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RESUMO 

 

 

 

Este estudo analisa a experiência de gestão escolar, a partir do exercício de suas funções 

administrativas, pedagógicas e de gestão financeira, em uma unidade escolar do programa 

Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, localizada na Região Econômica do Paraguaçu. 

Instituída mediante decreto assinado pelo então governador da Bahia César Borges, em maio 

de 1998, essa rede de escolas públicas de ensino médio foi implantada para servir de 

referência para todo o sistema estadual de ensino. Concebidos dentro do Programa de 

Ampliação e Melhoria do Ensino Médio, os colégios modelo tinham por objetivo oferecer à 

sociedade baiana novos parâmetros educacionais, por meio do curso de Formação Geral, com 

módulos instrumentais de Informática Básica, Língua Estrangeira e Gestão Empreendedora. 

Para tanto, a investigação adotou a perspectiva que concebe a gestão escolar em sua dimensão 

experiencial, a partir da assunção de saberes e práticas que emergem em um determinado 

contexto situacional, possibilitando aos gestores o desenvolvimento de conhecimentos e 

competências mediante desafios postos no cotidiano, capazes de atender a demandas 

administrativas, pedagógicas e de gestão financeira, que não podem ser separadas de forma 

absoluta.  Foi procedida a reconstituição das práticas dos gestores ao longo da trajetória 

institucional da escola investigada, de 1999 a 2007, visando identificar peculiaridades, 

recorrências, continuidades e descontinuidades que contribuíssem para a compreensão de 

processos e mediações que condicionam o exercício da gestão escolar sob circunstâncias, 

muitas vezes, desfavoráveis e adversas para a realização dos fins educacionais.   A pesquisa 

foi desenvolvida no período de 2006/2007, por meio da realização de um estudo de caso, cuja 

coleta de dados contemplou levantamento documental, conversas informais, observação 

direta, registro em diário de campo, realização de entrevistas e aplicação de questionários. 

Apesar do discurso oficial ressaltar a criação dos Colégios Modelo como algo que 

revolucionaria a educação baiana e brasileira, por apresentarem padrão arquitetônico de 

excelência e proposta pedagógica inovadora para o ensino médio, a investigação constatou 

uma realidade bem diferente daquela difundida pelas autoridades governamentais. Na 

verdade, a unidade escolar pesquisada apresenta, desde sua implantação, problemas 

estruturais que dificultam, em certa medida, a realização dos fins educacionais, dentre os 

quais podemos citar a ausência de um quadro de servidores técnico-administrativos efetivos, o 

que obriga o colégio a recorrer ao expediente de contratações temporárias, comprometendo a 

realização das atividades-meio em diversos setores da escola, em virtude da baixa 

qualificação e rotatividade desses funcionários e a escassez de recursos financeiros repassados 

pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), em relação às despesas de custeio e 

de capital.    

 

Palavras-chave: gestão escolar; práticas gestoras; democratização da escola; autonomia 

escolar. 

 

                       



 
ABSTRACT 

 

 

 

This study analyzes the experience of school management, from the exercise of its 

administrative, pedagogical functions and of financial management, in a school unit of the 

programa Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, located in the Economic Region of the 

Paraguaçu. Instituted by means of decree signed for the governor of the Bahia Cesar Borges, 

in May of 1998, this net of public schools of Junior High school level was implanted to serve 

all of reference for the state system of education. Conceived inside of the Program of 

Magnifying and Improvement of Junior High school level, model schools had for objective to 

offer to the Bahia´s society new educational parameters, by means of the course of General 

Formation, with instrumental modules of Basic Computer science, Foreign Language and 

Enterprising Management. For that, the inquiry adopted the perspective that conceives the 

school management in its experiential dimension, from the installation of knowledge and 

practices which emerge in a definitive situational context, making possible to the managers 

the development of knowledge and abilities by means of challenges ranks in daily, able to 

take care of the administrative, pedagogical demands and of financial management, that 

cannot be separate of absolute form. It was proceeded the reconstitution from the practices of 

the managers throughout the institutional trajectory of the investigated school, of 1999 to 

