 

uma vez aparece a falta de autonomia da escola; 

- obstáculos à gestão democrática:  
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a) falta de comprometimento por parte dos gestores, que são apegados ao poder; 

b) falta de participação da comunidade, por falta de vontade ou de conhecimento. 

 

Entrevista 4: 

 O professor N1 trabalha na rede estadual paulista desde 2007, ou seja, mais 

ou menos três anos. Esse professor era aluno da escola no ensino fundamental e 

médio, e após cursar a graduação tornou-se professor e foi lecionar onde estudou.  

É um professor jovem, tanto na idade quanto na profissão.  

 Em seu depoimento o sujeito de pesquisa traz sua opinião: 

 Quando questionado sobre a existência de diferenças entre a gestão das 

escolas da rede estadual paulista, responde: 

“Embora todos os gestores devam seguir a legislação estipulada pela 
LDB e pela Secretaria de Estado de Educação do Estado, sabemos 
que em algumas Unidades Escolares os mesmos não direcionam 
sua gestão de acordo com a legislação vigente.” 

Quando questionado sobre o que acredita ser importante para uma boa 

gestão escolar, responde: 

“A participação ativa dos gestores, clareza nas propostas e valorizar 
a participação dos demais membros da Unidade Escolar.” 

 Quando questionado sobre o que acredita ser gestão democrática: 

“Estabelecer regras, ter uma participação ativa e buscar igualdade na 
sua gestão.” 

Quando questionado sobre a importância da participação dos diferentes 

segmentos da comunidade nos colegiados escolares: 

“Essencial. Todos os membros da instituição devem participar do 
processo de gestão. A parte gestora ofertando melhorias e os demais 
membros contribuindo com idéias que possam aprimorar as 
mesmas.” 

Sobre o papel do conselho de escola e direção com a descentralização 

financeira: 

“Ambos devem conciliar as decisões administrativas e financeiras.” 

Quanto ao papel do diretor de escola em relação à gestão democrática: 

“Alguém que tem o dever de direcionar todo o processo de trabalho 
da gestão da Unidade Escolar, buscando o controle e divisão das 
tarefas regidas pela constituição.” 

Quanto aos desafios enfrentados por escolas que decidem praticar a gestão 

democrática e conquistar mais autonomia: 
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“Fazer com que todos participem e demonstrem empenho na busca 
por melhorias.” 

 Quanto à importância da participação dos segmentos de pais, professores e 

alunos na gestão da escola: 

“As tarefas desenvolvidas dentro de qualquer unidade de ensino 
devem ser repassadas e altamente auxiliadas pelos pais e 
comunidade em geral.” 

 

Quanto à existência de uma relação entre gestão democrática da escola e 

gestão do sistema educacional paulista: 

“Não. Dentro da gestão democrática deve haver uma participação 
conjunta, já dentro do sistema adotado pela Secretaria de Educação 
do Estado, todo o processo de formação está sendo imposto e 
dirigido sem qualquer influência da parte ativa (professores que 
convivem diariamente com as necessidades em sala de aula).” 

 Quanto aos principais entraves para que a gestão democrática ocorra: 

“A mudança dos hábitos. Dificilmente encontraremos dentro de um 
grupo disposição de todos os envolvidos para alteração dos 
hábitos...” 

Ao analisar esse depoimento, é possível observar: 

- a variação de comportamento de gestores: alguns se pautam pela SEE e pela LDB, 

outros, não; 

- para uma boa gestão escolar o gestor deve ser participativo, ter propostas claras e 

valorizar a participação da comunidade escolar; 

 - a gestão democrática é estabelecer regras, ser participativo e buscar igualdade; 

sendo que a participação dos outros membros da instituição deve contribuir com a 

direção, propondo idéias que melhorem a gestão; 

- o papel do diretor é direcionar todo o trabalho de gestão da escola, controlando as 

tarefas; 

- os pais devem auxiliar todas as tarefas da escola, cabendo ao diretor repassá-las; 

- a SEE limita a participação dos professores; 

- obstáculos à gestão democrática: mudança dos hábitos vigentes, mas não deixa 

claro quais hábitos e de quem. 

 

Entrevista 5: 

O professor N2 trabalha na rede estadual paulista desde 2008, ou seja, mais 

ou menos dois anos. Apesar do pouco tempo na rede estadual paulista, já trabalhou 
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em várias escolas, possibilitando a ele comparar o funcionamento e a gestão 

praticada nas mesmas. Esse professor, assim como o anterior, também é jovem, 

contando com apenas vinte e quatro anos de idade. 

 Em seu depoimento o sujeito de pesquisa acredita que o diretor é o grande 

responsável por todo o funcionamento da escola: 

 Quando questionado sobre a existência de diferenças entre a gestão das 

escolas da rede estadual paulista, responde: 

“Sim, o diretor faz toda a diferença na escola.” 

Quando questionado sobre o que acredita ser importante para uma boa 

gestão escolar, diz: 

“Acho importante a integração dos professores e da equipe gestora. 
Eles têm que falar a mesma língua para o trabalho dar certo.” 

 Quando questionado sobre o que acredita ser gestão democrática: 

“Aquela que permite a participação de todos. A equipe gestora se 
permite ouvir os demais funcionários, tomando as decisões 
coletivamente.” 

Quando questionado sobre a importância da participação dos diferentes 

segmentos da comunidade nos colegiados escolares: 

“Sim, mas nem todos participam, infelizmente. Alguns professores 
ainda se mostram acomodados com relação às atitudes que a escola 
tem de tomar.” 

Sobre o papel do conselho de escola e direção com a descentralização 

financeira: 

“Acredito que é a administração e conferência dos bens adquiridos 
com relação aos gastos, não é?” 

demonstrando insegurança quanto à estar ou não correta sua opinião, já que ele não 

sabia se era exatamente esse o papel do conselho e direção em relação ao tema. 

Quanto ao papel do diretor de escola em relação à gestão democrática: 

“Dependendo da postura dele, não existe a gestão democrática. 
Nessa escola que eu trabalhei, que eu comentei sobre o diretor que 
tratava no grito as pessoas, seria impossível que algum “ser” 
quisesse participar de algo com ele... Ninguém gosta de ser 
maltratado e podendo evitar, evita mesmo...” 

Quanto aos desafios enfrentados por escolas que decidem praticar a gestão 

democrática e conquistar mais autonomia: 

“São muitos os desafios, desde a participação de todos os membros 
até a prestação de contas da contabilidade.” 
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 Quanto à importância da participação dos segmentos de pais, professores e 

alunos na gestão da escola: 

“Sim, os pais e professores presentes e participativos na escola 
auxiliam em vários aspectos: o comportamento, os valores, a 
dedicação aos estudos, a conservação de patrimônio, etc..” 

 

 Quanto aos principais entraves para que a gestão democrática ocorra: 

“Primeiramente, o diretor... Depois, a falta de tempo dos professores, 
que tem que trabalhar em duas, três escolas para ter um salário 
melhor, o que dificulta a disponibilidade de ir às reuniões e 
acompanhar o trabalho da direção da escola; também a falta de 
vontade, porque tem gente que está nessa área porque ganha para 
isso, mas não gosta. Eu, como eventual, tinha aula todo dia porque 
os professores faltavam muito... Tem gente que não vai mesmo 
trabalhar... é impressionante... não tem o menor compromisso com a 
educação. Isso também é uma dificuldade.” 

 

Ao analisar esse depoimento, é possível observar que para o entrevistado: 

- o perfil do gestor é fator determinante para o modelo de gestão da escola 

- a gestão democrática é a participação de todos, com a equipe gestão ouvindo os 

demais grupos e tomando decisões coletivamente; 

- a participação é prescrita na lei, mas não ocorre na realidade por causa da 

acomodação de muitos professores, e também depende da postura do diretor, que 

pode ser democrática ou autoritária; 

- quando cita a importância da participação dos pais, enfatiza que ela é importante 

no aspecto comportamental, ou seja, os pais devem colaborar com a escola tratando 

do comportamento do aluno, valores, dedicação aos estudos, conservação do 

patrimônio, mostrando que os pais não precisam participar no que diz respeito a 

aspectos cognitivos, pedagógicos; 

- obstáculos à gestão democrática:  

a) o próprio diretor, 

b) a falta de tempo ou de vontade dos professores. 

 

Entrevista 6: 

O professor N3 trabalha na rede estadual paulista desde 2005, ou seja, mais 

ou menos cinco anos. Este entrevistado apresentou durante a entrevista receio em 

se expor ou expor os colegas, já que faz críticas à postura dos professores. Esse 
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professor, também é jovem, contando com aproximadamente vinte e cinco anos de 

idade. 

 Em seu depoimento o sujeito de pesquisa também traz implicitamente que o 

perfil do diretor é responsável pelo sucesso ou fracasso da gestão democrática da 

escola: 

 Quando questionado sobre a existência de diferenças entre a gestão das 

escolas da rede estadual paulista, responde: 

“Sim... Percebi muitas diferenças e não tem como não comparar a 
gestão das escolas por onde passamos... Primeiro porque a gente 
tem que se adaptar à gestão para trabalhar e depois porque a escola 
é fruto da gestão...” 

 Quando questionado sobre o que acredita ser gestão democrática: 

“Uma gestão onde o corpo gestor toma decisões baseado na opinião 
do corpo docente, da comunidade... onde você pode opinar, sem 
medo de ser reprimido pela equipe de gestão.” 

Quando questionado sobre a importância da participação dos diferentes 

segmentos da comunidade nos colegiados escolares: 

“Sem dúvida. A equipe gestora, o corpo docente e a comunidade 
precisa se comunicar para melhorar a escola... precisamos saber as 
dificuldades de todos para serem supridas essas necessidades.” 

Sobre o papel do conselho de escola e direção com a descentralização 

financeira: 

“Difícil de responder!!! O que eu sei é que aqui, sempre que temos 
alguma verba importante, a equipe de gestão sempre expõe isso ao 
Conselho e discutimos o que é mais pertinente fazer, comprar e o 
que tem mais necessidade de ser feito, para que todos votem e 
decidam juntos. Mas em outras escolas, ninguém nunca me 
perguntou sobre o destino das verbas...” 

denunciando que na prática, há diretor que não faz esforço para que a participação 

ocorra. 

Quanto ao papel do diretor de escola em relação à gestão democrática: 

“Vi muitos diretores serem autoritários, impondo as regras ou só nos 
comunicando as decisões... ou nem isso... A exceção é na minha 
última escola, onde a diretora sempre divide, pelo menos com os 
funcionários, professores e alunos os problemas e o que tem que ser 
decidido em grupo. Como eu já disse, a escola é o que o diretor faz 
dela...” 

Quanto aos desafios enfrentados por escolas que decidem praticar a gestão 

democrática e conquistar mais autonomia: 
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“Resistência da comunidade, da diretoria de ensino... (dependendo, o 
diretor é “podado” pela DE) e talvez dos professores, pois alguns 
querem tirar o corpo fora, não querem se envolver.” 

 Quanto à importância da participação dos segmentos de pais, professores e 

alunos na gestão da escola: 

“Claro, imprescindível. Para conseguirmos suprir as necessidades da 
escola e dos alunos e todos exporem suas opiniões, para tomarmos 
uma decisão coletiva. É importante para todos...” 

Quanto à relação entre gestão democrática da escola e o sistema educacional 

paulista: 

“Teria que ter, mas não há. Um exemplo disso foi a implementação 
do currículo, que ao meu ver, foi imposto pela secretaria... os 
materiais vieram para que fossem usados, sejam bons ou não e nós 
sabemos que não é assim, pois as escolas e os alunos tem 
necessidades diferentes, não podendo conteúdos e exercícios serem 
padronizados.” 

 Quanto aos principais entraves para que a gestão democrática ocorra: 

“Difícil responder!!! Bom... Primeiramente, uma maior participação 
dos próprios professores, que não querem se envolver; participação 
dos pais, que não participam da vida do filho muito menos dos 
problemas da escola (eles nem vem à reunião!). Acho que essas são 
as maiores dificuldades, mas também tem a falta de autonomia das 
escolas para decidir o que é melhor para elas... Muitas vezes elas 
tem necessidades que emperram na burocracia do Estado... a lei 
nem sempre permite que seja contemplada de forma democrática as 
tomadas de decisão...É isso...” 

 

Ao analisar o depoimento desse entrevistado, podemos constatar que: 

- o perfil do gestor é responsável pelo modelo de gestão da escola: “a escola é fruto 

da gestão”; 

- a gestão democrática: corpo gestor decide, mas com base na opinião do corpo 

docente e comunidade; 

- quando há falta de participação da comunidade escolar, as decisões não são 

democráticas; 

- o diretor pode ser: 

a) democrático – discute o problemas em conjunto, 

b) autoritário – decide sozinho e depois comunica as decisões tomadas; 

- a falta de autonomia da escola: o currículo foi imposto pela SEE por meio de 

materiais padronizados não levando em conta a diversidade entre as escolas; 

- obstáculos à gestão democrática: 
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a) falta de autonomia das escolas devido à lei e à burocracia estatal; 

b) não envolvimento dos professores, 

c) a comunidade não quer participar, 

d) resistência da DE que pode “podar” o diretor, 

e) abstencionismo dos professores nas reuniões; 

 

Entrevista 7: 

O professor PC1 teve uma vivência diferenciada dos demais professores, pois 

sua história de vida na educação é muito rica: além de participar das atividades 

dessa escola como representante do segmento de pais de alunos, devido aos filhos 

estudarem lá, também trabalhou em outras áreas da mesma escola: na cozinha, na 

preparação de merenda, na secretaria, como oficial de escola. Aos 36 anos de 

idade, com os filhos “criados”, foi incentivado pela família e voltou a estudar e 

completar o ensino médio na EJA16 dessa escola, que é próxima a sua residência, 

onde pode participar das atividades da escola como aluno. Tomando “gosto” pelos 

estudos e incentivado pelos professores, hoje colegas de trabalho, resolveu fazer 

faculdade e passou a dar aulas, como professor eventual. Devido a sua trajetória, 

conhecia todos na escola e na comunidade, além de conhecer o funcionamento 

interno da escola não apenas no âmbito pedagógico, mas também de outros 

setores. 

Com essa visão generalizada da unidade escolar, primeiro como pai de aluno, 

depois como funcionário, aluno, professor e hoje professor coordenador, este 

entrevistado, que trabalha como professor desde 1999 nessa escola mostra que é a 

favor da gestão democrática, porém, traz à tona que a responsabilidade da gestão é 

do diretor: 

”Cada comunidade vive a sua realidade e são tratadas de maneiras 
diferentes pelos gestores. Acho que cada escola tem o “clima” de 
quem a dirige.” 

 

 Quando questionado sobre o que acredita ser importante para uma boa 

gestão escolar, cita: 

“Comprometimento com a educação, trabalhar em equipe, conquistar 
o apoio da comunidade.” 

 Quando questionado sobre o que acredita ser gestão democrática: 

                                                           
16

 EJA - Educação de Jovens e Adultos 
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“Uma gestão aberta à discussão dos problemas. Uma gestão que 
trabalhe em conjunto com os seus funcionários. Uma gestão que 
trabalhe por um só objetivo, uma educação de qualidade.” 

Quando questionado sobre a importância da participação dos diferentes 

segmentos da comunidade nos colegiados escolares: 

“Professores, alunos, funcionários e pais devem participar na decisão 
de como devem ser utilizadas as verbas recebidas, respeitando 
assim a visão do gestor. Acredito que seja importante essa 
participação porque é uma oportunidade dessas pessoas 
perceberem o quanto é trabalhoso e penoso o trabalho do gestor e 
isso acarreta uma responsabilidade muito grande e não é 
reconhecido por muitos.” 

 Sobre o papel do conselho de escola e direção com a descentralização 

financeira: 

“Todos nós da Educação temos o mesmo objetivo, proporcionar a 
nossas crianças uma educação de qualidade por isso, temos que 
buscar isso unidos, todos temos que participar, procurar aplicar a 
verba de maneira clara e objetiva, conselho e direção devem andar 
lado a lado, sempre ouvindo o corpo docente que está ligado 
diretamente aos alunos, visando assim proporcionar uma educação 
de qualidade.” 

Quanto ao papel do diretor de escola em relação à gestão democrática: 

“As escolas necessitam de gestores capazes de resolver os 
problemas. Os gestores devem facilitar o trabalho da sua equipe e 
não criar dificuldades. Um bom gestor deve estar sempre aberto ao 

diálogo procurando tomar decisões junto com sua equipe.” 

Quanto aos desafios enfrentados por escolas que decidem praticar a gestão 

democrática e conquistar mais autonomia: 

“A pouca participação da comunidade na escola. A burocracia que 
envolve a aplicação das verbas. Credibilidade da comunidade na 
gestão escolar.” 

 Quanto aos principais entraves para que a gestão democrática ocorra: 

“Falta de comprometimento por parte de alguns gestores que se 
comportam como verdadeiros ditadores, não conseguindo trabalhar 
com o apoio de seus funcionários.” 

Ao analisar o depoimento desse professor coordenador, podemos constatar 

os seguintes aspectos: 
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- aparece no discurso do entrevistado que “cada escola tem o clima de quem a 

dirige”, atribuindo assim, ao perfil do diretor o tipo de gestão praticada na escola; 

- as razões das diferenças de gestão escolar são: comprometimento de todos com o 

processo educativo, trabalho em equipe, conquista do apoio da comunidade; 

- gestão aberta: trabalho conjunto do diretor e seus funcionários; esse tipo de gestão 

depende do perfil do diretor; 

- gestão democrática existe no plano de deliberação para aplicação de verbas, mas 

não existe no plano pedagógico; 

- o bom gestor é aberto ao diálogo, procura tomar decisões junto com sua equipe; 

- obstáculos para a gestão democrática:  

a) pouca participação da comunidade na escola,  

b) controle burocrático das verbas; 

c) falta de crença da comunidade na gestão escolar, 

d) postura autoritária de certos gestores,  

e) falta de comprometimento do grupo (individualismo). 

 

Entrevista 8: 

O professor PC2 trabalha na rede estadual paulista desde 1999 e nessa 

escola desde 2005, onde assumiu a função de professor coordenador em 2008. 

Possui formação inicial no curso de magistério, realizado pelo cefam e graduação 

em letras e pedagogia. Ainda cursou lato sensu em docência do ensino superior e 

está terminando o curso de mestrado em educação na linha de políticas e gestão 

educacionais.  

Em sua entrevista, o sujeito de pesquisa demonstra ser consciente da falta de 

autonomia da escola e do diretor, mas acredita que o perfil do diretor é um facilitador 

para que a gestão democrática ocorra ou não: 

“Embora a SEE e as Diretorias estabeleçam normas e todo o 
trabalho do ano letivo, o perfil do diretor e equipe gestora influencia 
muito. Por exemplo: há diretores bons, porém muito administrativos - 
se esquecem do âmbito pedagógico da escola; outros muito 
arbitrários, pois são confusos nas decisões e pouco cuidam do 
administrativo, pouco cuidam do pedagógico; outros são ausentes, 
deixam todo o trabalho para sua equipe(vices e coordenadores) e 
outros, muito autoritários ( vivem a própria realidade e não aceitam o 
plural do grupo, professores e equipe escolar).” 

 Quando questionado sobre o que acredita ser importante para uma boa 

gestão escolar, responde: 
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“Primeiramente dar vozes aos envolvidos no cotidiano escolar e 
efetivamente escutá-los, interessante frase de Ardoino "é escutar o 
mato crescer", é perceber nuances no processo para poder gerí-lo.” 

 Quando questionado sobre o que acredita ser gestão democrática: 

“Aquela que não se diz democrática (apenas). É como muitos 
professores que se dizem construtivistas e entram na sala de aula e 
abrem a cartilha. A gestão não pode ser uma teoria, ela é prática, 
dinâmica e por isso precisa ser compartilhada, mesmo que a maior 
responsabilidade seja do diretor, e que a decisão final lhe caiba, é 
muito importante ouvir o grupo de professores, funcionários e 
comunidade escolar.” 

Nessa fala, traz que a responsabilidade de decisão é do gestor, mesmo após 

a participação da comunidade escolar.  

Quando questionado sobre a importância da participação dos diferentes 

segmentos da comunidade nos colegiados escolares: 

“Nos modelos da SEE/SP não há muito o que se fazer. O trabalho 
vem pronto por eles e cabe ao diretor executar, impreterivelmente em 

seus prazos arbitrários.” 

Quanto ao papel do diretor de escola em relação à gestão democrática: 

“Como o mediador para tal prática, sem ele todo o processo seria 
diferente.” 

Quanto aos desafios enfrentados por escolas que decidem praticar a gestão 

democrática e conquistar mais autonomia: 

“Muitas esbarram nos entraves da SEE/SP. Outras conseguem um 
êxito. É como a Escola da Ponte, conhece-se, fala-se, mas quantas 
existem?” 

Quanto à importância da participação dos segmentos de pais, professores e 

alunos na gestão da escola: 

“Claro, trata-se do futuro dos filhos deles. A escola é um espaço para 
educação e cidadania, a ausência dos pais causa muito do caos 
vivenciado nas escolas: alunos sem limites, sem perspectivas, sem 
educação, por exemplo.” 

 Quanto à haver relação entre gestão democrática da escola e gestão do 

sistema educacional paulista: 

“Estamos falando da mesma gestão, o que é claro é que na escola 
de base o que é solicitado pela SEE muitas vezes não acontece por 
diversos motivos: falta de funcionários, falta de verbas, professores, 
professores desvalorizados e desmotivados, legislação em vigor 
arbitrária, entre outros.” 

Quanto aos principais entraves para que a gestão democrática ocorra: 
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“Os entraves da SEE e o medo por parte dos diretores em enfrentar 
uma situação de constante desequilíbrio e partilha do poder a ele 
instituído, hierarquicamente pelo cargo.” 

Nesse depoimento, podemos constatar os seguintes aspectos: 

- a gestão da escola depende muito do perfil do diretor, que apresenta grandes 

variações: eficaz, confuso, ausente, de ideologia democrática ou autoritária; 

- o bom gestor dá voz à comunidade escolar e percebe as nuances no processo 

educacional; 

- a gestão democrática: 

a) é uma prática, uma dinâmica; 

b) deve ser compartilhada; 

c) ao diretor cabe a decisão final, mas ele deve ouvir a comunidade escolar; 

- a participação na gestão pelos colegiados escolares: “não há muito o que fazer”, 

demonstrando que não há autonomia na escola para que a gestão democrática 

realmente possa ocorrer; 

- o entrevistado cita o problema de ter que realizar as ordens dadas pelas instâncias 

superiores em prazos arbitrários, demonstrando novamente a falta de autonomia da 

escola e implicitamente, trazendo que os prazos a serem cumpridos, impedem que 

haja articulação dentro da escola dos envolvidos no processo educacional para 

reflexão, discussão, compartilhamento de idéias para colocar em prática; 

- o papel do diretor se resume a mediador, mas cabe a ele a responsabilidade; 

- maior obstáculo à gestão democrática: A própria SEE, a partir do momento que 

não possibilita participação; o medo do diretor quanto à relação de poder entre ele e 

a SEE; 

- o entrevistado é a favor da participação dos pais na escola, pois sua ausência 

engendra desordem estudantil, comportamentos discentes deseducados, 

enfatizando o papel dos pais no disciplinamento de seus filhos; 

 

Entrevista 9: 

O S1 trabalha na rede há mais de quinze anos, sendo que foi professor de 

ensino fundamental ciclo I e professor coordenador antes de ingressar como 

supervisor de ensino, sem nunca ter assumido a função de diretor ou vice diretor de 

escola, o que não o impede de ser sensível aos problemas cotidianos enfrentados 

pelos diretores em suas escolas. Solicitei a participação desse supervisor devido a 
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ele já ter trabalhado em anos anteriores como supervisor de ensino da unidade 

escolar onde os sujeitos pesquisados trabalhavam na ocasião da pesquisa, o que 

facilitou o acesso a ele. 

 Em sua entrevista, o sujeito de pesquisa acredita que a gestão democrática 

da escola está intimamente ligada ao bom funcionamento escolar, o que só é 

possível com o número de funcionários adequado ao desenvolvimento das 

atividades escolares. 

Quando questionado sobre a existência de diferenças entre a gestão das 

escolas da rede estadual paulista, responde: 

 “Sim, sem dúvida! Se nas Diretorias há diferenças na gestão, quem 
dirá nas escolas... Digo isso porque as Diretorias estão bem mais 
próximas da Secretaria de Educação e recebem as orientações em 
primeira mão, as cobranças e o “controle” também, enquanto que as 
escolas, por estarem mais “distantes”, acabam se reportando a 
outras pessoas, a outros setores... Isso faz com que a escola tenha 
mais liberdade para agir, desde que o grupo escola seja unido e 
tenha claro o que deseja.” 

 Quando questionado sobre o que acredita ser importante para uma boa 

gestão escolar, responde: 

“Para se desenvolver uma boa gestão escolar, é imprescindível ter 
uma equipe adequada em termos de quantidade de pessoas, ou 
seja, o módulo completo. Sem pessoas para trabalhar não há a 
menor possibilidade de realizar um bom trabalho, pois é 
humanamente impossível dar conta de três, quatro funções ao 
mesmo tempo, o que infelizmente tem ocorrido muito na rede... 
Você sabe que tem diretor que faz a merenda por falta de 
merendeira, faz histórico por falta de oficial na secretaria, e assim, 
vai acumulando funções que não são dele. Conseqüentemente, ele 
não consegue fazer “direito” o que é função dele. Considero que é 
possível relacionar dentro da gestão escolar, algumas divisões: 
gestão estratégica, gestão de recursos humanos, gestão do 
currículo, gestão de patrimônio, gestão da vida escolar, gestão de 
recursos financeiros e ainda a rotina escolar. Quando há uma 
equipe completa de trabalho na escola, o diretor tem a possibilidade 
de trabalhar em conjunto e de delegar funções, dividir realmente as 
responsabilidades, fazendo com que todos se relacionem entre si e 
se auxiliem, se tornando também responsáveis pelos sucessos ou 
fracassos da escola. Acho que isso é interessante, é uma boa 
gestão.” 

 Quando questionado sobre o que acredita ser gestão democrática: 

“Na verdade, não sei... Entendo que a gestão democrática deveria 
ser o caminho para se conquistar resultados mais significativos em 
termos de garantir a função social da escola, mas não sei se ela é 
real...” 
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Nesse questionamento, o entrevistado demonstra não acreditar na 

possibilidade de existência da gestão democrática.  

Quando questionado sobre a importância da participação dos diferentes 

segmentos da comunidade nos colegiados escolares: 

“...não acho que as pessoas participam democraticamente do 
processo de gestão... Acho que ninguém participa da gestão da 
escola no formato que observo, não há gestão democrática. É uma 
falácia. Generalizando, as pessoas fingem participar sem saber 
muitas vezes o que estão fazendo ali, mas quem decide geralmente 
é o diretor..” 

Quanto ao papel do diretor de escola em relação à gestão democrática: 

“O diretor deve ser o grande responsável pelo sucesso da gestão 
democrática, dentro de um cenário composto pelo cumprimento da 
legislação. Ele deve envolver todos os atores sociais que pertencem 
à comunidade escolar no desenvolvimento das cinco atividades 
fundamentais da gestão, que envolvem: análise da situação ou dos 
fenômenos escolares, decisão sobre a análise, planejamento sobre 
a decisão tomada coletivamente, execução e posterior avaliação do 
percurso escolhido. Por isso que eu digo, se não tem quadro 
completo, impossível ter tempo para tudo isso sozinho, tendo que 
dar conta do que não é sua função...” 

 

Quanto aos principais entraves para que a gestão democrática ocorra: 

“O que mais dificulta a gestão democrática na rede, em geral é 
pessoal insuficiente e mal remunerado, às vezes com formação 
deficitária. Há também a falta de participação e acompanhamento da 
comunidade escolar. Além disso, o Conselho Estadual e Secretaria 
de Educação estão muito distantes da atividade-fim da escola.” 

No depoimento desse supervisor, podemos constatar os seguintes aspectos: 

- apesar da fala de que a escola tem mais liberdade para agir por não estar tão 

próximo à SEE, não especifica qual a liberdade de ação a escola tem, se tem; 

- a gestão democrática, pela visão do supervisor, talvez não seja real; 

- a gestão democrática efetiva seria a participação da comunidade escolar com uma 

visão crítica de mundo, o que envolveria a prática da cidadania; 

- a comunidade não tem mentalidade participativa, finge participar, mas quem decide 

é o diretor; 

- o papel do diretor é o de envolver toda a comunidade escolar nas atividades da 

escola, mas é responsável por 70% da gestão; 

- os professores podem dar sustentação técnica ao trabalho do diretor; 

- obstáculos à gestão democrática:  
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a) pessoal insuficiente, mal remunerado e sem formação adequada; 

b) falta de participação da comunidade escolar; 

c) o caráter burocrático do conselho estadual e da SEE, que estão muito distantes 

da atividade fim da escola; 

- não conhece, em sua experiência profissional, nenhuma experiência positiva de 

gestão participativa na rede pública estadual paulista. 

 

Entrevista 10: 

O S2 trabalha na rede estadual paulista, sendo que antes de ingressar como 

supervisor de ensino foi professor e vice diretor de uma escola da periferia de São 

Bernardo do Campo. Solicitei a participação desse supervisor devido a ele ter se 

disponibilizado para realizar a entrevista. 

 Em sua entrevista, o sujeito de pesquisa acredita que a gestão democrática 

da escola depende do esforço conjunto dos envolvidos no sentido de participar, mas 

que hoje em dia, isso é cada vez menos possível por vários fatores, entre eles, a 

falta de consciência política e a cultura da aceitação. 

 Quando questionado sobre o papel dos professores na gestão democrática: 

“Gestão democrática pressupõe participação e, por incrível que 
pareça, os professores são os que menos se dispõem a tanto. 
Reuniões? Só se forem dentro do meu período. Atender a 
comunidade? Impossível, o problema é sempre do aluno e da família 
que não o educou. É preciso saber/querer ouvir. Mas o docente já 
está cansado. São horas extenuantes que passa a tentar fazer com 
que seus alunos também o ouçam. Falta na escola espaço para 
essas discussões, parar, dialogar, permitir-se “descobrir” o caminho a 
seguir e, principalmente acatar as decisões coletivas. O professor, 
infelizmente, por opção, isola-se em sua sala de aula/disciplina.” 

Quanto ao papel do diretor de escola em relação à gestão democrática: 

“O diretor tem a difícil tarefa da articulação. Penso nele como um 
político nato, capaz de unir diferentes segmentos num mesmo ideal. 
Para isso são necessárias incansáveis reuniões com pais, 
professores, alunos e, de novo, pais, professores, alunos... Reuniões 
que demandam um tempo do qual ele não dispõe. No entanto uma 
escola democrática dentro de um sistema estatal é algo complicado, 
porque há limites legais para sua autonomia. Além de se pensar no 
Diretor como o aquele que põe ordem, sem o qual a escola vira uma 
bagunça. É uma visão ultrapassada. Se todos soubessem onde 
começam e terminam suas responsabilidades e as cumprissem 
talvez pudesse ser mais fácil.” 

 



71 
 

Quanto aos principais entraves para que a gestão democrática ocorra: 

“Diria que talvez a primeira e mais difícil fosse quanto ao aspecto 
burocrático. Apesar da LDB pregar a gestão democrática, a SEE, a 
D.E., a Secretaria da Escola, o Conselho Tutelar, a Promotoria, 
trabalham com prazos que não pressupõem dilatação. Como discutir, 
dialogar com o grupo se a decisão deve ser tomada para ontem. 
Também há o fato de que quase tudo já vem “pronto”, à escola cabe 
a pseudo-participação em que finge decidir, mas só lhe cabe aceitar. 
É preciso fazer com que todos entendam os limites dessa gestão 
democrática que responde a um sistema estatal que segue leis, 
decretos, resoluções, pareceres... Trata-se de um trabalho árduo em 
que é preciso fazer com que toda a comunidade escolar conheça 
esse mecanismo em constante alteração.” 

 

Quanto à existência de relação entre gestão democrática da escola e gestão 

do sistema educacional paulista: 

“Se você está querendo dizer se a SEE – SP permite que a escola 
tenha uma gestão democrática, porque ela também o é, vamos 
começar a rir agora. Não... Como disse anteriormente é um discurso 
muito cobrado dos gestores, mas a participação exigida resume-se à 
assinatura de atas no CE17, CC18, APM, cheques... Não há 
preocupação com as reivindicações da comunidade na qual a escola 
está inserida. E quando acontece, é depois de muito brigar, até 
mesmo através da promotoria a fim de garantir um mínimo de 
qualidade do espaço. A D.E. a quem a escola se reporta também 
enfrenta o mesmo problema, uma série de “burocratismos” que 
atravacam o sistema, onde um documento chega a ficar meses 
rolando de um setor para outro até o seu destino final.” 

 

Quanto aos principais entraves para que a gestão democrática ocorra: 

“1º - aspecto legal, prazos, calendários... 
2º - as pessoas não gostam de participar, nossa cultura ainda é de 
aceitação. É mais fácil, vivemos numa sociedade acelerada, onde 
ninguém tem tempo “para conversa fiada”.... 
3º - alta rotatividade de docentes e funcionários que promove uma 
constante quebra do fazer pedagógico e não permite que sejam 
criados vínculos. Pode parecer errado, mas é preciso pensar: “Essa 
é minha escola, trabalho nela, estudo aqui, vivo neste bairro... Se 
assim o fosse o sentido de cuidar, o envolvimento seria maior. Muitas 
vezes escuto colegas dizerem “A escola não é minha, é do Estado... 
É sua sim, é nossa, é pública e, naquele momento você faz parte de 
tudo que acontece lá dentro, mesmo estando em outro local de 
trabalho.” 

 

  Quanto ao conhecimento de alguma experiência que tenha dado certo em 

relação à gestão democrática e participativa na rede estadual: 

                                                           
17

 CE – Conselho de Escola 
18

 CC – Conselho de classe 
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“Estou a pouco mais de um ano na supervisão, mas vejo muita coisa 
boa acontecendo. É nelas que prefiro me concentrar. Há diretores 
que são verdadeiros fascistas, mas a grande maioria ama o que faz e 
sua dedicação é impressionante. Na rede já tive a oportunidade de 
ver o esforço de algumas escolas em manter um conselho de classe 
verdadeiramente participativo, decisões tomadas coletivamente em 
relação às verbas recebidas, onde, apesar da dificuldade de reunir-
se o grupo, todos se esforçam e o conselho de escola realmente 
participa, pais são escutados, assim como alunos e suas opiniões 
são tão ricas ou até mais sábias... Em SBC isso acontece com mais 
freqüência. Estive em outra D.E. em que os diretores nem tinham 
conhecimento da Legislação, muito menos os pais e alunos...” 

No depoimento desse supervisor, podemos observar os seguintes aspectos: 

- a escola hoje tem um número maior de alunos, a educação é “delegada” pelos pais 

à escola e as pessoas conhecem mais seus direitos e questionam mais; 

- a legislação para a gestão democrática contribuiu para instaurar um novo clima, um 

clima de participação na vida escolar; 

- o papel do diretor é: 

a) de articulação de toda a comunidade escolar; 

b) unir diferentes segmentos num mesmo ideal, o que implica em muitas reuniões 

com pais, professores e alunos; 

Apesar de se mostrar favorável à participação, demonstra que o diretor deve ter a 

disponibilidade de organizar reuniões para a comunidade escolar, o que também 

entende ser difícil, já que fala sobre a falta de tempo do diretor para o atendimento 

de toda a demanda de trabalho que lhe é imposta pelo cargo; 

- obstáculos à gestão democrática:  

a) falta de autonomia da escola dentro do sistema estatal; 

b) a visão do diretor como burocrata, que mantém a ordem; 

A burocracia é contraditória à democracia, portanto, uma pessoa, hierarquicamente 

estabelecida, pensando e agindo como um burocrata, veta qualquer possibilidade de 

estabelecer ações democráticas dentro do ambiente. 

- a visão do entrevistado é que cada um deveria conhecer e cumprir com suas 

responsabilidades sem coerção; 

- os professores não se interessam muito pela participação por serem individualistas 

por opção, já que se isolam em sua disciplina/classe; 

- o discurso vai em direção da democracia, mas a prática é pró-forma; a participação 

realmente exigida é a assinatura de atas de conselho de escola e classe e APM; 
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- as reivindicações da comunidade não são levadas em conta, salvo quando há 

muita pressão da comunidade ou a promotoria intervém; 

Importante citar que reivindicações da comunidade geralmente são de ordem 

estrutural das escolas (problemas na estrutura física em geral), ou pela falta de 

professores e funcionários (problemas de ordem administrativa), nunca por 

problemas de ordem pedagógica, que é a função da escola; 

- a diretoria de ensino é burocratizada e retarda a discussão dos problemas 

escolares; 

- maiores obstáculo à gestão democrática:  

a) burocracia; 

b) cumprimento de prazos rápidos, que inviabilizam a discussão; 

c) as decisões já vem prontas de cima; 

d) a própria lei; 

e) cultura de submissão, aceitação e não de participação; 

f) alta rotatividade docente, que inviabiliza a articulação da classe de professores; 

g) alienação política dos professores, ao achar que a escola é do Estado e não da 

comunidade; 

- experiências positivas: 

a) em algumas escolas o conselho toma parte nas decisões referentes a verbas, 

apesar de não citar participação alguma na parte pedagógica; 

 

3.2 Quadros de análise 

 

A partir dos depoimentos foram elaborados quadros, onde os sujeitos da 

pesquisa são classificados pelas letras e números já descritos e são apresentadas 

as questões chave da pesquisa, seus depoimentos e sua visão sobre o tema, 

visando visualizar melhor as resposta principais das entrevistas. 

 

Questão: O que você entende por gestão democrática? 

Entrevistado Resposta Visão do entrevistado 

A1 

“Acredito que uma gestão democrática 

deve ser pautada no diálogo com a 

comunidade escolar e que as decisões, 

Diálogo com a 

comunidade e gestão 

compartilhada 



74 
 

dentro do que a legislação permite ao 

gestor, devem ser compartilhadas.” 

A2 

“acredito ser uma gestão onde todos 

participem em igualdade, onde haja 

respeito à diversidade de opiniões.” 

Gestão igualitária 

com respeito ao 

pluralismo 

A3 

“É a organização das ações; o 

planejamento; a tomada de decisões; a 

definição do uso de recursos e das 

necessidades de investimento; a 

execução das deliberações coletivas que 

visam à escola e a comunidade; a 

aplicação da política educacional 

adequada a comunidade e a sua 

realidade, visando a permanência na 

escola e a melhoria na qualidade do 

ensino oferecido.” 

Gestão envolvendo 

planejamento e 

execução de 

deliberações 

coletivamente 

N1 

“Estabelecer regras, ter uma 

participação ativa e buscar igualdade 

na sua gestão.” 