2007, aiming at to identify peculiarities, recurrences, continuities and discontinuities that 

contributed for the understanding of processes and mediations that condition the exercise of 

the school management under circumstances, much times, favorable and adverse for the 

accomplishment of the educational ends. The research was developed in the period of 

2006/2007, by means of the accomplishment of a case study, whose collection of data 

contemplated documentary survey, informal colloquies, direct comment, register in daily 

notes, interviews done and application of questionnaires. Although the official speech to stand 

out the creation of the Colégios Modelo as something that would revolutionize the Bahia´s 

and Brazilian education, for presenting standard architectural of innovative excellence and 

proposal pedagogical for Junior High School level, the inquiry evidenced a very different 

reality of that one spread out by the governmental authorities. In the truth, the searched school 

unit presents, since its implantation, structural problems that make it difficult, in certain way, 

the accomplishment of the educational ends, amongst which we can say the absence of a staff 

of effective technician-administrative servers, what it compels the school to appeal to the 

expedient of temporary contracts, compromising the accomplishment of the activities-half in 

diverse sectors of the school, due to low the qualification and rotation of these employees and 

the scarcity of financial resources reposed by the Secretary of the Education of the State of the 

Bahia (SEC), in relation the expenditures of defray and capital.  

 

Keywords: school management; practical managers; democratization of the school; school 

autonomy.  
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1  DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS DA ESCOLA PÚBLICA 

 

A educação, entendida como processo social e formativo mais amplo que a 

educação escolar, remonta aos primórdios da humanidade.  Está relacionada às diversas 

formas de organização social que diferentes grupos lançam mão para produzir cultura em sua 

sociedade, engendrando processos de ensinar e de aprender que asseguram a perpetuação 

histórica de diferentes povos, e, nesse sentido, pode-se afirmar que não há uma forma única 

nem um único modelo de educação, tampouco esta ocorre apenas na escola.  

Da família à comunidade, a educação perpassa distintas dimensões da vida social, 

variando sua configuração consoante diferentes tradições culturais. As possibilidades de 

transmissão de saberes, os códigos de conduta social, as formas de organização social e do 

trabalho, as relações de parentesco, a construção de tradições religiosas, o repertório de 

criações artísticas em suas diferentes linguagens, a produção tecnológica que garante a 

sobrevivência de uma determinada comunidade, ocorrem mediante trocas estabelecidas entre 

os sujeitos, dentre elas a educação.  

Esta, por sua vez, participa de forma decisiva no processo de produção de crenças, 

valores e idéias, de qualificações e especialidades que envolvem a troca de símbolos, bens e 

poderes que, em conjunto, constroem tipos de sociedade (BRANDÃO, 1995). 

Com o passar do tempo, o ser humano que transforma, por meio do trabalho e da 

consciência a natureza, com vistas a produzir cultura, viu-se impelido a submeter suas 

criações a processos de codificação e sistematização que pudessem ser traduzidos em saberes 

e experiências a serem transmitidos para as gerações mais novas por meio da educação 

escolar. 

Este fenômeno de escolarização adquire grande impulso a partir das profundas 

transformações sociais, econômicas, políticas e culturais experimentadas pelas principais 

nações européias, decorrentes, sobretudo, de marcantes acontecimentos históricos ocorridos 

na segunda metade do século XVIII, como a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, 

aliado ao desenvolvimento das forças produtivas no modo de produção capitalista,  e, 

conseqüentemente, a formação de novas classes sociais como sujeitos coletivos. 

Desse momento histórico emergem propostas que, mais tarde, vão viabilizar a 

implementação de uma educação laica e pública. A esse respeito, Boto (2003) salienta os 

princípios que nortearam a Revolução Francesa, os quais visaram estabelecer rupturas com a 

ordem social vigente no Antigo Regime, dentre eles destaca-se a educação, como um dos 
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mecanismos capazes de, gradativamente, promover a diminuição das desigualdades 

produzidas pela origem social dos indivíduos, relacionadas à fortuna e à herança. 