Gestão com 

participação ativa e 

igualitária 

N2 

“Aquela que permite a participação de 

todos. A equipe gestora se permite 

ouvir os demais funcionários, tomando 

as decisões coletivamente.” 

Gestão 

compartilhada 

N3 

“Uma gestão onde o corpo gestor toma 

decisões baseadas na opinião do 

corpo docente, da comunidade... onde 

você pode opinar, sem medo de ser 

reprimido pela equipe de gestão.” 

Gestão baseada na 

opinião da 

comunidade 

PC1 

“Uma gestão aberta à discussão dos 

problemas. Uma gestão que trabalhe 

em conjunto com os seus funcionários. 

Uma gestão que trabalhe por um só 

objetivo, uma educação de qualidade.” 

Gestão aberta 
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PC2 

“Aquela que não se diz democrática 

(apenas). É como muitos professores 

que se dizem construtivistas e entram na 

sala de aula e abrem a cartilha. A gestão 

não pode ser uma teoria, ela é prática, 

dinâmica e por isso precisa ser 

compartilhada, mesmo que a maior 

responsabilidade seja do diretor, e que a 

decisão final lhe caiba, é muito 

importante ouvir o grupo de professores, 

funcionários e comunidade escolar.” 

Gestão 

compartilhada 

S1 

“Na verdade, não sei... Entendo que a 

gestão democrática deveria ser o 

caminho para se conquistar 

resultados mais significativos em 

termos de garantir a função social da 

escola, mas não sei se ela é real...” 

Gestão como 

caminho para 

conquistar resultados 

S2 
“Gestão democrática pressupõe 

participação...” 
Gestão participativa 

 

 

Questão: Na sua visão, qual o papel do diretor de escola em relação à 

gestão democrática? 

Entrevistado Resposta Visão do entrevistado 

A1 

“O diretor deve ser o responsável por 

implementar a gestão democrática, 

orientando a participação dos 

envolvidos, dialogando com a 

comunidade, delegando e dividindo 

responsabilidades.” 

 

Orientar a 

participação, delegar e 

dividir 

responsabilidades 

A2 

“Em qualquer gestão democrática é 

necessário uma liderança e é este o 

papel do diretor, para que faça 

 

 

Liderança 
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prevalecer a opinião de todos os 

períodos e todos os professores.” 

A3 

“O diretor desempenha um papel 

fundamental na gestão democrática, 

pois ele pode dificultar ou facilitar a 

implantação de procedimentos 

participativos. Hoje em dia, as escolas 

necessitam de gestores capazes de 

facilitar a resolução de problemas em 

grupo, que exerça um trabalho de 

equipe com os professores e colegas, 

auxiliando-os a identificar suas 

necessidades e defasagens para que 

busquem capacitação, e possam assim, 

adquirir as habilidades necessárias 

para a uma formação de qualidade. 

Deve ser capaz de ouvir o que os 

outros têm a dizer, delegando 

autoridade e dividindo o poder, afinal é 

ao diretor que todos os componentes 

da equipe devem levar suas idéias, 

seus desejos e seus problemas, daí a 

necessidade de ser uma pessoa aberta 

ao diálogo muito firme, contudo sem 

perder a candura.” 

 

 

 

 

 

Facilitar a resolução 

de problemas em 

grupo, delegar 

autoridade e dividir o 

poder 

N1 

“Alguém que tem o dever de direcionar 

todo o processo de trabalho da gestão 

da Unidade Escolar, buscando o 

controle e divisão das tarefas regidas 

pela constituição.” 

 

Direcionar o trabalho, 

controlar e dividir 

tarefas 

N2 

“Dependendo da postura dele, não 

existe a gestão democrática. Nessa 

escola que eu trabalhei, que eu 
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comentei sobre o diretor que tratava no 

grito as pessoas, seria impossível que 

algum “ser” quisesse participar de algo 

com ele... Ninguém gosta de ser 

maltratado e podendo evitar, evita 

mesmo...” 

 

Ter postura aberta 

N3 

“Vi muitos diretores serem autoritários, 

impondo as regras ou só nos 

comunicando as decisões... ou nem 

isso... A exceção é na minha última 

escola, onde a diretora sempre divide, 

pelo menos com os funcionários, 

professores e alunos os problemas e o 

que tem que ser decidido em grupo. 

Como eu já disse, a escola é o que o 

diretor faz dela...” 

 

 

 

 

Dividir problemas e 

decidir em grupo 

PC1 

“As escolas necessitam de gestores 

capazes de resolver os problemas. Os 

gestores devem facilitar o trabalho 

da sua equipe e não criar dificuldades. 

Um bom gestor deve estar sempre 

aberto ao diálogo procurando tomar 

decisões junto com sua equipe.”  

 

Facilitar o trabalho da 

equipe, tomar 

decisões junto com a 

equipe 

PC2 

“Como o mediador para tal prática, 

sem ele todo o processo seria 

diferente.” 

 

Mediador 

S1 

“O diretor deve ser o grande 

responsável pelo sucesso da gestão 

democrática, dentro de um cenário 

composto pelo cumprimento da 

legislação. Ele deve envolver todos 

os atores sociais que pertencem à 

comunidade escolar no 
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desenvolvimento das cinco atividades 

fundamentais da gestão, que 

envolvem: análise da situação ou dos 

fenômenos escolares, decisão sobre a 

análise, planejamento sobre a decisão 

tomada coletivamente, execução e 

posterior avaliação do percurso 

escolhido. Por isso que eu digo, se 

não tem quadro completo, impossível 

ter tempo para tudo isso sozinho, 

tendo que dar conta do que não é sua 

função...” 

 

 

Envolver a 

comunidade escolar 

S2 

“O diretor tem a difícil tarefa da 

articulação. Penso nele como um 

político nato, capaz de unir diferentes 

segmentos num mesmo ideal. Para 

isso são necessárias incansáveis 

reuniões com pais, professores, alunos 

e, de novo, pais, professores, alunos... 

Reuniões que demandam um tempo do 

qual ele não dispõe. No entanto uma 

escola democrática dentro de um 

sistema estatal é algo complicado, 

porque há limites legais para sua 

autonomia. Além de se pensar no 

Diretor como o aquele que põe ordem, 

sem o qual a escola vira uma bagunça. 

É uma visão ultrapassada. Se todos 

soubessem onde começam e terminam 

suas responsabilidades e as 

cumprissem talvez pudesse ser mais 

fácil.” 

 

 

 

Articular, unir 

diferentes segmentos 
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Questão: Quais os principais entraves para que a gestão democrática 

ocorra nas escolas da rede estadual paulista? 

Entrevistado Resposta Visão do entrevistado 

A1 

“Acredito que os entraves são a 

resistência por parte de alguns 

membros da comunidade escolar e 

uma maior rigidez da legislação que 

impede o diretor de tomar decisões que 

poderiam melhorar a escola, já que ele 

conhece a comunidade em que 

trabalha.” 

 

Resistência da 

comunidade escolar e 

rigidez da legislação 

 

A2 

“Uma gestão democrática teria que ter 

a participação efetiva de todos 

envolvidos na comunidade escolar, o 

que acontece muito pouco, o que falta 

é um pouco mais de boa vontade, 

afinal temos que ser escola e não 

depósito de alunos.” 

 

 

 

Falta de boa vontade 

da comunidade 

escolar 

 

A3 

“Falta de comprometimento e 

desprendimento do “poder” por parte 

da maioria dos gestores. Para que este 

tipo de gestão ocorra é necessário que 

a sociedade deixe de ser analfabeta 

funcional e passe a exercer seus 

direitos e deveres, parando de acreditar 

que as escolas são depósitos de 

crianças.” 

 

 

Falta de 

comprometimento e 

desprendimento do 

poder 

 

N1 

“A mudança dos hábitos. Dificilmente 

encontraremos dentro de um grupo 

disposição de todos os envolvidos para 

alteração dos hábitos...” 

A mudança de hábitos 

da comunidade 

escolar 

 

N2 “Primeiramente, o diretor... Depois, a  
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falta de tempo dos professores, que 

tem que trabalhar em duas, três escolas 

para ter um salário melhor, o que 

dificulta a disponibilidade de ir às 

reuniões e acompanhar o trabalho da 

direção da escola; também a falta de 

vontade, porque tem gente que está 

nessa área porque ganha para isso, 

mas não gosta. Eu, como eventual, 

tinha aula todo dia porque os 

professores faltavam muito... Tem 

gente que não vai mesmo trabalhar... é 

impressionante... não tem o menor 

compromisso com a educação. Isso 

também é uma dificuldade.” 

 

 

 

 

Postura do diretor, 

falta de tempo dos 

professores, falta de 

vontade, falta de 

compromisso com a 

educação 

 

N3 

“Difícil responder!!! Bom... 

Primeiramente, uma maior participação 

dos próprios professores, que não 

querem se envolver; participação dos 

pais, que não participam da vida do 

filho muito menos dos problemas da 

escola (eles nem vem à reunião!). Acho 

que essas são as maiores dificuldades, 

mas também tem a falta de autonomia 

das escolas para decidir o que é 

melhor para elas... Muitas vezes elas 

tem necessidades que emperram na 

burocracia do Estado... a lei nem 

sempre permite que seja contemplada 

de forma democrática as tomadas de 

decisão...É isso...” 

 

 

 

 

Falta de envolvimento 

da comunidade 

escolar, falta de 

autonomia das 

escolas, 

burocracia do Estado 

 

PC1 
“Falta de comprometimento por parte 

de alguns gestores que se comportam 

Falta de 

comprometimento do 
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como verdadeiros ditadores, não 

conseguindo trabalhar com o apoio de 

seus funcionários.” 

diretor 

 

PC2 

“Os entraves da SEE e o medo por 

parte dos diretores em enfrentar uma 

situação de constante desequilíbrio e 

partilha do poder a ele instituído, 

hierarquicamente pelo cargo.” 

Os entraves da SEE: 

burocracia, postura do 

diretor 

 

S1 

“O que mais dificulta a gestão 

democrática na rede, em geral é 

pessoal insuficiente e mal 

remunerado, às vezes com formação 

deficitária. Há também a falta de 

participação e acompanhamento da 

comunidade escolar. Além disso, o 

Conselho Estadual e Secretaria de 

Educação estão muito distantes da 

atividade-fim da escola.” 

 

 

 

Falta de pessoal, falta 

de participação e 

acompanhamento da 

comunidade escolar. 

 

S2 

“1º - aspecto legal, prazos, 

calendários... 

2º - as pessoas não gostam de 

participar, nossa cultura ainda é de 

aceitação. É mais fácil, vivemos numa 

sociedade acelerada, onde ninguém 

tem tempo “para conversa fiada”.... 

3º - alta rotatividade de docentes e 

funcionários que promove uma 

constante quebra do fazer pedagógico 

e não permite que sejam criados 

vínculos. Pode parecer errado, mas é 

preciso pensar: “Essa é minha escola, 

trabalho nela, estudo aqui, vivo neste 

 

 

 

 

Burocracia, 

falta de vontade em 

participar por parte da 

comunidade escolar, 

alta rotatividade de 

docentes e 

funcionários. 
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bairro... Se assim o fosse o sentido de 

cuidar, o envolvimento seria maior. 

Muitas vezes escuto colegas dizerem 

“A escola não é minha, é do Estado... É 

sua sim, é nossa, é pública e, naquele 

momento você faz parte de tudo que 

acontece lá dentro, mesmo estando em 

outro local de trabalho.” 
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Capítulo 4 

 

4  Tendências gerais analisadas nas entrevistas 

 

Após a análise individual de cada entrevista, podemos fazer algumas 

afirmações pautadas nessa análise: 

a) Todos os entrevistados enxergam obstáculos à gestão democrática, 

b) Nenhum dos entrevistados reconhece a prática da gestão democrática nas 

escolas da rede estadual paulista, 

c) Nenhum dos entrevistados mostra ter prática de discussão política e dinâmica 

participativa dentro das escolas da rede estadual paulista. 

Ainda, de forma geral os entrevistados trazem que a participação depende 

mais da postura do diretor, de sua forma de conduzir as relações interpessoais na 

escola, o que nos leva a crer que a participação é uma questão meramente humana, 

que depende da boa vontade de quem dirige a escola, enquanto que na verdade, a 

participação é uma questão política: depende da deflagração de uma dinâmica 

participativa, da criação de ciclos de informação prévia e de condições de 

funcionamento e estruturação desses ciclos, o que propiciaria a conscientização 

política e a vivência da cidadania através da participação. 

Quando os entrevistados falam do que é objeto de participação, sempre se 

referem a aspectos muito limitados, de tal modo que quando comentam sobre a 

participação dos pais e professores na gestão da escola, fica claro que a faixa de 

intervenção desses segmentos é muito restrita, quase sempre aparecendo a 

participação relacionada ao gasto de verbas, ou seja, o que é comum se entender 

como participação na gestão é limitado à decisões sobre verbas. 

Vale esclarecer que a verba destinada à escola consiste em valores pré-

destinados, como por exemplo:  

- verba de manutenção, também chamada de quadrimestral, por ser depositada três 

vezes ao ano, utilizada para pequenos reparos necessários ao bom funcionamento 

da unidade escolar. Essa verba deve ser utilizada apenas para esse fim, ainda que a 

unidade escolar não tenha nada para ser consertado, não podendo ter outro destino, 

sob pena de pagamento às próprias custas de quem utilizá-lo de outra maneira. 
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- verba dmpp19, que são utilizadas para compras de materiais pedagógicos, 

administrativos, de informática, de limpeza, sendo que quando recebidas, vem 

expressamente delimitado em que deverá ser gasta e em que proporção. 

- verba de complementação alimentar, utilizada para compra de hortifrutigranjeiros, 

que deve ser realizada de acordo com cardápio fornecido pelo DSE (departamento 

de suprimentos do estado).  

Todas são calculadas sobre o número de alunos que a escola possui e o valor 

por aluno é baixíssimo. Na verba de complementação alimentar, por exemplo, em 

2010, era enviada a quantia de quinze centavos por aluno ao mês. Isso nos permite 

ter uma idéia de quanto essa verba é irrisória e nem sempre atende às 

necessidades básicas da escola, além do que, como já dito, vem destinadas a 

determinado fim, não possibilitando que seu uso seja para alguma outra 

necessidade.  

Isso demonstra o quanto é restrita a ação dos colegiados na organização 

escolar, já que na maioria das escolas seu papel é de definição de gastos de verbas, 

gastos estes que já vêm pré-determinados. 

Em todas as entrevistas pode-se perceber a falta de discussão que envolva a 

parte pedagógica da escola, demonstrando que a autonomia da escola nesse 

aspecto é quase nula. Um dos entrevistados, inclusive, cita que o currículo a ser 

seguido e o material a ser usado nas aulas foi imposto pela SEE. 

Ainda podemos afirmar que o sistema da educação paulista dificulta a 

participação, uma vez que proporciona a alta rotatividade das categorias que 

trabalham nas escolas, principalmente dos professores, auxiliando a burocracia e 

conseqüentemente dificultando a democracia. 

A pesquisa mostra alguns itens a serem destacados, de acordo com os 

segmentos do colegiado escolar: 

Dois aspectos do professorado são vistos como empecilho para a gestão 

democrática: 

a) Corporativismo: agir em função dos interesses da categoria profissional acima 

dos interesses da comunidade escolar; 

b) Individualismo: agir de forma a só pensar em si, em seu bem estar, seja por 

comodismo ou por falta de compromisso. 

                                                           
19

 dmpp - despesas miúdas de pronto pagamento 
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Ambos aparecem nas entrevistas, sendo mais comum citações sobre o 

individualismo presente na categoria, demonstrando a falta de consciência política e 

falta de mobilização do corpo docente das escolas da rede estadual paulista. 

Em relação aos pais, funcionam como impeditivo da gestão democrática: 

a) Falta de conhecimento e cultura;  

b) Falta de condições sócio-econômicas; 

c) Mentalidade não cidadã, falta de consciência política; 

Todos esses itens constam nos depoimentos dos entrevistados, sendo mais 

comum a falta de conhecimento. 

Em relação ao diretor, sua postura é fator determinante para o modelo de gestão 

utilizado. Além da questão humana, amiga, já levantada logo no início desta análise, 

aparecem características relacionadas à sua personalidade que são decisivas para 

que a gestão democrática possa ocorrer nas escolas da rede: 

a)  se é burocrata, que gosta do poder, não permitindo interferências ou 

questionamentos em sua gestão, 

b) se é legalista, ou seja, só age de acordo com a lei, não permitindo 

diálogos fora do contexto legal. 

Além desses itens, há outros fatores que influenciam diretamente a gestão 

das escolas: como Luís Pereira20 citou em sua pesquisa, muitas vezes há uma 

mentalidade patrimonialista por parte do diretor, que vê a escola como propriedade 

particular dele e também dos pais que vêem o diretor como o dono da escola, 

impedindo abertura para que discutam em conjunto o que é melhor para a escola.  

 

4.1 Análise por segmentação da amostra 

 

Em relação à segmentação da amostra, podemos levantar os seguintes 

aspectos: 

- O grupo de professores antigos se mostra mais cético em relação à participação, 

não acreditando que ela seja realmente possível, talvez porque em sua vivência não 

tenham experienciado em nenhum momento tal tipo de gestão, apesar da existência 

da lei que a ampara e da ideologia que a envolve há aproximadamente vinte anos. O 

fato desse grupo acreditar que a postura do diretor é facilitador ou não da gestão 

                                                           
20

 Sobre Luís Pereira, ler “A escola numa área metropolitana, (1976)”. 
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democrática pode nos fazer refletir que há algo ligado diretamente ao perfil do diretor 

que interfere no trabalho da escola, sendo mais determinante do que as próprias 

leis. 

O grupo mais novo não se apresenta mais confiante que o antigo na 

possibilidade de que a gestão democrática seja praticada. Os entrevistados também 

trazem em seu discurso que a postura/perfil do diretor é fator determinante para o 

modelo de gestão adotado na escola, porém, trazem um dado novo em relação ao 

grupo antigo: todos têm uma postura crítica em relação a seus companheiros de 

profissão, sendo que em seus discursos aparecem críticas à falta de vontade dos 

professores, individualismo, falta de tempo, acomodação dos colegas, falta de 

disposição, falta de envolvimento, abstencionismo nas reuniões, demonstrando que 

essa geração entende que não é apenas o diretor o responsável pelo fato de não 

ocorrer a gestão democrática dentro das escolas. 

Nas entrevistas dos professores coordenadores também aparece nos 

discursos que a gestão depende do perfil do diretor, mas são citados alguns 

elementos diferentes dos professores que mostram que eles têm consciência de que 

não depende só do diretor da unidade, mas de um trabalho de dinâmica participativa 

e conscientização política para que a equipe possa alcançar êxito, que há 

individualismo na rede e falta de autonomia das escolas, dificultando a gestão 

democrática. 

Nas entrevistas dos supervisores também aparece nos discursos que a 

gestão tem relação com o perfil do diretor, porém, não apenas dele. Nessas 

entrevistas o foco é mais amplo, já que enxerga que há um sistema burocrático que 

limita a ação da escola, uma sociedade politicamente pouco capaz de agir e fazer 

valer seus direitos, falta de pessoal para que as atividades sejam divididas, falta de 

autonomia da escola dentro do sistema estatal, individualismo dos professores, alta 

rotatividade docente que inviabiliza a articulação da classe de professores; 

demonstrando uma visão generalizada do funcionamento do sistema de ensino 

público da rede estadual paulista. 