O ideário democrático-liberal de uma escola pública universal, única, laica, 

gratuita, para ambos os sexos, em todos os níveis – primário, secundário, institutos e liceus – 

revelava os objetivos de promoção de bem-estar coletivo, propiciando o desenvolvimento das 

potencialidades individuais. 

Inspirado pelas concepções iluministas, o conjunto de idéias e princípios concebia 

o conhecimento como potencialidade emancipatória a serviço da formação da consciência 

livre por parte dos cidadãos, capazes, portanto, de pensarem por si mesmos, sem recorrer à 

razão alheia. Tratava-se, então, de estimular a razão autônoma e a diferença de talentos, 

através do reconhecimento de mérito. Desse modo, a instrução pública e secularizada teria 

condições institucionais de promover a eqüidade, entendida como igualdade de oportunidades 

sociais (BOTO, 2003). 

Nesse sentido, todos deveriam receber igualmente o máximo de instrução por 

meio de uma escola única e universal custeada pelo Estado, como materialização do projeto 

de democracia liberal encarnado pela República francesa em contexto pós-revolucionário, que 

visava legitimar e consolidar uma emergente ordem social marcada por inúmeras 

contradições, dentre elas o compromisso em assegurar, às elites, o direito à propriedade, 

aliado ao atendimento de demandas da população em geral.    

    A partir do século XIX, com a consolidação dos Estados nacionais na Europa, 

são instituídos os primeiros sistemas nacionais de ensino laicos e públicos, já como uma 

responsabilidade estatal, desvinculado, portanto, da Igreja Católica. Tem-se, pela primeira 

vez, a oferta de ensino regular e público para todos, entendido como direito universal, e não 

apenas como privilégio das classes abastadas.  

Para Sacristán (2001), a escolarização em massa é uma realidade ou um ideal que 

define as sociedades modernas como tais e está relacionada ao progresso material e espiritual 

dos indivíduos e da sociedade. O autor destaca que as lutas pela implantação da educação 

obrigatória, em sua origem, refletem os objetivos ambíguos da idéia de escolarizar a todos.  

Por um lado, esta idéia foi defendida como meio de emancipação social e 

individual a partir do Iluminismo, visando legitimar uma nova ordem social que emergia; por 

outro lado, desempenhou o papel de mecanismo de integração social dos Estados nacionais 

modernos, ao mesmo tempo em que se transformou em uma forma de vigilância simbólica 

disciplinadora dos indivíduos (SACRISTÁN, 2001).  
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Os países desenvolvidos, no início do século XX, alcançaram o patamar de 

garantia de oferta universal de educação escolar, por meio da consolidação de sistemas 

nacionais de ensino mantidos pelo Estado. A institucionalização desses sistemas escolares 

implica, por exemplo, na criação de um corpo de professores com um perfil profissional 

melhor definido e com maior visibilidade social decorrente da importância atribuída pela 

opinião pública às finalidades da expansão do ensino público e gratuito.  

A trajetória percorrida pelas sociedades modernas rumo à garantia de direitos 

sociais fundamentais a todos os cidadãos encontra no fenômeno da escolarização em massa 

um importante fator de fortalecimento dos Estados nacionais e da democracia liberal, em 

termos de garantia de direitos sociais, como acesso à saúde, à educação, à habitação, à 

seguridade social, dentre outros. 

Sacristán (2001) ressalta que o projeto implementado pelo Estado Moderno 

contribuiu consideravelmente para fundamentar e para manter a idéia de progresso como 

processo de marcha ascendente na história. Acreditava-se que a educação poderia melhorar a 

qualidade de vida, a racionalidade, a formação moral, o desenvolvimento da sensibilidade 

estética, a compreensão entre os seres humanos, o desenvolvimento econômico, o domínio da 

natureza mediante os avanços das ciências e da tecnologia, dentre outras conquistas. 