Podemos afirmar que apesar da diferença de tempo de profissão e da 

ocupação de cargos, os profissionais vivenciam dentro das escolas as mesmas 

problemáticas e possuem as mesmas limitações, tornando claro que não há tanta 

diferença entre os depoimentos dos segmentos entrevistados, haja vista que o 

mesmo fenômeno aparece para todos: a escola não possui a autonomia pregada 
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pela lei, o perfil do diretor, na visão dos entrevistados, determina o modelo de gestão 

da escola e não há um clima de fato participativo na sociedade que reflita no 

comportamento das pessoas. 

 

4.2 Considerações Finais 

 

A proposta inicial da pesquisa era verificar em que condições se encontra a 

rede estadual de ensino paulista em relação à gestão democrática. 

Ao longo do trabalho buscamos compreender quais os entraves para que a 

gestão democrática se efetive nas escolas e o que pensam os elementos da 

comunidade escolar sobre o tema. Encontramos contradições entre a legislação e a 

prática cotidiana das escolas da rede estadual paulista: a maior parte das escolas 

tem uma prática de formalizar o que é exigido pelos órgãos superiores, mas não 

promovem a participação da comunidade na escola. 

Entendemos que, para a gestão democrática acontecer, é necessário a 

existência de processos participativos. Nesses processos deve-se construir uma 

elevação dos níveis de consciência crítica de todos os envolvidos. Segundo os 

resultados de nossa pesquisa, a elevação desses níveis de consciência pode 

ocorrer através de uma educação crítica, que auxilie a comunidade escolar a 

verbalizar suas vontades, suas preocupações e demais necessidades. Porém, a 

escola burocratizada e verticalizada dificulta a ação dos envolvidos para a mudança 

das práticas e métodos burocráticos e autoritários. 

Através dos resultados das entrevistas pode-se perceber que, apesar da falta 

de verbalização adequada dos participantes da pesquisa, o obstáculo maior à falta 

de participação é a falta de autonomia da escola, que é fruto de uma história, de 

uma cultura existente desde a implantação do sistema educacional no país. 

Essa falta de autonomia engendra um baixo grau de participação de todos os 

segmentos que compõe os colegiados escolares, e responsabiliza diretamente o 

diretor da escola, que por ser o representante legal do Estado, arca com essa 

responsabilidade. 

Essa falta de autonomia da escola dentro do estado capitalista e o caráter 

burocrático da organização escolar são os maiores impeditivos para que a gestão 

democrática seja praticada. 
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Outro fator que merece destaque é a pouca tradição de participação popular 

na tomada de decisões importantes nos vários setores sociais, inclusive na vida 

escolar. 
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Glossário 

 

O uso de alguns vocábulos utilizados de maneira coloquial pelos 

entrevistados, indica de uma maneira refratada que a escola não tem autonomia.  

Para evidenciar isso, listarei os termos grifados e sublinhados, no contexto em 

que foram usados nas entrevistas:  

- “a rede recebe as ordens prontas de cima para baixo”; 

- “a participação é boicotada pelo próprio sistema”; 

- “a gente aprende a dançar conforme a música”; 

- “o diretor é podado pela DE”; 

- “necessidades que emperram na burocracia do estado”; 

- “a escola fica amarrada em muitas situações”; 

- “o trabalho vem pronto”; 

- “quase tudo já vem pronto”; 

- “as decisões são tomadas de cima para baixo”; 

- “tudo já vem pronto da Diretoria de Ensino ou da Secretaria de Educação”; 

- “somos cobaias de alguns projetos de governo”; 

Há ainda algumas frases ditas pelos entrevistados que denotam a limitação 

da escola dentro do sistema educacional em que está inserida: 

- “implementação do currículo (...), foi imposto pela secretaria”; 

- “falta de autonomia das escolas para decidir o que é melhor para elas”; 

- “a lei nem sempre permite que seja contemplada de forma democrática”; 

- “o processo de formação está sendo imposto e dirigido sem qualquer influência 

da parte ativa”; 

- “legislações vigentes (...), impedem a verdadeira gestão democrática”; 

- “existe um discurso muito cobrado dos gestores, mas a participação é pró-forma”; 

- “escola democrática dentro de um sistema estatal é algo complicado, porque há 

limites legais para sua autonomia”; 

- “a participação exigida resume-se à assinatura de atas”; 

- “à escola cabe a pseudo-participação em que finge decidir, mas só lhe cabe 

aceitar”; 

- “limites dessa gestão democrática que responde a um sistema estatal que segue 

leis, decretos, resoluções, pareceres”; 

- “dentro do que a legislação permite ao gestor”; 
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- “rigidez da legislação que impede o diretor de tomar decisões”; 

- “falta de continuidade das coisas dificulta uma avaliação”; 

- “Secretaria de Educação não usa nenhuma democracia para realizar seu 

trabalho”. 
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ANEXO I 

ROTEIRO BASE DE INDICADORES PARA A ENTREVISTA COM PROFESSORES 

E PROFESSORES COORDENADORES PEDAGÓGICOS: 

 

1. O que você acredita ser uma gestão democrática? 

2. Em sua experiência na rede estadual paulista, você já participou de Conselho 

de Escola, APM ou outro Colegiado Escolar? Se sim, qual era seu papel? 

3. Na gestão democrática da escola, na sua visão, quem participa, como 

participa e no que participa? Você acredita ser importante essa participação? 

4. Qual o papel do Conselho Escolar e da Direção da escola com a 

descentralização financeira (repasse de verbas)? 

5. Como é visto por você o papel do diretor de escola em relação a gestão 

democrática?  

6. Quais os desafios enfrentados por escolas que decidem praticar a gestão 

democrática e conquistar mais autonomia?  

7. Na sua opinião, é importante a participação dos segmentos de pais, 

professores e alunos na gestão da escola? Explique. 

8. Você sabe dizer se as escolas da rede estadual paulista obedecem a algum 

tipo de diretriz para o trabalho com o Conselho de Escola, Grêmio Estudantil 

e APM? 

9. Você acredita que haja relação entre gestão democrática da escola e gestão 

democrática do sistema? 

10. De acordo com sua opinião, o que mais dificulta a Gestão Democrática de se 

efetivar na maioria das escolas da rede estadual? 
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ANEXO II 

ROTEIRO BASE DE INDICADORES PARA A ENTREVISTA COM SUPERVISORES 

DE ENSINO 

 

1. O que você acredita ser uma gestão democrática da escola na rede estadual 

paulista? 

2. Em sua experiência como supervisor de ensino na rede estadual paulista, 

você já participou de reuniões de Conselho de Escola, APM ou outro 

Colegiado Escolar nas escolas que você supervisiona ou supervisionou? Se 

sim, qual foi sua impressão? Se não, por quê? 

3. Na gestão democrática da escola, na sua visão, quem participa, como 

participa e no que participa? Você acredita ser importante essa participação e 

acredita que ela modifique algo dentro da escola? 

4. Qual o papel do Conselho Escolar e da Direção da escola com a 

descentralização financeira (repasse de verbas)?  

5. Como é visto por você o papel do diretor de escola em relação à gestão 

democrática? 

6. E o papel dos professores em relação à gestão democrática? 

7. Quais os desafios enfrentados por escolas que decidem praticar a gestão 

democrática e conquistar mais autonomia?  

8. Na sua opinião, é importante a participação dos segmentos de pais, 

professores e alunos na gestão da escola? Explique. 

9. Você sabe dizer se as escolas da rede estadual paulista obedecem a algum 

tipo de diretriz para o trabalho com o Conselho de Escola, Grêmio Estudantil 

e APM?  

10. Você acredita que haja relação entre gestão democrática da escola e gestão 

democrática do sistema? 

11. De acordo com sua opinião, o que mais dificulta a Gestão Democrática de se 

efetivar na maioria das escolas da rede estadual?  

12. De acordo com sua vivência na supervisão, você pode contar alguma 

experiência que tenha dado certo em relação à gestão democrática e 

participativa na rede estadual? 
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ANEXO III 

Entrevistas na íntegra 

 

Entrevista – A1 

Pesquisador: Eu quero pedir sua autorização para gravar nossa conversa para que 

eu possa transcrever tudo depois, tudo bem? 

Professor: Tudo bem... 

Pesquisador: Gostaria de conversar com você sobre minha pesquisa do curso de 

mestrado e esclarecer que tudo o que conversarmos servirá para levantar dados 

para a minha pesquisa. Também quero esclarecer que não haverá identificação nos 

depoimentos que venham a compor a parte escrita da pesquisa e que você pode 

pedir a qualquer momento para não participar mais da pesquisa, sem nenhum 

problema, ok? 

Professor: Ok, tudo bem. 

Pesquisador: Gostaria de saber desde quando você está na área da Educação?  

Professor: Iniciei a carreira em 1986 quando cursava o segundo ano da faculdade de 

Geografia. Na ocasião perdi o emprego que tinha em uma fábrica e como faltava 

muito professor de Geografia, comecei a dar aulas. Na verdade não escolhi, foi meio 

por acaso. 

Pesquisador: Você já trabalhou em muitas escolas? 

Professor: Na rede estadual trabalhei em duas escolas. Na rede particular, trabalhei 

em três escolas. Estou na mesma escola da rede pública estadual há 23 anos, 

quase 24. 

Pesquisador: Você já assumiu a função de professor coordenador pedagógico nessa 

escola? 

Professor: Fui coordenador do período noturno por quase seis anos, entre 2002 e 

2007. 

Pesquisador: Você vivenciou todas as mudanças da Educação durante esses anos. 

Poderia falar um pouco sobre isso? 

Professor: Na verdade, comecei a dar aulas muito cedo, na época em que não 

haviam vagas para todos os que queriam estudar... Quem conseguia uma vaga no 

Ensino Médio tinha o privilégio de poder estudar e dava muito valor a isso... Após a 

abertura das portas da escola e do aumento do número de vagas, houve muitas 

mudanças e a educação passou a ter cada vez menos valor, no sentido social 
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mesmo... Antes a escola funcionava em até cinco turnos para dar conta da demanda 

de alunos, mas tudo “funcionava”... Os alunos respeitavam professores e 

funcionários e cumpriam suas obrigações, os pais participavam da vida escolar do 

aluno, existiam regras muito rígidas disciplinares e todos seguiam... Não havia 

participação de ninguém na escola que não fosse professor, diretor ou funcionário e 

o que a escola dizia era lei... Depois vieram as mudanças políticas, o ECA, a nova 

Constituição e a nova LDB e a educação passou a ser mais “humana”, mas também 

mais banalizada... Parece que todo mundo se acha no direito de dar palpites nessa 

área. Aqui na escola, por exemplo, vivenciei vários momentos: quando comecei a 

trabalhar tínhamos uma escola ainda nova em termos de prédio escolar e diretores 

muito sérios e comprometidos, que levavam o trabalho muito a sério. Então 

começaram as mudanças na lei e passamos muito tempo sem concursos públicos 

para professores, diretores e enquanto isso, vieram outras várias pessoas 

designadas diretoras que passaram pela escola, mas sem criar vínculos... Então 

teve um concurso e veio uma diretora que era muito boa, trabalhava muito na escola 

para fazer o melhor para a comunidade, aí ela passou num concurso de supervisora 

e deixou a escola para uma diretora “designada”, que fazia tudo para agradar a 

comunidade e a Delegada de Ensino da cidade... Com essa diretora já começou a 

existir uma grande participação da comunidade na escola, pois ela tinha verbas que 

podiam contratar funcionários e ela só pegava gente da comunidade... Quando ela 

saiu, veio um diretor, também designado, que era bastante omisso e quem 

dominava tudo era a vice diretora. Em 2005 veio uma efetiva, mas ela não gostou da 

escola e começou a pedir remoção ano a ano, até sair em 2008. Esse período foi 

muito difícil... A escola parecia o bairro do Brooklin nos EUA, cheia de pichações, 

depredações... Os alunos perderam a noção de respeito e nada acontecia... Até que 

veio você e voltou a colocar ordem na casa...  

Pesquisador: Você acredita que as mudanças na legislação trouxeram diferenças 

para a gestão das escolas públicas da rede estadual de São Paulo?  

Professor: Sim, não só para São Paulo, mas para o Brasil, através da própria 

Constituição. Embora exista toda uma legislação que norteia a gestão das escolas 

públicas sabemos que os gestores têm autonomia para adequar o funcionamento da 

Unidade Escolar de acordo com o perfil da comunidade onde ela está inserida. 
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Pesquisador: Considerando o que você citou sobre a gestão se adequar com o perfil 

da comunidade, ou seja, ao ambiente em que a escola está inserida, o que você 

acredita ser importante para uma boa gestão escolar? 

Professor: A princípio o gestor precisa seguir a legislação, sempre; além de manter o 

diálogo com a comunidade escolar, ter transparência no uso das verbas e na 

tomada de decisões. 

Pesquisador: O que você acredita ser uma gestão democrática? 

Professor: Acredito que uma gestão democrática deve ser pautada no diálogo com a 

comunidade escolar e que as decisões, dentro do que a legislação permite ao 

gestor, devem ser compartilhadas. 

Pesquisador: Em sua experiência na rede estadual paulista, você já participou de 

Conselho de Escola, APM ou outro Colegiado Escolar?  

Professor: Sim, já participei e ainda participo da APM e do Conselho de Escola. Na 

APM desempenhei diversas funções como, por exemplo, diretor executivo, diretor 

financeiro, membro do conselho fiscal, entre outros. Acredito que esses colegiados 

que são formados pela exigência da lei auxiliam muito o diretor a desenvolver seu 

trabalho na escola, pois permite que ele compartilhe e delegue a outras pessoas 

decisões tomadas nas reuniões e que são importantes para o funcionamento da 

escola, em geral. A gestão democrática deve envolver todos os membros da 

comunidade escolar. A equipe gestora deve garantir e direcionar o bom 

funcionamento administrativo e pedagógico. O corpo docente e o corpo discente 

devem cooperar com os gestores participando dessas instituições auxiliares e a 

tomada de decisões deve ser compartilhada, dessa forma todos são responsáveis 

pela escola e não apenas o diretor. O Conselho de Escola e a Direção devem dividir 

a responsabilidade dos gastos das verbas. A direção deve orientar a aplicação das 

verbas, uma vez que tem uma visão global das necessidades da escola. O Conselho 

deve fiscalizar os gastos e sugerir como gastar o dinheiro para a melhoria da escola. 

Pesquisador: Como é visto por você o papel do diretor de escola em relação à 

gestão democrática?  

Professor: O Diretor deve ser o responsável por implementar a gestão democrática, 

orientando a participação dos envolvidos, dialogando com a comunidade, delegando 

e dividindo responsabilidades. 

Pesquisador: Hum... 
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Professor: Por exemplo, o diretor sempre é o presidente da APM, mas ele não deve 

ter a postura de determinar o que ele quer e pronto. Ele deve dar abertura a todos os 

membros da APM para participarem, opinarem, decidirem, pois assim, todos são 

responsáveis pela execução das decisões, não só o diretor. 

Pesquisador: Pela sua experiência, quais os desafios enfrentados por escolas que 

decidem praticar a gestão democrática e conquistar mais autonomia?  

Professor: Acredito que o maior desafio é a resistência às mudanças por parte de 

membros da comunidade escolar. O Diretor ainda é visto por muitos como uma 

figura autoritária e como o único responsável pela administração da escola. Por 

outro lado, muitos diretores que tentam implantar a gestão democrática são vistos 

como omissos por delegar responsabilidades e dividir as decisões com a 

comunidade escolar. 

 

Pesquisador: Você acredita que é importante a participação dos segmentos de pais, 

professores e alunos na gestão da escola? Por quê? 

Professor: Sim, pais, professores e alunos estão diretamente relacionados ao 

processo de ensino e aprendizagem e o envolvimento dos mesmos na gestão pode 

garantir a melhoria desse processo, que é a principal função da escola. 

Pesquisador: Você sabe dizer se as escolas da rede estadual paulista obedecem a 

algum tipo de diretriz para o trabalho com o Conselho de Escola, Grêmio Estudantil 

e APM? 

Professor: Sim. Existe toda uma legislação federal (a LDB) e regulamento estadual 

que regula o funcionamento dessas instituições auxiliares. 

Pesquisador: Você acredita que há relação entre gestão democrática da escola e 

gestão do sistema educacional paulista? 

Professor: Parcialmente. Vejo que muitas vezes o Diretor tem autonomia para 

administrar a escola pautada numa gestão democrática, mas na maioria das vezes 

as decisões são tomadas “de cima para baixo”, ou seja, tudo já vem pronto da 

Diretoria de Ensino ou da Secretaria da Educação, cabendo ao Diretor a função de 

executor apenas. 

Pesquisador: Em sua opinião, o que mais dificulta a Gestão Democrática de se 

efetivar na maioria das escolas da rede estadual? Quais os principais entraves para 

que este tipo de Gestão ocorra? 
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Professor: Acredito que os entraves são a resistência por parte de alguns membros 

da comunidade escolar e uma maior rigidez da legislação que impede o Diretor de 

tomar decisões que poderiam melhorar a escola, já que ele conhece a comunidade 

em que trabalha. 

Pesquisador: Enquanto coordenador, você trabalhou bem próximo à direção da 

escola não é? 

Professor: Sim, sem dúvida... 

Pesquisador: Como foi vivenciar isso de perto e qual era a postura desse gestor com 

quem você trabalhou? 

Professor: O coordenador, assim como o diretor, tem que ter jogo de cintura para 

conduzir as atividades pedagógicas da escola. Na época em que estava na 

coordenação, tive três diretores, cada um com um perfil. A primeira, era aquela que 

trazia a comunidade para a escola, mas ela mesma não era cem por cento 

presente... Delegava muita coisa a outros e por ser designada, queria fazer a escola 

aparecer na Delegacia de Ensino... A coordenação tinha que fazer um trabalho 

muito bom para que a escola tivesse um bom desempenho e fosse bem falada na 

comunidade... Quando ela saiu, entrou um diretor, ótima pessoa, mas 

profissionalmente omisso, delegando tudo para a vice-diretora, que tinha uma 

postura bastante centralizadora e comandava tudo como achava melhor, sem 

aceitar muitas opiniões...  A coordenação desenvolvia o trabalho isoladamente da 

parte administrativa... Então veio uma diretora efetiva, mas não se identificou com a 

comunidade, com os professores... Ela manteve a mesma vice diretora que já estava 

na escola, então, muitas vezes ela era uma figura de fachada, enquanto a vice era a 

condutora... Nessa época saí da coordenação para acumular um segundo cargo de 

professor na mesma escola. Com isso, posso afirmar que a gestão da escola tem 

tudo a ver com as concepções que o diretor tem de educação, com o perfil 

profissional que ele traz consigo e com as condições de trabalho que ele encontra a 

escola. Não adianta ele ter uma postura democrática e solicitar a participação se a 

comunidade escolar não tem interesse em participar de nada... Acho que tudo é 

muito relativo. 

Pesquisador: Ok, muito obrigada. 

 

Entrevista – A2 
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Pesquisador: Gostaria de pedir sua autorização para gravar nossa conversa para 

que eu possa transcrever tudo para depois analisar, tudo bem? 

Professor: Tudo bem... 

Pesquisador: Como já havia combinado com você, gostaria de conversar sobre o 

tema da minha pesquisa do curso de mestrado. Já quero esclarecer que tudo o que 

conversarmos servirá para levantar dados para a minha pesquisa, que tudo o que 

conversarmos não terá identificação caso seja usado na parte escrita da pesquisa e 

que você pode pedir a qualquer momento para não participar mais da pesquisa, sem 

nenhum problema, tudo bem? 

Professor: Tudo bem... 

Pesquisador: Gostaria de saber desde quando você está na área da Educação?  

Professor: Sou formada em Letras e comecei a atuar na educação em 1991 por 

indicação de uma amiga minha que é diretora. Escolhi esta área por gostar de ler e 

escrever, mas na época eu trabalhava em indústria. Depois que comecei a dar 

aulas, gostei e decidi não sair mais da área. 

Pesquisador: Você já trabalhou em muitas escolas? 

Professor: Trabalhei em três escolas e estou nesta escola há 19 anos. 

Pesquisador: Você já assumiu a função de professor coordenador pedagógico nessa 

escola? 

Professor: Sim, fui professora coordenadora quando a escola era Padrão, em 1994 e 

também fui coordenadora no período tarde e noite antes de desmembrarem a 

coordenação por segmento (Fundamental e Médio). Nas duas vezes que assumi 

essa função foi a pedido do grupo, por eu ser “antiga” na escola e por desenvolver 

um bom trabalho com a comunidade.  

Pesquisador: Então você vivenciou muitas mudanças de legislação e políticas 

públicas na rede estadual de ensino, certo? 

Professor: Ô, se vivenciei... 

Pesquisador: Poderia falar um pouco sobre isso? 

Professor: Boa parte das políticas públicas implantadas na rede são modismos... A 

própria escola padrão, foi um deles... A impressão que eu tenho é que somos 

cobaias de alguns projetos de governo, mas antes de saber se o resultado das 

cobaias foi bom ou ruim, já trocou o governo e os projetos também. Essa falta de 

continuidade das coisas dificulta muito uma avaliação da educação... Quando houve 

a mudança na Constituição e aprovaram a LDB surgiu uma esperança muito grande 
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na rede toda, todo mundo achava que tudo ia melhorar, mas aos poucos, fomos 

percebendo que não foi bem assim... A história era outra... O que vimos acontecer 

foi um sucateamento da educação, a escola virou depósito de criança... Além disso, 

qualquer um passou a entrar na sala de aula e se dizer professor... E a cada ano 

isso veio piorando, até que fecharam com chave de ouro com a implantação da 

“promoção automática” no Ensino Fundamental. Então, percebemos que os 

governantes não estão preocupados com a Educação. Educação não dá IBOPE... 

Hoje em dia nem temos professores suficientes para a rede... Essa palhaçada toda 

de seleção para OFA, sendo que todo OFA, passando ou não na seleção acaba 

dando aula por falta de professor na rede é o exemplo da importância dada à 

educação pelos governantes de São Paulo... 

Pesquisador: Você acredita que há diferenças na gestão das escolas públicas da 

rede estadual de São Paulo?  

Professor: Com certeza... Não tem como colocar uma gestão única, centralizada. 

Cada região do Estado tem suas características de clientela, bairro, nível sócio-

econômico e temos que adequar as propostas de acordo com a necessidade da 

escola. 

Pesquisador: Considerando o que você citou sobre a gestão se adequar com a 

necessidade da escola, o que você acredita ser importante para uma boa gestão 

escolar? 

Professor: O gestor tem a obrigação de conhecer os alunos e a comunidade, para 

saber o que eles esperam dele e assim o gestor pode fazer um trabalho melhor e ter 

um retorno positivo em todos os aspectos. 

Pesquisador: O que você acredita ser uma gestão democrática? 

Professor: Uma gestão democrática, no meu entendimento, é uma gestão onde 

todos participam em igualdade, onde haja respeito à diversidade de opiniões. 

Pesquisador: E você acredita ser possível estabelecer uma gestão democrática na 

rede estadual paulista? 

Professor: Ih, começou a apertar... Veja bem... Digamos que não é totalmente 

impossível, mas também não é muito possível. 

Pesquisador: Por quê? 

Professor: Bom, se a gestão democrática parte do princípio da participação em 

igualdade de condições, já dá para ver que não é uma coisa fácil: primeiro que as 

pessoas não querem participar por vários motivos (falta de tempo, falta de vontade, 
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comodismo, não querem se comprometer para depois poder reclamar...); segundo 

que não dá para existir igualdade de condições em algumas comunidades... Por 

exemplo, a comunidade dessa escola é formada por pessoas migrantes de outras 

regiões, que vem para São Paulo para conseguir trabalho e melhorar as condições 

de vida, mas a maioria é analfabeto ou semi-analfabeto, são muito ignorantes e 

lutam para que os filhos estudem para não passar por aquilo que eles passam... Não 

dá para ter igualdade na participação... Alguns até se esforçam, se colocam à 

disposição da escola para ser membro de Conselho e APM, mas chegam na reunião 

e não tem idéia do que está acontecendo ali, então, quando um professor, um diretor 

diz que a reunião é para decidir tal coisa, eles ficam olhando em volta para ver a 

reação das pessoas e saber se aquilo é bom ou não... É mais ou menos isso... Além 

disso, quando há uma reunião problemática em que há grupos de oposição fazendo 

retaliação de algum assunto, as pessoas mais simples (que geralmente são os pais 

e alunos) ficam “perdidos”... É uma humilhação para eles...  

Pesquisador: Em sua experiência na rede estadual paulista, você já participou de 

Conselho de Escola, APM ou outro Colegiado Escolar?  

Professor: Já participei do Conselho de Escola, como secretária, da APM como 

conselheira na parte financeira e atualmente faço parte do Conselho de Escola como 

representante do corpo docente. 

Pesquisador: Na sua visão, quem participa do Conselho da Escola e APM e como 

participa?  

Professor: De acordo com a minha vivência, participam a direção, pessoal 

administrativo, professores, alunos e pais. Todos participam decidindo o que fazer e 

sua ordem de prioridade para o bom andamento da escola e melhora da qualidade 

de ensino, o que acredito ser importante, pois é o momento em que ficamos 

sabendo o que está acontecendo na escola como um todo e qual medida devemos 

tomar em conjunto, o que é mais urgente resolver naquele momento...  Como eu 

trabalho no período noturno e completo com algumas aulas no período da tarde, 

nessas reuniões entendo melhor o que acontece na escola como um todo. 

Pesquisador: Então, na verdade, as reuniões de Conselho e APM auxiliam a 

comunidade escolar a saber em que situação está a escola, em geral? 

Professor: Ah, sim... isso é fato... Só o diretor para saber de tudo o que acontece na 

escola e todas as necessidades que aparecem para o bom andamento do trabalho. 
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Os demais, funcionários e professores se preocupam com o seu próprio trabalho, 

que é mais específico, então, o geral é por conta do diretor... 

Pesquisador: Mas e a participação? Para que serve então o Conselho e APM? 

Professor: Bom, acho que, como já havia dito, a participação é desigual, mas o 

diretor, ao fazer a reunião com os órgãos participativos divide as dificuldades e os 

membros têm a obrigação de sugerir, ajudar a pensar em soluções, votar o que é 

melhor para ser feito... As decisões nem sempre são tomadas pelo grupo, às vezes 

alguém tem que conduzir a reunião para onde é necessário que ela vá... Às vezes o 

diretor faz isso, às vezes algum professor... 

Pesquisador: Qual o papel do Conselho Escolar e da Direção da escola com a 

descentralização financeira (repasse de verbas)? 

Professor: É importante, a Direção e o Conselho se reúnem para tomadas de 

decisão quanto ao repasse de verbas: juntos decidem o que comprar, onde gastar, 

discutem as necessidades (porque minha prioridade pode não ser a do grupo)... 

Nesse caso é sensato que prevaleça a opinião da maioria e é isso o que acontece 

nessa escola em que trabalho. 

Pesquisador: Como é visto por você o papel do diretor de escola em relação à 

gestão democrática?  

Professor: Em qualquer gestão democrática é necessário uma liderança e é este o 

papel do diretor, para que faça valer a democracia para dar voz a todos os 

participantes das reuniões, mas faça prevalecer a opinião da maioria dos membros 

do Conselho e APM para realizar as coisas necessárias à escola. 

Pesquisador: Pela sua experiência, quais os desafios enfrentados por escolas que 

decidem praticar a gestão democrática e conquistar mais autonomia?  

Professor: Os maiores desafios são pessoas que não opinam de forma a ajudar, 

mas que criticam muito e às vezes de forma negativa, o que torna qualquer 

procedimento democrático um desafio... Nesse quesito minha diretora enfrenta 

bastante obstáculos, mas é uma pessoa muito determinada, o que faz toda a 

diferença para o bom andamento da escola. 

Pesquisador: Você acredita que é importante a participação dos segmentos de pais, 

professores e alunos na gestão da escola?  

Professor: Na minha opinião é importante: onde toda a comunidade está envolvida o 

trabalho flui melhor em todos os sentidos, como na conservação do prédio, bom 

andamento da parte pedagógica, cada um fazendo o seu trabalho. 
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Pesquisador: Você sabe dizer se as escolas da rede estadual paulista obedecem a 

algum tipo de diretriz para o trabalho com o Conselho de Escola, Grêmio Estudantil 

e APM? 

Professor: Que eu saiba sim, cada um tem um estatuto específico do que pode e 

como pode ser feito. 

Pesquisador: Você acredita que há relação entre gestão democrática da escola e 

gestão do sistema educacional paulista? 

Professor: Não. A gestão do sistema educacional paulista é feita pela Secretaria da 

Educação que não usa nenhuma democracia para realizar seu trabalho... Já a 

escola, apesar de todas as dificuldades que enfrenta, na maior parte das vezes, 

tenta ser democrática, nem que seja para cumprir o que a lei determina! Muitas 

vezes a escola poderia ser mais democrática, mas a Secretaria da Educação 

determina algumas coisas que tiram a autonomia das escolas... 

Pesquisador: Em sua opinião, o que mais dificulta a Gestão Democrática de se 

efetivar na maioria das escolas da rede estadual? Quais os principais entraves para 

que este tipo de Gestão ocorra? 

Professor: Uma gestão democrática teria que ter a participação efetiva de todos 

envolvidos na comunidade escolar, o que acontece muito pouco... O que falta é um 

pouco mais de boa vontade, afinal temos que ser escola e não depósito de alunos. 

Pesquisador: Ok, muito obrigada. 

 

Entrevista – A3 

Pesquisador: Olá. Conforme havíamos conversado anteriormente, gostaria de pedir 

sua autorização para gravar nossa conversa, que me auxiliará no levantamento de 

dados para análise da minha pesquisa de mestrado. Tudo bem?  

Professora: Tudo bem, autorizo. 

Pesquisador: Desde quando você atua na área da Educação? 

Professora: Prestei concurso aos 18 anos para inspetor de alunos por pura 

curiosidade. Ingressei numa escola da rede em 1986, local onde me apaixonei pela 

educação, e por incentivo das pessoas que trabalhavam comigo fui fazer magistério 

e posteriormente Pedagogia. 

Pesquisador: Desde quando você é professora? 

Professora: Desde 1991, quando comecei a ministrar aulas para jovens e adultos e 

eventualmente para o ensino fundamental ciclo I. 
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Pesquisador: Desde então, você já trabalhou em muitas escolas?  

Professora: Sim,  em nove escolas. Desde 1999 tenho sede de freqüência na escola 

onde fiz o ensino fundamental ciclo I e II quando criança e que fica próximo à minha 

casa, mas como sou OFA, nem sempre consigo completar a carga de aulas na 

mesma escola, então, completo em outra. 

Pesquisador: Você já assumiu a função de professor coordenador pedagógico?  

Professora: Não, nunca. 

Pesquisador: Diante da sua vivência nessas nove escolas em que você trabalhou, 

você acredita que há diferenças na gestão das escolas públicas da rede estadual de 

São Paulo?  

Professora: Certamente, tanto que de uma unidade para outra existem diferenças 

gritantes, não apenas pela clientela ou pelo local onde a unidade está inserida. 

Basta ver que algumas unidades têm atendimento privilegiado, depende muito do 

“tricô” do gestor com a Diretoria de Ensino e seus representantes legais. 

Pesquisador: Como assim, tricô do gestor com a Diretoria de Ensino? 

Professora: Ah, você sabe que tem certos protecionismos na rede. Tem escolas que 

estão sempre recebendo visitas das pessoas da Diretoria, enquanto outras, são 

“esquecidas”. Se o gestor tem uma boa relação na Diretoria e precisa de algumas 

coisas, certamente acertam rapidinho para que as necessidades da escola sejam 

supridas. Já se o gestor não é “puxa”, é um parto para ele conseguir qualquer coisa 

para sua escola. 

Pesquisador: Levando em conta as escolas que trabalhou, houve alguma que era 

“esquecida” pela Diretoria? 

Professora: Claro, né! Eu trabalhei numa escola na periferia que não parava diretor 

de jeito nenhum... Cada um que entrava dava um jeito de sair o mais rápido possível 

de lá porque além do trabalho estar todo atrasado e a escola ser muito problemática 

do ponto de vista da disciplina de alunos, a Diretoria relegava à própria sorte a 

pessoa que caía de pára-quedas lá. Nunca vi pessoas da Diretoria visitando a 

escola para auxiliar em nada, fosse no aspecto pedagógico ou no aspecto 

administrativo. Algumas vezes a supervisão aparecia lá, para “cobrar” que as coisas 

acontecessem, mas sem demonstrar interesse em ajudar. 

Pesquisador: Levando em conta que você precisava se adequar ao ambiente dessa 

escola, você acredita que o gestor deveria fazer o que para melhorar a gestão 

escolar dessa escola? 
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Professora: Acho que para melhorar o trabalho nessa escola, o gestor deveria tentar 

agir com o máximo de transparência, respeito, compromisso e entusiasmo e ter uma 

equipe gestora que caminhasse sempre na mesma direção, sendo que todos 

deveriam ser capazes de aceitar criticas e sugestões de forma aberta, sendo o norte 

para os que já estão atuando e o suporte para os que iniciam. Além disso, através 

da demonstração de um bom trabalho, buscar auxílio na Diretoria para resolver os 

problemas da escola. Na verdade, o gestor tem que ter uma “cabeça aberta” e ser 

um líder natural. 

Pesquisador: O que você quer dizer quando fala que o gestor deve ter “cabeça 

aberta”? 

Professora: Ah, que ele deve aceitar sugestões, que deve pedir opiniões e tentar 

enxergar as situações por outros olhares... que ele deve expor os problemas ao 

grupo de trabalho, que ele deve dividir as responsabilidades, não achar que por ser 

o gestor ele é o único ser pensante na escola... 

Pesquisador: O que você acredita ser uma gestão democrática? 

Professor: É a organização das ações; o planejamento; a tomada de decisões; a 

definição do uso de recursos e das necessidades de investimento; a execução das 

deliberações coletivas que visam a escola e a comunidade;  a aplicação da política 

educacional adequada a comunidade e a sua realidade, visando a  permanência na 

escola e a melhoria na qualidade do ensino oferecido.  

Pesquisador: Em sua experiência na rede estadual paulista, você já participou de 

Conselho de Escola, APM ou outro Colegiado Escolar?  

Professora: Sim, na APM como funcionária, mãe e professora. Fui diretora 

financeira, diretora executiva e já fiz parte do conselho fiscal da APM. Já participei 

do Conselho de Escola como professora e como especialista. 

Pesquisador: De acordo com a LDB e a Constituição Federal de 1988, deve haver a 

gestão democrática na escola. Na sua visão como funciona isso? 

Professora: Professores, funcionários, alunos e a sociedade devem participar, 

deliberar desde as necessidades mais básicas, até onde e como devem ser gastos 

os recursos recebidos, respeitando a visão do grupo gestor, que geralmente é 

desvinculada de “paixões”. Essa participação é importante, para que os gestores 

tenham uma visão do que deseja e precisa a comunidade. Porém, acredito que o 

parecer final deva ser dos gestores, que por estarem a par das legislações vigentes 

e terem ciência que as mesmas impedem a verdadeira gestão democrática, sabem 
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quais as reais carências de suas unidades, desde que estejam comprometidos com 

seu trabalho e com o desenvolvimento da escola.  

Pesquisador: Como assim, as legislações vigentes impedem a verdadeira gestão 

democrática? 

Professora: Ah... A lei é maravilhosa, mas não é verdadeira... Na prática, a escola 

fica “amarrada” em muitas situações: mesmo se a comunidade quer que algo seja 

feito, nem sempre pode ser feito. E se o gestor fizer, responde legalmente por ter 

seguido a decisão da comunidade escolar... Então, que gestão democrática é essa?   

Pesquisador: Qual o papel do Conselho Escolar e da Direção da escola com a 

descentralização financeira (repasse de verbas)? 

Professora: Têm função de decisão de como, onde e com quem gastar as verbas 

recebidas, visando garantir a “gestão democrática” nas escolas públicas. As 

atividades dos conselheiros são, por exemplo: definir e fiscalizar a aplicação dos 

recursos destinados à escola e também discutir o projeto pedagógico com a direção 

e os professores. 

Pesquisador: Como é visto por você o papel do diretor de escola em relação à 

gestão democrática?  

Professora: O diretor desempenha um papel fundamental na gestão democrática, 

pois ele pode dificultar ou facilitar a implantação da participação da comunidade 

escolar nas mais diversas situações dentro da escola. Hoje em dia, as escolas 

necessitam de gestores capazes de facilitar a resolução de problemas em grupo... 

de pessoas que exerçam um trabalho de equipe com os professores e colegas, que 

auxiliem cada segmento a identificar suas necessidades e defasagens para buscar  

capacitação... para  que possam adquirir as habilidades necessárias para a uma 

formação de qualidade. O gestor deve ser capaz de ouvir o que os outros têm a 

dizer, delegando autoridade e dividindo o poder, afinal é ao diretor que todos os 

componentes da equipe devem levar suas idéias, seus desejos e seus problemas, 

daí a necessidade de ser uma pessoa aberta ao diálogo muito firme, contudo sem 

perder a candura; “hai que endurecer sem perder la candura”... 

Pesquisador: Pela sua experiência, quais os desafios enfrentados por escolas que 

decidem praticar a gestão democrática e conquistar mais autonomia?  

Professora: Primeiramente fazer com que a comunidade se insira na unidade 

escolar, segundo, convencer professores, funcionários e às vezes os próprios 

gestores, que às vezes esquecem que, gestão democrática não é cerceamento e 



108 
 

nem vigília sobre suas ações... É sim a organizaçao do  trabalho pedagógico, o que 

não é fácil, pois requer uma formação de boa qualidade, além de exigir do gestor um 

trabalho coletivo  na busca de  autonomia e a  participação na construção do projeto 

político-pedagógico.  Na gestão democrática, é preciso saber como trabalhar  

conflitos; deve-se ter competência para buscar alternativas  que  atenda aos 

interesses da comunidade escolar. 

Pesquisador: Você acredita que é importante a participação dos segmentos de pais, 

professores e alunos na gestão da escola?  

Professora: Sim, pois vejo na APM e  no Conselho de  Escola   grandes aliados na 

luta pelo fortalecimento da unidade escolar e na democratização das relações 

escolares. 

Pesquisador: Você sabe dizer se as escolas da rede estadual paulista obedecem a 

algum tipo de diretriz para o trabalho com o Conselho de Escola, Grêmio Estudantil 

e APM? 

 Professora: A LDB e a Constituição Federal de 1988 além de apostilas e legislações 

em vigor que norteiam não só a constituição de cada colegiado, como também suas 

obrigações. 

Pesquisador: Você acredita que há relação entre gestão democrática da escola e 

gestão do sistema educacional paulista? 