Estas e outras questões, submetidas a revisões críticas e atualizações conceituais, 

conforme diferentes matrizes teóricas, impulsionaram a atual produção acadêmica na área da 

pesquisa educacional e o debate público acerca das finalidades da educação na sociedade 

contemporânea, nos quais se inserem alguns autores, como Canivez (2001), Ferreira (2001), 

Sacristán (2001), Nogueira (2002), Penin; Vieira (2002) e Enguita (2004). 

 Por isso, torna-se cada vez mais recorrente as discussões sobre o papel da 

educação escolar na promoção da cidadania e do desenvolvimento social. Partindo-se da 

constatação de que a sociedade delegou à escola, ao longo da história, a tarefa de proporcionar 

a crianças, jovens e adultos de distintas gerações formação humana e instrumentalização 

necessária à inserção na vida social e no mundo do trabalho, reconhece-se, por sua vez, sua 

indiscutível centralidade em relação a outras instituições sociais. 

Apesar de existirem outros grupos e instituições sociais de inegável importância 

no processo de socialização dos sujeitos, a exemplo da família, do grupo de amigos, do local 

de trabalho, das igrejas, dos grupos culturais e de pertencimento étnico, da comunidade, e, 

mais recentemente, das redes sociais,  é na escola que esta socialização tende a ocorrer de 

forma sistemática e rotineira, por meio de normas e procedimentos previamente concebidos, 
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com o objetivo de proporcionar formação humana em sua ampla dimensão, pessoal e 

profissional.  

Para Ferreira (2001), a escola se constitui historicamente como uma instituição 

cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado através de processos de ensinar e 

de aprender que propiciem a sua aquisição por parte dos sujeitos sociais. Esta formação 

abarca as dimensões científica, técnica, ética e humana, contemplando elementos cognitivos, 

como: aprendizagem, ensino, competências, habilidades, conhecimentos, capacitação, 

qualificação e elementos atitudinais, a exemplo de socialização, disciplina, conduta e 

disposições. 

Dessa forma, pode-se identificar uma estreita articulação entre as relações de 

convivência social instituídas pela escola e a preparação para o exercício da cidadania, uma 

vez que é por meio das interações sociais entre indivíduos que compõem a comunidade 

escolar que se aprendem regras, normas, condutas, valores, sem os quais não sobrevive a 

sociedade. 

Assim, Canivez (2001, p. 33) enfatiza o papel da escola na preparação para o 

exercício da cidadania:   

  

 

Se toda comunidade política se caracteriza pela coexistência de várias tradições, a 

escolaridade tem significado particular. A escola, de fato, institui a cidadania. É ela 

o lugar onde as crianças deixam de pertencer exclusivamente à família para 

integrarem-se numa comunidade mais ampla em que os indivíduos estão reunidos 

não por vínculos de parentesco ou de afinidade, mas pela obrigação de viver em 

comum. A escola institui, em outras palavras, a coabitação de seres diferentes sob a 

autoridade de uma mesma regra.       

 

 

  Por sua vez, a inserção dos sujeitos no mundo, como um dos objetivos da 

educação na modernidade, está relacionada ao desenvolvimento de concepções muito 

presentes no pensamento educativo, no currículo e nas práticas escolares, que reiteram o 

sentido pragmático do papel da escola na sociedade moderna, o qual consiste em habilitar os 

sujeitos a entender e a participar de sua cultura, das atividades da sociedade, da 

contemporaneidade de seu mundo, de seu país e de seu tempo.  

Esta finalidade prática e utilitária da educação implica em preparar o educando 

para participar ativamente da vida produtiva por meio da formação para o trabalho, da 

economia, do mundo social, da vida política, da produção cultural, como protagonistas de tais 

processos, em contextos marcados por incertezas, inseguranças, inúmeras formas de exclusão 
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e constantes reelaborações de pautas sociais e culturais produzidas pelo fenômeno da 

globalização (CASTELLS, 1999; DINIZ, 2001; ENGUITA, 2004).   

Coloca-se na ordem do dia novos desafios aos objetivos educacionais, na 

perspectiva de proporcionar acesso ao saber sistematizado cada vez mais requisitado pelo 

processo produtivo, aliado à necessidade de preparação para a convivência democrática e para 

o exercício da cidadania. 