Professora: Gestão Democrática é para quem acredita em uma educação  

socialmente relevante, em uma escola construída a partir de  ações coletivas. A 

Gestão Democrática requer conquistar a própria autonomia, o crescimento 

profissional e a valorização da escola, da comunidade, do Gestor e da equipe que 

está envolvida no processo, o que notoriamente não é o que ocorre com as políticas 

educacionais do Estado de São Paulo. Então, não consigo vincular gestão 

democrática ao sistema educacional paulista. 

Pesquisador: Na sua opinião, o que mais dificulta a Gestão Democrática de  se 

efetivar na maioria das escolas da rede estadual? Quais os principais entraves para 

que este tipo de Gestão ocorra? 

Professora: Falta de comprometimento e desprendimento do “poder” por parte da 

maioria dos gestores. Tem gente que gosta de mandar, de ser obedecido, de se 

sentir o dono... Também é importante lembrar que para que este tipo de gestão 

ocorra é necessário que a sociedade deixe de ser analfabeta funcional e passe a 

exercer seus direitos e deveres, parando de acreditar que as escolas são depósitos 
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de crianças. Se houvesse uma participação maciça da população e um maior 

questionamento por parte dos interessados em uma educação de qualidade, 

facilitaria a gestão democrática nas escolas. Porém, falta conhecimento para o 

“povo” e vontade de realmente batalhar pela educação. 

Pesquisador: Ok, muito obrigada pela sua participação. 

 

Entrevista – N1 

Pesquisador: Gostaria de conversar um pouco sobre o tema da minha pesquisa do 

curso de mestrado, mas deixar claro que tudo o que conversarmos servirá para 

levantar dados para a minha pesquisa, sem a identificação dos entrevistados. Posso 

gravar nossa conversa para que depois eu possa transcrever e analisar? 

Professor: Sem problemas... 

Pesquisador: Você pode falar um pouco sobre como você iniciou sua carreira na 

área da Educação? 

Professor: Através de conhecimentos adquiridos no ramo de informática iniciei 

minha carreira como educador em uma instituição privada, prestadora de serviço à 

instituição SENAI “Almirante Tamandaré”. Após a conclusão do ensino superior na 

área de Ciências Biológicas e sentindo a falta de oportunidade e valorização no 

ramo de pesquisa, direcionei meus conhecimentos na Educação Básica Estadual. 

Pesquisador: E há quanto tempo você é Professor na rede estadual? 

Professor: Na rede estadual desde 2007. 

Pesquisador: Durante esse tempo, você já trabalhou em muitas escolas?  

Professor: Não, apenas duas. 

Pesquisador: Você já assumiu a função de professor coordenador pedagógico?  

Professor: Não. 

Pesquisador: Desde que você entrou na rede estadual paulista, passou por duas 

escolas. Você percebeu diferenças na gestão dessas escolas?  

Professor: Sim, Embora todos os gestores devam seguir a legislação estipulada pela 

LDB e pela Secretaria de Educação do Estado, sabemos que em algumas Unidades 

Escolares os mesmos não direcionam sua gestão de acordo com a legislação 

vigente. 

Pesquisador: Considerando que você precisa se adequar ao ambiente da escola, o 

que você acredita ser importante para uma boa gestão escolar? 
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Professor: A participação ativa dos gestores, clareza nas propostas e valorizar a 

participação dos demais membros da Unidade Escolar. 

Pesquisador: O que você acredita ser uma gestão democrática? 

Professor: Estabelecer regras, ter uma participação ativa e buscar igualdade na sua 

gestão. 

Pesquisador: E você acha que existe gestão democrática na rede? 

Professor: Sinceramente, não sei... 

Pesquisador: Você já participou de Conselho de Escola, APM ou outro Colegiado 

Escolar? 

Professor: Sim, como membro docente na APM. 

Pesquisador: De acordo com a LDB e a Constituição Federal de 1988, deve haver a 

gestão democrática na escola. Você acredita ser importante essa participação?  

Professor: Essencial. Todos os membros da instituição devem participar do processo 

de gestão. A parte gestora ofertando melhorias e os demais membros contribuindo 

com idéias que possam aprimorar as mesmas. 

Pesquisador: E na sua visão, qual o papel do Conselho Escolar e da Direção da 

escola com a descentralização financeira (repasse de verbas)? 

Professor: Ambos devem conciliar as decisões administrativas e financeiras. 

Pesquisador: Como é visto por você o papel do diretor de escola em relação à 

gestão democrática?  

Professor: Alguém que tem o dever de direcionar todo o processo de trabalho da 

gestão da Unidade Escolar, buscando o controle e divisão das tarefas regidas pela 

constituição. 

Pesquisador: Pela sua experiência, quais os desafios enfrentados por escolas que 

decidem praticar a gestão democrática e conquistar mais autonomia?  

Professor: Fazer com que todos participem e demonstrem empenho na busca por 

melhorias. 

Pesquisador: Você acredita que é importante a participação dos segmentos de pais, 

professores e alunos na gestão da escola? 

Professor: Sim. As tarefas desenvolvidas dentro de qualquer unidade de ensino 

devem ser repassadas e altamente auxiliadas pelos pais e comunidade em geral. 

Pesquisador: Você sabe dizer se as escolas da rede estadual paulista obedecem a 

algum tipo de diretriz para o trabalho com o Conselho de Escola, Grêmio Estudantil 

e APM? 



111 
 

Professor: Sim. Existe toda uma legislação que rege o andamento dessas 

instituições auxiliares. 

Pesquisador: Você acredita que há alguma relação entre gestão democrática da 

escola e o sistema educacional paulista? 

Professor: Não. Dentro da gestão democrática deve haver uma participação 

conjunta, já dentro do sistema adotado pela Secretaria de Educação do Estado, todo 

o processo de formação está sendo imposto e dirigido sem qualquer influência da 

parte ativa (professores que convivem diariamente com as necessidades em sala de 

aula). 

Pesquisador: Na sua opinião, o que mais dificulta a Gestão Democrática de se 

efetivar na maioria das escolas da rede estadual? Quais os principais entraves para 

que este tipo de Gestão ocorra? 

Professor: A mudança dos hábitos. Dificilmente encontraremos dentro de um grupo 

disposição de todos os envolvidos para alteração dos hábitos... 

Pesquisador: Ok... Muito obrigada. 

 

Entrevista – N2 

Pesquisador: Primeiro quero pedir sua autorização para gravar nossa conversa para 

que depois eu possa transcrever e analisar, pode ser? 

Professora: Pode, claro... 

Pesquisador: Gostaria de conversar um pouco sobre a minha pesquisa do curso de 

mestrado, mas quero deixar claro que tudo o que conversarmos apenas servirá para 

levantar dados para a minha pesquisa, sem a identificação dos entrevistados. Tudo 

bem? 

Professora: Tudo bem... 

Pesquisador: Você pode falar um pouco sobre como você iniciou sua carreira na 

área da Educação? 

Professora: Trabalhei em outras áreas, mas depois que fiz o curso de graduação e 

como sempre gostei de criança, resolvi dar aulas. Como não pegava aulas, então 

sempre fui trabalhando como eventual, até conseguir pontos para pegar minhas 

próprias aulas. 

Pesquisador: E há quanto tempo você é professora? 

Professora: Desde 2008, mas só peguei aula minha mesmo, em 2010. 
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Pesquisador: Durante esse tempo, você já trabalhou em muitas escolas?  

Professora: Em nove escolas, mas com aula minha só nessa. Nas outras oito, eu era 

eventual. 

Pesquisador: Você já assumiu a função de professor coordenador pedagógico?  

Professora: Não. 

Pesquisador: Desde que você entrou na rede estadual paulista, passou por várias 

escolas. Você percebeu diferenças na gestão dessas escolas?  

Professora: Sim, o diretor faz toda a diferença na escola. 

Pesquisador: Considerando que você precisa se adequar ao ambiente da escola, o 

que você acredita ser importante para uma boa gestão escolar? 

Professora: Acho importante a integração dos professores e da equipe gestora. Eles 

tem que falar a mesma língua para o trabalho dar certo. 

Pesquisador: O que você acredita ser uma gestão democrática? 

Professora: Aquela que permite a participação de todos. A equipe gestora se permite 

ouvir os demais funcionários, tomando as decisões coletivamente. 

Pesquisador: E as escolas nas quais você trabalhou apresentaram esse tipo de 

gestão? 

Professora: Não sei te dizer com certeza, como eu era eventual, não participava 

muito do que acontecia na gestão das escolas... Sempre era chamada para 

substituir esse ou aquele professor, chegava e já ia para a sala de aula e o contato 

com os outros professores acontecia mais nos intervalos. Tinha escola que o clima 

era melhor, parecia que os professores trabalhavam menos tensos e acho que era 

por causa do diretor, que dava suporte para o trabalho dos professores. Tinha 

alguns que até vinha tomar café com os professores, conversava, dava os recados 

de forma amigável, mas tinha escola que era pior ficar na sala dos professores no 

intervalo, do que ficar com os alunos no pátio... Os professores viviam de cara 

amarrada, num clima pesado, parece que tudo que você falava era motivo para 

reclamação... Dava vontade de sair voando... E o diretor não sabia conversar, era só 

no grito, com aluno, pai, professor... Eventual então, não preciso nem dizer, não é? 

Pesquisador: Você já participou de Conselho de Escola, APM ou outro Colegiado 

Escolar? 

Professora: Não. 

Pesquisador: De acordo com a LDB e a Constituição Federal de 1988, deve haver a 

gestão democrática na escola. Você acredita ser importante essa participação?  
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Professora: Sim, mas nem todos participam, infelizmente. Alguns professores ainda 

se mostram acomodados com relação às atitudes que a escola tem de tomar.  

Pesquisador: E na sua visão, qual o papel do Conselho Escolar e da Direção da 

escola com a descentralização financeira (repasse de verbas)? 

Professora: Acredito que é a administração e conferência dos bens adquiridos com 

relação aos gastos, não é? 

Pesquisador: Como é visto por você o papel do diretor de escola em relação à 

gestão democrática?  

Professora: Dependendo da postura dele, não existe a gestão democrática. Nessa 

escola que eu trabalhei, que eu comentei sobre o diretor que tratava no grito as 

pessoas, seria impossível que algum “ser” quisesse participar de algo com ele... 

Ninguém gosta de ser maltratado e podendo evitar, evita mesmo... 

Pesquisador: Pela sua experiência, quais os desafios enfrentados por escolas que 

decidem praticar a gestão democrática e conquistar mais autonomia?  

Professora: São muitos os desafios, desde a participação de todos os membros até 

a prestação de contas da contabilidade. 

Pesquisador: Você acredita que é importante a participação dos segmentos de pais, 

professores e alunos na gestão da escola? 

Professora: Sim, os pais e professores presentes e participativos na escola auxiliam 

em vários aspectos: o comportamento, os valores, a dedicação aos estudos, a 

conservação de patrimônio, etc. 

Pesquisador: Você sabe dizer se as escolas da rede estadual paulista obedecem a 

algum tipo de diretriz para o trabalho com o Conselho de Escola, Grêmio Estudantil 

e APM? 

Professora: Não sei dizer... 

Pesquisador: Você acredita que há alguma relação entre gestão democrática da 

escola e o sistema educacional paulista? 

Professora: Também não sei... 

Pesquisador: Na sua opinião, o que mais dificulta a Gestão Democrática de se 

efetivar na maioria das escolas da rede estadual? Quais os principais entraves para 

que este tipo de Gestão ocorra? 

Professora: Bom... Primeiramente, o diretor... Depois, a falta de tempo dos 

professores, que tem que trabalhar em duas, três escolas para ter um salário 

melhor, o que dificulta a disponibilidade de ir às reuniões e acompanhar o trabalho 
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da direção da escola; também a falta de vontade, porque tem gente que está nessa 

área porque ganha para isso, mas não gosta. Eu, como eventual, tinha aula todo dia 

porque os professores faltavam muito... Tem gente que não vai mesmo trabalhar... é 

impressionante... não tem o menor compromisso com a educação. Isso também é 

uma dificuldade. 

Pesquisador: Ok. Muito obrigada. 

 

Entrevista – N3 

Pesquisador: Gostaria de pedir sua autorização para gravar nossa conversa para 

que depois eu possa transcrever e analisar, tudo bem? 

Professora: Tudo bem... 

Pesquisador: Gostaria de conversar um pouco sobre o tema da minha pesquisa do 

curso de mestrado, mas quero deixar claro que tudo o que conversarmos servirá 

para levantar dados para a minha pesquisa, sem a identificação dos entrevistados 

no caso de uso na parte escrita da pesquisa e que você pode pedir a qualquer 

momento para não participar mais da pesquisa, sem nenhum problema, tudo bem? 

Professora: Tudo bem... 

Pesquisador: Você pode falar um pouco sobre como você iniciou sua carreira na 

área da Educação? 

Professora: Iniciei por acaso.... estava no quarto ano de biologia marinha, sem 

emprego, já tinha feito estágio sem remuneração....resolvi “virar” eventual e ajudar a 

pagar meu último ano de faculdade....e assim fui ficando.... 

Pesquisador: E há quanto tempo você é professora? 

Professora: Desde 2005,  mais ou menos 5 anos. 

Pesquisador: Durante esse tempo, você já trabalhou em muitas escolas?  

Professora: Ah... Algumas. 

Pesquisador: Quantas?  

Professora: Umas 4 escolas, mas estou nessa há 2 anos. 

Pesquisador: Você já assumiu a função de professor coordenador pedagógico?  

Professora: Não, ainda não. 

Pesquisador: Desde que você entrou na rede estadual paulista, passou por quatro 

escolas. Você percebeu diferenças na gestão dessas escolas?  
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Professora: Sim... Percebi muitas diferenças e não tem como não comparar a gestão 

das escolas por onde passamos... Primeiro porque a gente tem que se adaptar à 

gestão para trabalhar e depois porque a escola é fruto da gestão... 

Pesquisador: Como assim? 

Professora: Cada escola é de um jeito. A diferença começa no acesso à equipe 

gestora, pois trabalhei em escolas que era impossível falar com o diretor... ele nunca 

podia atender... Em algumas escolas a equipe é mais maleável, entendem nosso 

lado, sem esquecer que cada um da equipe já esteve desse lado um dia... (pois 

alguns esquecem!). Em outras escolas, a equipe gestora quer nos inteirar dos 

problemas escolares, para resolvermos juntos. Então, nosso trabalho depende do 

que a gestão da escola quer... A gente aprende a dançar conforme a música... 

Pesquisador: Mas todas as escolas não são da mesma rede? 

Professora: São, mas cada diretor faz o quer dentro da sua escola, é o que parece... 

Por isso eu disse que a escola é fruto da gestão... 

Pesquisador:  E você acha que existe gestão democrática na rede? 

Professora: Sinceramente, não sei... 

Pesquisador: O que você acredita ser uma gestão democrática? 

Professora: Uma gestão onde o corpo gestor toma decisões baseado na opinião do 

corpo docente, da comunidade.... onde você pode opinar, sem medo de ser 

reprimido pela equipe de gestão. 

Pesquisador: E a gestão das escolas pelas quais você passou não te passavam a 

liberdade para opinar, sem medo de repressão? 

Professora: Sinceramente, não. Aqui, onde estou há dois anos, é o lugar em que me 

sinto mais à vontade para falar o que penso... Mas às vezes as decisões não são tão 

democráticas pela falta de participação da comunidade e dos professores... 

Pesquisador: Você já participou de Conselho de Escola, APM ou outro Colegiado 

Escolar? 

Professora: Sim... este ano, pela primeira vez, sou membro do conselho de escola. 

Participo das reuniões e sou representante do corpo docente. 

Pesquisador: De acordo com a LDB e a Constituição Federal de 1988, deve haver a 

gestão democrática na escola. Você acredita ser importante essa participação?  

Professora: Sem dúvida. A equipe gestora, o corpo docente e a comunidade precisa 

se comunicar para melhorar a escola... precisamos saber as dificuldades de todos 

para serem supridas essas necessidades. 
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Pesquisador: E na sua visão, qual o papel do Conselho Escolar e da Direção da 

escola com a descentralização financeira (repasse de verbas)? 

Professora: Difícil de responder!!! O que eu sei é que aqui, sempre que temos 

alguma verba importante, a equipe de gestão sempre expõe isso ao Conselho e 

discutimos o que é mais pertinente fazer, comprar e o que tem mais necessidade de 

ser feito, para que todos votem e decidam juntos. Mas em outras escolas, ninguém 

nunca me perguntou sobre o destino das verbas... 

Pesquisador: Mas perguntavam ao Conselho de Escola ou aos membros da APM, 

não? 

Professora: Não sei, é a primeira vez que participo mais ativamente das decisões da 

escola, porque eu não concordo em participar em algo que eu não vou poder dizer 

nada... jamais assinaria algo que não foi minha opinião, nem a do grupo... Então, 

preferia não participar... 

Pesquisador: Como é visto por você o papel do diretor de escola em relação à 

gestão democrática?  

Professora: Vi muitos diretores serem autoritários, impondo as regras ou só nos 

comunicando as decisões... ou nem isso... A exceção é na minha última escola, 

onde a diretora sempre divide, pelo menos com os funcionários, professores e 

alunos os problemas e o que tem que ser decidido em grupo. Como eu já disse, a 

escola é o que o diretor faz dela...  

Pesquisador: Pela sua experiência, quais os desafios enfrentados por escolas que 

decidem praticar a gestão democrática e conquistar mais autonomia?  

Professora: Resistência da comunidade, da diretoria de ensino... (dependendo, o 

diretor é “podado” pela DE) e talvez dos professores, pois alguns querem tirar o 

corpo fora, não querem se envolver. 

Pesquisador: Como assim, não querem se envolver? 

Professora: Bom, acho que não é ético falar dos colegas... 

Pesquisador: Mas você não vai falar de nenhum colega em especial, só generalize... 

Se quiser... é que é pertinente à minha pesquisa esse assunto... 

Professora: É... Tem professor que reclama de tudo: se o diretor pede para opinar, 

não quer. Se o diretor não pede, reclama que não é ouvido... É difícil agradar a 

todos, mas tem professor que não quer arregaçar as mangas pela escola... isso na 

escola pública, né... se for na particular ele faz tudo e mais um pouco porque senão 

ele está fora... 
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Pesquisador: Você acredita que é importante a participação dos segmentos de pais, 

professores e alunos na gestão da escola? 

Professora: Claro, imprescindível. Para conseguirmos suprir as necessidades da 

escola e dos alunos e todos exporem suas opiniões, para tomarmos uma decisão 

coletiva. É importante para todos... 

Pesquisador: Você sabe dizer se as escolas da rede estadual paulista obedecem a 

algum tipo de diretriz para o trabalho com o Conselho de Escola, Grêmio Estudantil 

e APM? 

Professora: Não sei, pois todas as que trabalhei antes tinham Conselho e APM, mas 

não tinham grêmio.Essa é a única que tem, mas o grêmio não é ativo... Só sei que 

tem um número x de pessoas que tem que participar de cada um desses itens e que 

a escolha tem que ser feita todo ano... 

Pesquisador: Você acredita que há alguma relação entre gestão democrática da 

escola e o sistema educacional paulista? 

 Professora: Teria que ter, mas não há. Um exemplo disso foi a implementação do 

currículo, que ao meu ver, foi imposto pela secretaria... os materiais vieram para que 

fossem usados, sejam bons ou não e nós sabemos que não é assim, pois as 

escolas e os alunos tem necessidades diferentes, não podendo conteúdos e 

exercícios serem padronizados. 

Pesquisador: Na sua opinião, o que mais dificulta a Gestão Democrática de se 

efetivar na maioria das escolas da rede estadual? Quais os principais entraves para 

que este tipo de Gestão ocorra? 

Professora: Difícil responder!!! Bom... Primeiramente, uma maior participação dos 

próprios professores, que não querem se envolver; participação dos pais, que não 

participam da vida do filho muito menos dos problemas da escola (eles nem vem à 

reunião!). Acho que essas são as maiores dificuldades, mas também tem a falta de 

autonomia das escolas para decidir o que é melhor para elas... Muitas vezes elas 

tem necessidades que emperram na burocracia do Estado... a lei nem sempre 

permite que seja contemplada de forma democrática as tomadas de decisão...É 

isso... 

Pesquisador: Ok... Muito obrigada. 

 

Entrevista – PC1 
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Pesquisador: Eu gostaria de conversar com você sobre minha pesquisa do curso de 

mestrado e pedir autorização para que toda a nossa conversa seja gravada e 

transcrita por mim, se você concordar. Tudo bem? 

Professor: Tudo bem... 

Pesquisador: Quero ainda esclarecer que tudo o que conversarmos servirá para 

levantar dados para a minha pesquisa e não haverá identificação nos depoimentos 

que venham a compor a parte escrita da pesquisa. Você pode decidir a qualquer 

momento não mais participar da pesquisa, sem nenhum problema, ok? 

Professor: Ok, sem problemas. 

Pesquisador: Desde quando você está na área da Educação?  

Professor: Sempre trabalhei na escola: comecei como merendeira há mais ou 

menos 20 anos, depois passei a trabalhar na secretaria da escola como oficial 

administrativo e aos 36 anos de idade, com dois filhos “criados”, fui incentivada pelo 

meu marido e resolvi voltar a estudar e completar o ensino médio. Foi aí que tomei 

gosto pelos estudos e incentivada por meus professores resolvi fazer faculdade. 

Como sempre gostei muito de matemática, segui essa área. Desde 1999, quando 

iniciei a faculdade, já comecei a dar aula como professor eventual. 

Pesquisador: Toda essa trajetória foi sempre na mesma escola? 

Professor: Como merendeira e como oficial administrativo foi sempre nessa mesma 

escola. Também iniciei como eventual nessa escola, mas depois disso trabalhei em 

cinco escolas, sendo que trabalho aqui desde 1999. Quando fui aprovada no 

concurso do Estado, fiquei apenas um ano fora, numa escola em outra cidade, até 

conseguir me remover para esta escola de novo, portanto, leciono nesta escola há 

11 anos.  

Pesquisador: Você já assumiu a função de professor coordenador pedagógico?  

Professor: Sempre tive de vontade de assumir o cargo de Coordenador e esse ano 

de 2010 me surgiu a oportunidade e achei que o momento era esse. Estou na 

função de Coordenadora do Ensino Médio há apenas três meses. 

Pesquisador: Essas cinco escolas nas quais você trabalhou tinham  diferenças na 

gestão? 

Professor: Ah, sim. Cada comunidade vive a sua realidade e são tratadas de 

maneiras diferentes pelos gestores. Em cada escola que trabalhei, tive um contato 

diferente com a direção, com os colegas e com os alunos. Tem diretor que apóia os 

professores e exige que a escola funcione “redondinho” na parte pedagógica e 
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disciplinar; tem diretor que não se preocupa com as questões de disciplina, só com o 

que é administrativo; tem diretor que grita com os professores e funcionários, sem 

equilíbrio algum, achando que professor é tudo um bando de folgado e que não quer 

saber de trabalhar... Acho que assim como em uma sala de aula encontramos vários 

alunos, cada um com uma índole, cada um com um jeito de ser, também numa 

escola encontramos diferentes perfis de professores e diretores; mas acho que cada 

escola tem o “clima” de quem a dirige... 

Pesquisador: Como assim? 

Professor: Ah... Quando o diretor trata mal os professores e funcionários, 

automaticamente o clima da escola é pesado e os professores vivem em tensão 

permanente, tratando mal também os alunos... parece que tudo tem que ser feito na 

marra e com medo, para evitar problemas e mal tratos... Já quando o diretor 

respalda o trabalho do professor, exige disciplina dos alunos, as pessoas se sentem 

mais valorizadas, acabam trabalhando mais “leves” e o clima da escola proporciona 

um trabalho que reflete melhor para os alunos. Quando o diretor não se preocupa 

com a parte pedagógica e disciplinar, só com a administrativa, parece que o 

professor fica meio livre demais e nem sempre faz sua parte... Então o clima da 

escola tem a ver com o diretor, eu acho! 

Pesquisador: E você acredita que essas diferenças na gestão das escolas públicas 

da rede estadual de São Paulo se devem a que?  

Professor: Ao comprometimento com a educação de todos os envolvidos no 

processo, ao trabalho em equipe, à conquista do apoio da comunidade. Pena que 

nem todos tem esse comprometimento e nem todas as escolas conseguem formar 

equipes de trabalho. Tem escola que não param professores efetivos, não param 

coordenadores e até escolas que não param diretores... A rede estadual está muito 

abandonada... Antes, ser professor era ser respeitado, hoje é motivo de “dó”... Na 

época em que comecei a trabalhar como professora, o diretor era uma autoridade 

inquestionável, hoje, chegam a ser ameaçados se não souberem lidar com a 

comunidade. A sociedade está vivendo um momento difícil e a escola absorve todos 

esses problemas sociais. 

Pesquisador: E na sua opinião, porquê tem escola que consegue um trabalho 

melhor e outra não, sendo da mesma rede de ensino?  
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Professor: Porque nem toda escola adota uma gestão aberta à discussão dos 

problemas, uma gestão que trabalhe em conjunto com os seus funcionários, uma 

gestão que trabalhe por um só objetivo: uma educação de qualidade.  

Pesquisador: E por que você acha que as escolas não adotam esse tipo de gestão 

”mais aberta”? 

Professor: Bom, eu acho que tem a ver com o perfil do diretor. No meu caso, por 

exemplo, por fazer parte da comunidade, sempre gostei de participar das decisões 

da minha escola, desde quando eu era mãe de aluno, porque meus filhos estudaram 

aqui. Sou uma pessoa que gosto de participar ativamente de tudo que faço. Mas não 

é todo diretor que deixa a comunidade opinar. Tem diretor que não quer saber da 

comunidade de jeito nenhum... O diretor simplesmente faz o que quer e não aceita 

opinião para nada: só ele é o sabe tudo... 

Pesquisador: Mas a escola não tem que ter Conselho de Escola, APM e outros 

Colegiados Escolares? 

Professor: Tem que ter, e tem... Isso não quer dizer que funciona... 

Pesquisador: Como assim, não funciona? 

Professor: A lei diz que tem que ter a gestão democrática, não é?... 

Pesquisador: Hum... 

Professor: Então as escolas criam o Conselho, a APM, o Grêmio Estudantil, 

conforme a lei manda, mas a existência dos colegiados não indicam que de verdade 

exista a gestão democrática. Se existem os colegiados mas a direção centraliza 

todas as decisões nela mesma, os colegiados são apenas para justificar o que a lei 

manda e não para realmente cumprir o papel de participar das decisões da escola... 

Pesquisador: Você já participou como membro de Conselho de Escola ou da APM? 

Professor: Sim, tanto do Conselho de escola, quanto da APM. 

Pesquisador: E como era o funcionamento desses órgãos e qual era seu papel 

nessas participações?  

Professor: Professores, alunos, funcionários e pais participam em reuniões 

realizadas para decidir como devem ser utilizadas as verbas recebidas, respeitando 

a visão do gestor, que conhece mais das necessidades da escola. Eu, como 

membro, sempre sugeri algumas coisas que achava importante e votava para 

realizar ou não algo, se concordava ou não com as sugestões do diretor, dos outros 

pais, dos outros professores e até dos alunos às vezes... Acredito que seja 

importante essa participação porque é uma oportunidade das pessoas perceberem o 
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quanto é trabalhoso e penoso o dia a dia da escola  e do gestor... As pessoas não 

sabem o quanto de responsabilidade tem que ter um diretor de escola e isso não é 

reconhecido por muitos. Só quem trabalha dentro da escola e realmente “veste a 

camisa” sabe das dificuldades que os gestores tem para dar conta de tudo que a 

escola precisa. 

Pesquisador: De acordo com a LDB e a Constituição Federal de 1988, deve haver a 

gestão democrática na escola. Na sua visão, essa gestão ocorre? 

Professor: Na parte onde a APM procura aplicar as verbas de maneira clara e 

objetiva, sim. Na parte pedagógica, não: A Secretaria da Educação, Diretorias de 

Ensino, Conselhos de Escola e Direção deveriam andar lado a lado, sempre ouvindo 

o corpo docente que está ligado diretamente aos alunos, visando assim proporcionar 

uma educação de qualidade; mas desde que sou professora, o que percebo são 

implantações de projetos e mudanças desses projetos, início de trabalhos bons que 

são interrompidos com a troca de governo e a comunidade não sabe nem qual é 

realmente o papel da escola em termos pedagógicos. Muitos só sabem que a escola 

é que deve dar material, uniforme, merenda e educação, mas não sabem que 

educação... 

Pesquisador: Como é visto por você  o papel do diretor de escola em relação 

à gestão democrática?  

Professor: Eu entendo que as escolas necessitam de gestores capazes de resolver 

os problemas. Os gestores devem facilitar o trabalho da sua equipe e não criar 

dificuldades. Um bom gestor deve estar sempre aberto ao diálogo procurando tomar 

decisões junto com sua equipe. Se ele adota essa postura, a gestão democrática 

fica mais próxima de acontecer, apesar de esbarrar em outras questões, como por 

exemplo, as necessidades da escola em termos de verbas e o recebimento de 

verbas para outros fins, que não podem ser usados para as reais necessidades da 

escola. Muitos pais não entendem isso e por isso se irritam nas reuniões e desistem 

de participar, achando que é o diretor que não quer fazer isso ou aquilo... sendo que 

é o governo que manda uma verba para uso apenas em uma determinada coisa, 

não em outras coisas e o diretor não pode passar por cima disso, senão ele é quem 

responde legalmente... 

 Pesquisador: Pela sua experiência, quais os desafios enfrentados por escolas que 

decidem praticar a gestão democrática e conquistar mais autonomia?  
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Professor: Os maiores desafios são a pouca participação da Comunidade na escola, 

a burocracia que envolve a aplicação das verbas e a credibilidade da comunidade na 

Gestão Escolar. Quanto à autonomia, acredito que isso é muito relativo. Não existe 

muita autonomia nas escolas públicas porque a rede recebe as ordens prontas de 

cima para baixo e a escola cumpre, então, a meu ver, isso não é ter autonomia... 

Pesquisador:  Você acredita que é  importante a participação dos segmentos de 

pais, professores e alunos na gestão da escola? Por quê?  

Professor: Sim. Porque todos nós da Educação temos o mesmo objetivo, 

proporcionar a nossas crianças uma educação de qualidade. Por isso, temos que 

buscar isso unidos, todos temos que participar, mesmo com todas as dificuldades 

que temos para isso. 

 Pesquisador: Na sua opinião, o que mais dificulta a Gestão Democrática de se 

efetivar na maioria das escolas da rede estadual? Quais os principais entraves para 

que este tipo de Gestão ocorra?  

Professor: - Falta de comprometimento por parte de alguns gestores que se 

comportam como verdadeiros ditadores, não conseguindo trabalhar com o apoio de 

seus funcionários,  

        - Falta de comprometimento da equipe dos professores que só vêem o 

próprio umbigo...  

        - Falta de conhecimento da população em geral de seus direitos e 

participação dos pais e alunos da escola para realmente exigir de quem nos 

representa no governo aquilo que precisamos que aconteça nas escolas. 

Pesquisador: Você citou que há diretores que não auxiliam a implantação da gestão 

democrática, certo?  

Professor: Sim... 

Pesquisador: Mas você acha que o diretor tem o poder de decisão sobre isso?  

Professor: Não exatamente, mas alguns diretores fazem com que a equipe participe 

de toda e qualquer decisão sobre o que vai ocorrendo dentro da escola. Isso faz 

com que as pessoas se envolvam mais com tudo que acontece ali e acabem se 

tornando responsáveis pelas coisas que dão certo ou não, dividindo os acertos e 

erros com a equipe escolar e ajudando a buscar soluções para os erros. Outros, 

não... São os “donos” da escola e não deixam que a participação ocorra, centralizam 

tudo em si mesmos, tem uma relação autoritária até com os colegiados, o que 

dificulta a gestão democrática... 
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Pesquisador: E você falou que tem professores que só vêem o próprio umbigo... O 

que você quer dizer com isso? 

Professor: Ah, tem professor que quer que algumas coisas aconteçam para seu 

benefício próprio e não dos alunos, ou ainda querem que as coisas aconteçam mas 

não podem auxiliar em nada porque não tem tempo, tem outros compromisso, não 

podem nunca participar de reuniões, a menos que elas ocorram dentro do seu 

horário de trabalho... 

Pesquisador: Como o professor pode querer algo que só auxilie a si e não aos 

alunos, o que seria isso? 

Professor: Bom, um exemplo claro disso é a formação de turma de ensino religioso: 

o professor quer que monte-se a turma na escola para que ele tenha aquela aula 

para compor sua jornada de trabalho e ele poder receber um pouco mais, porém, os 

alunos têm as mais diversas crenças e a escola tem que ser laica, certo? 

Pesquisador: Certo. 

Professor: Aí ele força a abertura da turma, depois não quer mais que os alunos 

“assistam” a aula porque os temas geram polêmicas... Isso é complicado. Ou ainda 

ele quer que haja mudança no regimento da escola, mas não participa de nenhuma 

reunião sobre o assunto para opinar sobre as alterações necessárias e possíveis 

legalmente porque as reuniões são fora do horário de trabalho: aí ele quer que o 

diretor dispense os alunos após o intervalo para fazer o estudo com os professores, 

o que legalmente não é possível. Aí o diretor disponibiliza o HTPC para realizar o 

estudo, mas se o horário dele for 19h, ele não fica até 19h01 para continuar a 

estudar o que foi proposto... Isso é olhar o próprio umbigo!!! 

Pesquisador: Bom, acredito que você me auxiliou muito... Muito obrigada. 

 

Entrevista – PC2 

Pesquisador: Gostaria de conversar um pouco sobre o tema da minha pesquisa e 

esclarecer que tudo o que conversarmos servirá para levantar dados para a minha 

pesquisa, sem a identificação dos entrevistados. Peço sua autorização para gravar 

nossa conversa para que depois eu possa transcrever e analisar, ok? 

Professor: Tudo bem... 

Pesquisador: Você pode falar um pouco sobre como você iniciou sua carreira na 

área da Educação? 
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Professor: Iniciei minha carreira com a opção em fazer o curso de magistério no 

CEFAM - SBC. Após essa escolha, ainda com 14 anos, prestei o vestibulinho e 

nunca mais saí da educação. Fiz conseqüentemente Letras, Pedagogia, Lato em 

Docência do Ensino Superior e estou terminando o Mestrado. 

Pesquisador: E há quanto tempo você é Professor na rede estadual? 

Professor: Desde 1998. 

Pesquisador: Durante esse tempo, você já trabalhou em muitas escolas?  

Professor: Poucas, duas estaduais e três particulares. Na rede estadual estou desde 

1999.  E na mesma escola, a atual, desde 2005. 

Pesquisador: Você já assumiu a função de professor coordenador pedagógico?  

Professor: Sim, de Março de 2008 até Agosto 2010. 

Pesquisador: Você acredita que há diferenças na gestão das escolas públicas da 

rede estadual de São Paulo?  

Professor: Sim. Embora a SEE e as Diretorias estabeleçam normas e todo o trabalho 

do ano letivo, o perfil do diretor e equipe gestora influencia muito. Por exemplo: há 

diretores bons, porém muito administrativos - se esquecem do âmbito pedagógico da 

escola; outros muito arbitrários, pois são confusos nas decisões e pouco cuidam do 

administrativo, pouco cuidam do pedagógico; outros são ausentes, deixam todo o 

trabalho para sua equipe (vices e coordenadores) e outros, muito autoritários ( vivem 

a própria realidade e não aceitam o plural do grupo, professores e equipe escolar). 

Pesquisador: O que você acredita ser importante para uma boa gestão escolar? 

Professor: Primeiramente dar vozes aos envolvidos no cotidiano escolar e 

efetivamente escutá-los, interessante frase de Ardoino "é escutar o mato crescer", é 

perceber nuances no processo para poder gerí-lo. 

Pesquisador: O que você acredita ser uma gestão democrática? 

Professor: Aquela que não se diz democrática apenas. É como muitos professores 

que se dizem construtivistas e entram na sala de aula e abrem a cartilha. A gestão 

não pode ser uma teoria, ela é prática, dinâmica e por isso precisa ser 

compartilhada, mesmo que a maior responsabilidade seja do diretor, e que a decisão 

final lhe caiba, é muito importante ouvir o grupo de professores, funcionários e 

comunidade escolar. 

Pesquisador: Você já participou de Conselho de Escola, APM ou outro Colegiado 

Escolar? 
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Professor: Sim, algumas vezes: Na APM já fui diretor financeiro, outrora executivo, e 

no Conselho de Escola apenas membro docente. 

Pesquisador: De acordo com a LDB e a Constituição Federal de 1988, deve haver a 

gestão democrática na escola. Você acredita ser importante essa participação?  

Professor: Nos modelos da SEE/SP não há muito o que se fazer. O trabalho vem 

pronto por eles e cabe ao diretor executar, impreterivelmente em seus prazos 

arbitrários. 

Pesquisador: E na sua visão, qual o papel do Conselho Escolar e da Direção da 

escola com a descentralização financeira (repasse de verbas)? 

Professor: Não sei responder a esta questão. 

Pesquisador: Como é visto por você o papel do diretor de escola em relação à 

gestão democrática?  

Professor: Como o mediador para tal prática, sem ele todo o processo seria 

diferente. 

 

Pesquisador: Pela sua experiência, quais os desafios enfrentados por escolas que 

decidem praticar a gestão democrática e conquistar mais autonomia?  

Professor: Muitas esbarram nos entraves da SEE/SP. Outras conseguem um êxito. 

É como a Escola da Ponte, conhece-se, fala-se, mas quantas existem? 

Pesquisador: Você acredita que é importante a participação dos segmentos de pais, 

professores e alunos na gestão da escola? 

Professor: Claro, trata-se do futuro dos filhos deles. A escola é um espaço para 

educação e cidadania, a ausência dos pais causa muito do caos vivenciado nas 

escolas: alunos sem limites, sem perspectivas, sem educação, por exemplo. 

Pesquisador: Você sabe dizer se as escolas da rede estadual paulista obedecem a 

algum tipo de diretriz para o trabalho com o Conselho de Escola, Grêmio Estudantil 

e APM? 

Professor: Creio que a Legislação em Vigor e o Estatuto da APM, a Formação 

Eleitoral do Grêmio e seu Estatuto e a Formação do Conselho. 

Pesquisador: Você acredita que há alguma relação entre gestão democrática da 

escola e o sistema educacional paulista? 

Professor: Estamos falando da mesma gestão, o que é claro é que na escola de 

base o que é solicitado pela SEE muitas vezes não acontece por diversos motivos: 
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falta de funcionários, falta de verbas, professores, professores desvalorizados e 

desmotivados, legislação em vigor arbitrária, entre outros. 

Pesquisador: Na sua opinião, o que mais dificulta a Gestão Democrática de se 

efetivar na maioria das escolas da rede estadual? Quais os principais entraves para 

que este tipo de Gestão ocorra? 