A produção de novos conhecimentos ocorre em ritmo vertiginoso, impondo  

redefinições constantes de demandas em termos de formação do trabalhador, por meio da 

assunção de novas competências e novas habilidades, implicando na necessidade de se refletir 

continuamente acerca das finalidades da educação básica no contexto da sociedade brasileira, 

marcada por profundas desigualdades sociais. 

No entanto, ao mesmo tempo em que se atribui à escola a função de promover 

formação ética e moral e socializar o conhecimento historicamente produzido, com vistas a 

preparar o educando para a vida cidadã, reconhece-se que ela atravessa, hoje, uma profunda 

crise, decorrente da dificuldade em acompanhar, no mesmo ritmo e na mesma intensidade, as 

profundas transformações que ocorrem na sociedade contemporânea. 

As transformações sem precedentes na história da humanidade concorrem para 

conferir, cada vez mais, uma indiscutível importância à escolarização e ao conhecimento 

sistematizado, tanto na organização social quanto nas demandas requeridas pelo mundo do 

trabalho em seus novos cenários. 

Ao abordar os desafios postos à formação humana na contemporaneidade, Castells 

(2006) salienta que a principal característica da atual revolução tecnológica não é a 

centralidade de conhecimentos e informação, mas a aplicação desses conhecimentos e dessa 

informação para a geração de conhecimentos e de dispositivos de 

processamento/comunicação da informação, em um ciclo de realimentação cumulativo entre a 

inovação e seu uso.   

Ao transformarem os meios de processamento da informação, as tecnologias da 

informação e da comunicação agem sobre todas as esferas da vida social e possibilitam o 

estabelecimento de conexões infinitas entre diferentes domínios, assim como entre os 

elementos e agentes envolvidos. Conforme o autor supracitado, a informação ocupa papel 

central na sociedade do conhecimento, uma vez que as pessoas que não possuem as 

competências necessárias para criar e tratar a informação ou aqueles conhecimentos  

requeridos pelo mundo do trabalho são excluídas.  
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Castells (2006) acrescenta que, nesse atual cenário de profundas transformações, 

cabe à escola proporcionar o acesso a meios de informação e a formas de conhecimento em 

suas diferentes linguagens, na perspectiva de promoção da inclusão social de crianças, jovens 

e adultos como sujeitos produtivos e cidadãos capazes de usufruir dos bens culturais, dos 

avanços científicos e da riqueza material gerados pela sociedade contemporânea. 

 Ao analisar a importância da instituição escolar no atual contexto de economia 

globalizada e de divisão internacional do trabalho, Enguita (2004, p. 38)  reitera o seu papel 

de agência promotora da qualificação demandada pelo processo de reestruturação produtiva: 

 

 
Precisamente do fato de estarmos em meio à terceira revolução industrial, que 

atribui à informação e ao conhecimento um papel cada vez mais decisivo na 

produção, multiplica o poder da qualificação e divide a sociedade à sua volta, 

decorre, como não poderia deixar de ser, uma importância redobrada da educação. 

Enquanto a concentração da propriedade depende principalmente do funcionamento 

do mercado (do que se permite comprar e vender e da estrutura das dotações 

iniciais) e a da autoridade, do desenvolvimento das organizações (de suas dimensões 

e de suas regulamentações externas e internas), a concentração da qualificação 

depende, essencialmente – mas não apenas – da estrutura das oportunidades 

escolares e do funcionamento do sistema educacional. Assim, não obstante todo o 

niilismo educativo que encontramos por toda parte, a instituição escolar tem hoje 

uma importância econômica e social nunca antes alcançada. 

 

 

 Por outro lado, a partir da década de 1990 começa a aparecer de forma recorrente, 

em eventos promovidos por organismos internacionais, a discussão acerca da importância 

estratégica da educação escolar como elemento impulsionador do desenvolvimento 

econômico e social das nações (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2004). Reconhece-

se, portanto, sua contribuição para o combate às desigualdades sociais, para a promoção da 

eqüidade social e para o exercício pleno da cidadania.  

Em termos políticos, trata-se de uma temática que tem mobilizado diversos 

segmentos sociais em escala mundial, a exemplo de agências multilaterais, governos 

nacionais, partidos políticos, movimentos de educadores, meios de comunicação de massa, 

entidades empresariais, organizações não-governamentais, centrais sindicais, igrejas, 

movimentos sociais, entidades de classe, dentre outros, em torno da defesa da educação como 

um direito de todos, sobretudo em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, cujas 

populações ainda não alcançaram o acesso universal à escolarização básica. 

Nessa perspectiva, pode-se afirmar como marco histórico desse movimento 

internacional em defesa da educação a Conferência Mundial de Educação para Todos, 
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realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990,  promovida pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e Banco 

Mundial. 

Nessa Conferência foi elaborada a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem,
1
 que, dentre outros princípios, 

propõe a garantia de uma educação básica de qualidade a crianças, jovens e adultos 

(FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003; SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2004). 

O Brasil, como um dos signatários desse documento, assume o compromisso de 

realizar ações visando ao desenvolvimento de necessidades básicas de aprendizagem na 

educação básica ao longo da década, não apenas na escola, mas também na família, na 

comunidade, nos meios de comunicação, com o acompanhamento de um fórum consultivo 

coordenado pela UNESCO (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003). 

As diretrizes formuladas pela Conferência Mundial de Educação para Todos 

inspiraram a elaboração do Plano Decenal de Educação para Todos,
2
 em 1993, no governo 

Itamar Franco.  

Esse documento reiterava os princípios definidos no acordo de Jomtien, revelando 

o alinhamento do Brasil às metas preconizadas pelos organismos internacionais, dentre elas a 

universalização do ensino fundamental e a erradicação do analfabetismo; maior incremento da 

distribuição e aplicação de recursos financeiros para manutenção e investimentos na qualidade 

da educação básica, conferindo maior eficiência e eqüidade mediante mecanismos de 

descentralização administrativa; desenvolvimento de novos padrões de gestão educacional; 

eliminação das desigualdades educacionais; melhoria do acesso e da permanência escolar; 

consolidação de alianças e parcerias entre os entes federativos, o Ministério da Educação 

(MEC), universidades e entidades representativas de dirigentes educacionais; 

desenvolvimento de cooperação e intercâmbio educacional e cultural de caráter bilateral, 

multilateral e internacional (BRASIL, 1993). 

 

 

 

                                                 
1
 UNESCO. Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de  

aprendizagem. Jomtien, 1990. 
2
 BRASIL. Ministério da Educação. Plano Decenal de Educação para Todos. Brasília, DF: MEC, 1993. 136p. 
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  Muitas dessas metas foram contempladas na versão final da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB),
3
 aprovada em dezembro de 1996 pelo Congresso 

Nacional. Fruto de embates e disputas de projetos, a LDB expressa significativos avanços, ao 

definir os princípios e fins da Educação Nacional, sua organização, com o estabelecimento 

das atribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e o regime de 

colaboração entre os respectivos sistemas de ensino, os níveis e as modalidades de ensino, a 

natureza e a destinação de recursos financeiros da educação, entre outras.  

Além de afirmar esses princípios, a LDB preconiza a gestão democrática da escola 

pública, assegurando às unidades escolares progressivos graus de autonomia pedagógica, 

administrativa e de gestão financeira; a participação dos profissionais da educação na 

elaboração do projeto político-pedagógico da escola; a participação da comunidade escolar e 

local em conselhos escolares; a instituição de padrões mínimos de qualidade; e o processo 

nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior.  

Apontada como um dos caminhos para a efetiva democratização da escola 

pública, a gestão democrática exige uma profunda reflexão sobre sua natureza, suas 

possibilidades e seus limites. Indiscutivelmente, as demandas por maior participação da 

comunidade na gestão escolar acompanham a luta dos setores progressistas da sociedade 

brasileira pela ampliação do acesso à educação básica, por mais verbas para a escola pública, 

pela garantia da qualidade de ensino socialmente referenciada, concebendo a educação como 

um direito de todos. 