Professor: Os entraves da SEE como já dito anteriormente e o medo por parte dos 

diretores em enfrentar uma situação de constante desequilíbrio e partilha do poder a 

ele instituído hierarquicamente pelo cargo. 

Pesquisador: Ok... Muito obrigada. 

 

Entrevista – S1  

Pesquisador: Oi... Como já falei quando agendamos, eu gostaria de conversar com 

você sobre minha pesquisa do curso de mestrado e pedir autorização para que toda 

a nossa conversa seja gravada e depois transcrita por mim, tudo bem? 

Supervisor: Tudo bem... 

Pesquisador: Quero ainda esclarecer que tudo o que conversarmos servirá para 

levantar dados para a minha pesquisa e não haverá identificação dos depoimentos 

que estão sendo feitos, e que você pode decidir a qualquer momento não mais 

participar da pesquisa, sem nenhum problema, tudo bem? 

Supervisor: Tudo bem. 

Pesquisador: Como você iniciou a carreira na área da Educação e por que escolheu 

esta área? 

Supervisor: Iniciei como professora estagiária logo que me formei no magistério. 

Minha formação na graduação foi em Pedagogia. A escolha da área foi influenciada 

pela minha família, que é formada por professores de várias áreas do 

conhecimento.  

Pesquisador: Você poderia falar um pouco sobre a sua trajetória profissional 

até chegar ao cargo de supervisor de ensino? 

Supervisor: Bem... Trabalhei em poucas escolas, apenas três. Fiquei pouco tempo 

em sala de aula porque logo fui convidada a trabalhar como Profª Coordenadora.  

Apesar de não ter prosseguido os estudos como você, sempre me dediquei a eles, 

mantendo o hábito de ler, buscar informações, aprender... Isso facilitou minha vida 

quando prestei o concurso para a Supervisão de Ensino. Fui aprovada, e apesar de 

nunca ter passado pelos cargos de vice ou de diretor, tinha os 10 anos de 
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magistério necessários para o ingresso, então, ingressei... e desde então estou 

nesse cargo, na rede estadual. 

Pesquisador: E você sempre trabalhou na mesma Diretoria de Ensino?  

 

Supervisor: Desde meu ingresso, em 2004 até 2006, trabalhei numa Diretoria de 

Ensino, longe de casa. Em 2007, consegui me remover para mais perto de casa, 

onde fiquei até 2009 e desde 2010 estou em outra Diretoria, pois mudei de 

endereço e novamente me removi para próximo da minha nova casa.  

Pesquisador: E pela sua experiência nessas Diretorias, você acredita que há  

diferenças na gestão das escolas da rede pública de ensino do Estado de São 

Paulo?  

Supervisor: Sim, sem dúvida! Se nas Diretorias há diferenças na gestão, quem dirá 

nas escolas... Digo isso porque as Diretorias estão bem mais próximas da 

Secretaria de Educação e recebem as orientações em primeira mão, as cobranças 

e o “controle” também, enquanto que as escolas, por estarem mais “distantes”, 

acabam se reportando a outras pessoas, a outros setores... Isso faz com que a 

escola tenha mais liberdade para agir, desde que o grupo escola seja unido e tenha 

claro o que deseja. 

Pesquisador: Considerando as escolas da rede pública paulista, o que 

você acredita ser importante para uma boa gestão escolar?  

Supervisor: Bom... Para se desenvolver uma boa gestão escolar, é imprescindível 

ter uma equipe adequada em termos de quantidade de pessoas, ou seja, o módulo 

completo. Sem pessoas para trabalhar não há a menor possibilidade de realizar um 

bom trabalho, pois é humanamente impossível dar conta de três, quatro funções ao 

mesmo tempo, o que infelizmente tem ocorrido muito na rede... Você sabe que tem 

diretor que faz a merenda por falta de merendeira, faz histórico por falta de oficial 

na secretaria, e assim, vai acumulando funções que não são dele. 

Conseqüentemente, ele não consegue fazer “direito” o que é função dele. 

Considero que é possível relacionar dentro da gestão escolar, algumas divisões: 

gestão estratégica, gestão de recursos humanos, gestão do currículo, gestão de 

patrimônio, gestão da vida escolar, gestão de recursos financeiros e ainda a rotina 

escolar. Quando há uma equipe completa de trabalho na escola, o diretor tem a 

possibilidade de trabalhar em conjunto e de delegar funções, dividir realmente as 

responsabilidades, fazendo com que todos se relacionem entre si e se auxiliem, se 
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tornando também responsáveis pelos sucessos ou fracassos da escola. Acho que 

isso é interessante, é uma boa gestão. 

Pesquisador: O que você acredita ser a gestão democrática da escola na rede 

estadual paulista?  

Supervisor: Na verdade, não sei... Entendo que a gestão democrática deveria ser o 

caminho para se conquistar resultados mais significativos em termos de garantir a 

função social da escola, mas não sei se ela é real... 

Pesquisador: Como assim? 

Supervisor: A escola deveria possibilitar que a comunidade escolar tivesse a 

oportunidade de participar com uma visão crítica de mundo, ensinando a cidadania, 

mas na maior parte das vezes isso não ocorre... O que vemos no dia a dia é que a 

educação está meio abandonada à própria sorte: a escola não tem funcionários, 

professores, muitas não tem pais presentes na vida dos filhos... Como dar 

oportunidade de participar das atividades da escola, se muitas vezes essas 

atividades nem ocorrem? Um exemplo disso é o calendário de reuniões de APM, 

Conselho de Escola e Grêmio Estudantil: deveriam ocorrer nas datas previstas e 

homologadas pela supervisão no início do ano, mas muitas vezes, na data prevista 

da reunião, arranjam-se outros eventos, como reunião na Diretoria, orientação 

técnica para o diretor, ou seja, a reunião prevista no calendário não pode ocorrer 

sem a presença do diretor e geralmente, esses eventos só são marcados em cima 

da hora. Vamos imaginar que um pai de aluno que se organizou, se preparou para 

comparecer naquela data, descobre que simplesmente, a reunião não vai ocorrer... 

É claro que essa reunião deverá ser remarcada, mas o pai não vai ter a mesma 

preocupação inicial de comparecer, e pior, nem sempre esse pai entende que a 

dinâmica da escola é essa coisa louca e que a culpa não está na escola e sim no 

sistema, no funcionamento que temos hoje na escola... Querendo ou não, sem a 

presença do diretor a reunião não pode ocorrer, porque a lei assim determina, 

então, querendo ou não, o diretor acaba sendo a figura principal nas reuniões e a 

participação é boicotada pelo próprio sistema que exige que ela ocorra... 

Pesquisador: Em sua experiência como supervisor de ensino na rede estadual 

paulista, você já participou de reuniões de Conselho de Escola, APM ou outro 

Colegiado Escolar nas escolas estaduais que você supervisiona ou supervisionou?  

Supervisor: Sim, algumas vezes...  
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Pesquisador: E quais suas impressões dessas reuniões em relação à gestão 

democrática? 

Supervisor: Em uma dessas reuniões numa escola, fiquei bem impressionada com a 

organização, com a condução da reunião... Naquele primeiro contato, achei que o 

funcionamento da escola fosse de uma forma, mas conforme fui convivendo naquele 

ambiente fui percebendo que não era bem assim. Em outras escolas percebi apenas 

o cumprimento de protocolo. 

Pesquisador: E você acredita que essas reuniões facilitam a gestão democrática?  

Supervisor: Sinceramente, não...  

Pesquisador: Por quê? 

Supervisor: Porque na verdade, não acho que as pessoas participam 

democraticamente do processo de gestão... Acho que ninguém participa da gestão 

da escola no formato que observo, não há gestão democrática. É uma falácia.  

Pesquisador: Como assim? 

Supervisor: Generalizando, as pessoas fingem participar sem saber muitas vezes o 

que estão fazendo ali, mas quem decide geralmente é o diretor. 

Pesquisador: Você poderia falar um pouco sobre o papel do diretor de escola em 

relação à gestão democrática? 

Supervisor: O diretor deve ser o grande responsável pelo sucesso da gestão 

democrática, dentro de um cenário composto pelo cumprimento da legislação. Ele 

deve envolver todos os atores sociais que pertencem à comunidade escolar no 

desenvolvimento das cinco atividades fundamentais da gestão, que envolvem: 

análise da situação ou dos fenômenos escolares, decisão sobre a análise, 

planejamento sobre a decisão tomada coletivamente, execução e posterior 

avaliação do percurso escolhido.  Por isso que eu digo, se não tem quadro 

completo, impossível ter tempo para tudo isso sozinho, tendo que dar conta do que 

não é sua função... 

Pesquisador: Então podemos dizer que o foco da gestão está no diretor, na postura 

dele? 

Supervisor: Não só na figura do diretor, mas digamos que ele é o responsável por 

70% do processo... Além dele, tem a legislação, a comunidade escolar... Um 

conjunto de elementos que formam a base, que propiciam as condições adequadas 

para a ação do diretor, mas se o diretor não tiver o compromisso com o processo, 

nada acontece. 
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Pesquisador: Como é visto por você o papel dos professores em relação à gestão 

democrática? 

Supervisor: Os professores compõem o grupo que poderá dar sustentação técnica 

ao trabalho desenvolvido pelo diretor. 

Pesquisador: As escolas da rede estadual paulista obedecem a algum tipo de diretriz 

para o trabalho com o Conselho de Escola, Grêmio Estudantil e APM?  

Supervisor: A legislação em vigor, somente. Não há orientação de “como fazer”. 

Pesquisador: Você acredita que há relação entre gestão democrática da escola e 

gestão do sistema educacional paulista? 

Supervisor: No momento, não.  

Pesquisador: Na sua opinião, o que mais dificulta a Gestão Democrática na maioria 

das escolas da rede estadual? Quais os principais entraves para que este tipo de 

Gestão ocorra? 

Supervisor: O que mais dificulta a gestão democrática na rede, em geral é pessoal 

insuficiente e mal remunerado, às vezes com formação deficitária. Há também a 

falta de participação e acompanhamento da comunidade escolar. Além disso, o 

Conselho Estadual e Secretaria de Educação estão muito distantes da atividade-fim 

da escola.  

Pesquisador: De acordo com sua vivência na supervisão, você pode contar alguma 

experiência que tenha dado certo em relação à gestão democrática e participativa na 

rede estadual? 

Supervisor: Infelizmente não. De todas as experiências que deram algum resultado 

positivo, guardo algumas ressalvas. 

Pesquisador: Ok. Muito obrigada. 

 

Entrevista – S2  

Pesquisador: Bom dia... Eu gostaria de conversar com você sobre minha pesquisa 

do curso de mestrado e pedir autorização para que toda a nossa conversa seja 

gravada e transcrita por mim, se você concordar. Tudo bem? 

Supervisor: Tudo bem... 

Pesquisador: Quero ainda esclarecer que tudo o que conversarmos servirá para 

levantar dados para a minha pesquisa e não haverá identificação nos depoimentos 

que venham a compor a parte escrita da pesquisa. Você pode decidir a qualquer 

momento não mais participar da pesquisa, sem nenhum problema, ok? 
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Supervisor: Ok. 

Pesquisador: Como você iniciou a carreira na área da Educação e por que escolheu 

esta área? 

Supervisor: Morava no interior. Fui inscrever-me para o vestibular num momento de 

farra, afinal era um evento sair do interior e ir para a capital. Lembro-me que uma 

escola particular contratou um ônibus para levar seus alunos, um deles era um primo 

meu. Fui de penetra... Quando me deram a ficha de inscrição fiz mentalmente uma 

relação candidatos X vagas. (Sempre fui racional). Caiu Letras. Depois de formada 

fui ser secretária executiva. Quando fiquei sabendo que uma escolinha estava 

precisando de uma Profª de Português para a 4ª e 6ª séries, não pensei duas 

vezes... (Que burra!). 

Pesquisador: Por quê burra, você se arrependeu? 

Supervisor: Não me arrependi pela profissão, que é maravilhoso trabalhar com 

pessoas, ajudá-las a aprender, a descobrir o mundo, a melhorar seu conhecimento 

sobre um monte de coisas... Porém... (sempre tem que ter um porém...), a escolha 

não foi acertada no sentido financeiro... Professor é muito mal remunerado e já foi a 

época que era uma profissão respeitada, não é? 

Pesquisador: E você sempre foi professora ou passou por outras experiências na 

área? 

Supervisor: Eu fui professora, depois assumi a função de vice-diretora numa escola 

periférica daqui de São Bernardo do Campo. Nessa época descobri que era mais 

fácil ser professora... Como é difícil lidar com todas as demandas da escola... Tudo 

que é pedido pela Diretoria é para ontem, há várias, várias coisas acontecendo ao 

mesmo tempo e tudo tem que ser feito ao mesmo tempo... Que loucura... Vocês são 

realmente heróis de dirigir as escolas na situação em que elas se encontram hoje... 

Pesquisador: Você diz que somos heróis... Por quê? Antigamente era mais fácil 

dirigir uma escola? 

Supervisor: Eu acredito que a demanda de trabalho era menor, já que o número de 

alunos nas escolas também era menor e a escola era muito mais rígida e respeitada 

socialmente, não é? 

Pesquisador: Porquê você acredita que a escola é menos rígida hoje, do que era 

antes? 

Supervisor: Ah, por “n” motivos... Há as questões do aumento do número de alunos, 

da educação hoje ser delegada pelos pais à escola, pelo fato das pessoas 
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conhecerem mais seus direitos e questionarem mais (o que não acontecia em 

hipótese alguma antes...) 

Pesquisador: Você acredita que essa mudança também tem ligação com as leis que 

pregam a gestão democrática? 

Supervisor: Com certeza...  

Pesquisador: Você poderia falar um pouco sobre o papel do diretor de escola em 

relação à gestão democrática? 

Supervisor: O diretor tem a difícil tarefa da articulação. Penso nele como um político 

nato, capaz de unir diferentes segmentos num mesmo ideal. Para isso são 

necessárias incansáveis reuniões com pais, professores, alunos e, de novo, pais, 

professores, alunos... Reuniões que demandam um tempo do qual ele não dispõe. 

No entanto uma escola democrática dentro de um sistema estatal é algo complicado, 

porque há limites legais para sua autonomia. Além de se pensar no Diretor como o 

aquele que põe ordem, sem o qual a escola vira uma bagunça. É uma visão 

ultrapassada. Se todos soubessem onde começam e terminam suas 

responsabilidades e as cumprissem talvez pudesse ser mais fácil. 

Pesquisador: Como é visto por você o papel dos professores em relação à gestão 

democrática? 

Supervisor: Gestão democrática pressupõe participação e, por incrível que pareça, 

os professores são os que menos se dispõem a tanto. Reuniões? Só se forem 

dentro do meu período. Atender a comunidade? Impossível, o problema é sempre do 

aluno e da família que não o educou. É preciso saber/querer ouvir. Mas o docente já 

está cansado. São horas extenuantes que passa a tentar fazer com que seus alunos 

também o ouçam. Falta na escola espaço para essas discussões, parar, dialogar, 

permitir-se “descobrir” o caminho a seguir e, principalmente acatar as decisões 

coletivas. O professor, infelizmente, por opção, isola-se em sua sala de 

aula/disciplina. 

Pesquisador: As escolas da rede estadual paulista obedecem a algum tipo de diretriz 

para o trabalho com o Conselho de Escola, Grêmio Estudantil e APM?  

Supervisor: Sim. Todos eles são regidos por legislação específica. No papel tudo 

funciona perfeitamente... 

Pesquisador: E na prática, não? 

Supervisor: Você está brincando? (risos)... Existe um discurso muito cobrado dos 

gestores, mas a participação é pró-forma... Só... 
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Pesquisador: Você acredita que há relação entre gestão democrática da escola e 

gestão do sistema educacional paulista? 

Supervisor: Se você está querendo dizer se a Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo permite que a escola tenha uma gestão democrática, porque ela também 

o é, vamos começar a rir agora. Não... Como disse anteriormente é um discurso 

muito cobrado dos gestores, mas a participação exigida resume-se à assinatura de 

atas no Conselho de Escola, Conselho de Classe, APM, cheques... Não há 

preocupação com as reivindicações da comunidade na qual a escola está inserida. E 

quando acontece, é depois de muito brigar, até mesmo através da promotoria a fim 

de garantir um mínimo de qualidade do espaço. A Diretoria de Ensino, a quem a 

escola se reporta, também enfrenta o mesmo problema, uma série de 

“burocratismos” que atravancam o sistema, onde um documento chega a ficar 

meses rolando de um setor para outro até o seu destino final. 

Pesquisador: Quais os desafios enfrentados por escolas que decidem praticar a 

gestão democrática e conquistar mais autonomia?  

Supervisor: Diria que talvez a primeira e mais difícil fosse quanto ao aspecto 

burocrático. Apesar da LDB pregar a gestão democrática, a Secretaria de Educação 

do Estado de São Paulo, a Diretoria de Ensino, a Secretaria da Escola, o Conselho 

Tutelar, a Promotoria, trabalham com prazos que não pressupõem dilatação. Como 

discutir, dialogar com o grupo se a decisão deve ser tomada para ontem. Também 

há o fato de que quase tudo já vem “pronto”, à escola cabe a pseudo-participação 

em que finge decidir, mas só lhe cabe aceitar. É preciso fazer com que todos 

entendam os limites dessa gestão democrática que responde a um sistema estatal 

que segue leis, decretos, resoluções, pareceres... Trata-se de um trabalho árduo em 

que é preciso fazer com que toda a comunidade escolar conheça esse mecanismo 

em constante alteração. 

Pesquisador:  Na sua opinião, o que mais dificulta a Gestão Democrática na maioria 

das escolas da rede estadual? Quais os principais entraves para que este tipo de 

Gestão ocorra? 

Supervisor: Primeiro: aspecto legal, prazos , calendários...  

                Segundo: as pessoas não gostam de participar, nossa cultura ainda é 

de aceitação. É mais fácil, vivemos numa sociedade acelerada, onde ninguém 

tem tempo “para conversa fiada”....  
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                 Terceiro: alta rotatividade de docentes e funcionários, o que promove 

uma constante quebra do fazer pedagógico e não permite que sejam criados 

vínculos. Pode parecer errado, mas é preciso pensar: “Essa é minha escola, 

trabalho nela, estudo aqui, vivo neste bairro... Se assim o fosse o sentido de 

cuidar, o envolvimento seria maior. Muitas vezes escuto colegas dizerem “A 

escola não é minha, é do Estado... É sua sim, é nossa, é pública e, naquele 

momento você faz parte de tudo que acontece lá dentro, mesmo estando em 

outro local de trabalho. 

Pesquisador: De acordo com sua vivência na supervisão, você pode contar alguma 

experiência que tenha dado certo em relação à gestão democrática e participativa na 

rede estadual? 

Supervisor: Estou há pouco mais de um ano na supervisão, mas vejo muita coisa 

boa acontecendo. É nelas que prefiro me concentrar. Há diretores que são 

verdadeiros fascistas, mas a grande maioria ama o que faz e sua dedicação é 

impressionante. Na rede já tive a oportunidade de ver o esforço de algumas escolas 

em manter um conselho de classe verdadeiramente participativo, decisões tomadas 

coletivamente em relação às verbas recebidas, onde, apesar da dificuldade de 

reunir-se o grupo, todos se esforçam e o conselho de escola realmente participa, 

pais são escutados, assim como alunos e suas opiniões são tão ricas ou até mais 

sábias... Em São Bernardo do Campo isso acontece com mais freqüência. Estive em 

outra Diretoria de Ensino em que os diretores nem tinham conhecimento da 

Legislação, muito menos os pais e alunos...  

Pesquisador: Ok. Muito obrigada. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