As práticas de gestão escolar não ocorrem em terreno asséptico, imune a 

contradições, conflitos e antagonismos que refletem disputas de poder na sociedade. Portanto, 

faz-se necessário considerar a dimensão política presente nas funções, tanto administrativas, 

quanto pedagógicas, desenvolvidas na escola.  

A escola constitui um microcosmo social marcado por disputas de poder, conflitos 

de interesses e capacidade de forjar consensos e dissensos em torno dos objetivos almejados. 

Ela reproduz hierarquias, estruturas de poder e o jogo político que permeiam as relações entre 

o Estado e a sociedade, ainda que tais processos não ocorram de forma mecânica em seu 

interior, uma vez que estão submetidos a mediações operadas pelos sujeitos que compõem a 

comunidade escolar, capazes não apenas de reproduzi-los, mas também de oferecer 

resistência, reelaborando-os e ressignificando-os do ponto de vista político.   

                                                 
3
 BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Brasília, DF: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2003. 65p. 
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Spósito (2002) salienta a necessidade de se explicitar os pressupostos que devem 

orientar a defesa da participação popular no âmbito da escola, o que requer o entendimento do 

caráter público dos serviços educativos mantidos pelo Estado.  

Para esta autora, a escola constitui-se em uma res pública, cuja responsabilidade 

consiste em promover a formação de cidadãos e a preparação para o trabalho, por meio do 

acesso e socialização do saber historicamente sistematizado em ciência, cultura e tecnologia, 

como um direito social. Isso aponta para a luta pela construção de um controle social 

democrático baseado na participação popular, forjando novos consensos sobre as finalidades 

da educação pública. 

Estas reflexões contribuiram para a escolha do Colégio Modelo Luís Eduardo 

Magalhães (CMLEM) como campo empírico de um trabalho de pesquisa sobre práticas 

gestoras em uma unidade escolar da rede de escolas públicas de ensino médio do estado da 

Bahia, instituída mediante Decreto
4
 assinado pelo governador César Borges, em maio de 

1998.  

Concebidas para serem escolas de referência para toda a rede estadual de ensino, 

os Colégios Modelo foram implantados em municípios localizados nas diversas regiões do 

estado da Bahia, adotando-se o mesmo padrão arquitetônico e concepção curricular 

considerada inovadora, através da oferta do curso de Formação Geral, em consonância com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio  (DCNEM),
5
 estruturado em módulos 

instrumentais de Informática Básica, Língua Estrangeira e Gestão Empreendedora. 

Levando em consideração o seu caráter multidimensional, concebemos a gestão 

escolar como instância mediadora entre as atividades-meio e as atividades-fim da escola, 

visando a se alcançar os objetivos voltados para a oferta de ensino público de qualidade, o que 

engloba o conjunto de funções administrativas e suas interfaces com o trabalho pedagógico 

em sentido amplo – coordenação, planejamento, prática docente, processos de ensinar e de 

aprender, organização curricular, avaliação, dentre outras atividades. 

Dessa forma, procuramos investigar como se desenvolvem as práticas gestoras em 

uma unidade escolar da rede de Colégios Modelo, em suas dimensões administrativa 

pedagógica e de gestão financeira.  

                                                 
4
 BAHIA. Lei n

o 
7.293, de 4 de maio de 1998. Institui o programa Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães e dá 

outras providências. Diário Oficial do Estado da Bahia. Salvador, 5 de maio de 1998. Ano 82, n. 16.803, p. 

11. 
5
 BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução 03/98. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Ensino Médio. In: NUNES, C. Ensino médio. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 
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Visando refletir criticamente sobre a complexidade das práticas gestoras em suas 

múltiplas dimensões, formulamos o seguinte problema de pesquisa: Como se desenvolvem as 

práticas gestoras em uma escola pública de ensino médio em suas funções 

administrativas, pedagógicas e de gestão financeira? 

Para tanto, procurando estabelecer um delineamento da pesquisa realizada, de 

modo a responder ao problema formulado, elaboramos o seguinte objetivo geral de pesquisa: 

investigar as práticas gestoras em uma unidade escolar do Colégio Modelo Luís 

Eduardo Magalhães, em suas funções administrativas, pedagógicas e de gestão 

financeira. 

A partir daí, foram elaborados os seguintes objetivos específicos: 1. Analisar as 

práticas gestoras como instâncias mediadoras entre atividades-meio e atividades-fim da 

escola, visando a consecução dos objetivos educacionais; 2. Compreender os processos 

que condicionam a utilização racional de recursos financeiros na escola, visando a 

garantia de ensino público de qualidade; 3. Levantar a opinião de professores, 

estudantes e funcionários sobre o desempenho da equipe gestora e das condições de 

funcionamento da unidade escolar.  

A elaboração do objetivo geral adotou como referência a perspectiva que concebe  

as práticas gestoras em sua dimensão experiencial, isto é, a assunção de saberes e práticas que 

emergem em um determinado contexto situacional, possibilitando que os sujeitos 

desenvolvam conhecimentos e competências a partir de desafios postos ao exercício da gestão 

escolar no cotidiano. 

 Assim, entendemos a gestão escolar como um campo de práticas que se articulam 

e se interpenetram, contemplando funções administrativas, pedagógicas e de gestão de 

recursos financeiros, em contraposição à concepção de modelos de gestão, concebidos como 

corpos de princípios e de orientações técnicas acerca do planejamento e controle das funções 

administrativas da organização escolar, que assumem um caráter geral e potencial, não 

necessariamente dependente da ação organizacional concreta (LIMA, 2001). 

No caso investigado, a pesquisa constatou que o exercício da gestão escolar, ao 

longo da trajetória institucional da escola estudada, desenvolveu-se por meio de práticas 

elaboradas pelos membros da equipe gestora, através da construção de um saber-fazer que 

emerge da experiência, em processos contínuos de construção/reconstrução dos modelos 

organizacionais de escola pública, e não de uma mera assimilação de princípios normativos 

que visam imprimir maior racionalidade ao desempenho das funções administrativas. 
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No que se refere ao objetivo específico, que visa analisar as práticas gestoras 

como instâncias mediadoras entre atividades-meio e atividades-fim, a pesquisa buscou 

compreender o papel de mediação das práticas gestoras entre os meios e os fins educacionais, 

mediante observação direta, realização de entrevistas, aplicação de questionários e análise de 

documentos, como o Projeto Político-Pedagógico (PPP) e os formulários de apresentação do 

Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) da unidade escolar pesquisada. 

Para tanto, adotamos a definição conceitual desenvolvida por Paro (2004), que 

considera as atividades-meio como aquelas que embora guardem referência com o processo 

de ensino e de aprendizagem, a fazem de forma mediatizada, assumindo funções que 

viabilizam as condições para a consecução do processo pedagógico escolar, 

predominantemente em sala de aula. Essas funções incluem as atribuições inerentes à Direção 

escolar, aos serviços de secretaria, da biblioteca, do setor de mecanografia, ao pessoal de 

apoio – porteiros, zeladores, funcionários da limpeza, vigilantes, entre outras.  

As atividades-fim referem-se a tudo que se relaciona à apropriação do saber 

escolar pelos educandos. Aqui se inclui, também, o trabalho docente que viabiliza os 

processos de ensinar e de aprender desenvolvidos dentro e fora da sala de aula e as próprias 

funções da Coordenação Pedagógica, na medida em que esta lida diretamente com o 

planejamento e acompanhamento das atividades pedagógicas (PARO, 2004). 

O segundo objetivo específico, buscou compreender os processos que 

condicionam a utilização racional de recursos financeiros repassados pela Secretaria da 

Educação do Estado da Bahia (SEC) para despesas de manutenção e investimento da escola e 

sua relação com a promoção de ensino público de qualidade.  

Apesar dos avanços proporcionados pelas políticas de descentralização 

administrativa e financeira, que conferem às instituições escolares uma maior autonomia na 

gestão de recursos financeiros, estes nunca são suficientes para atender às demandas de 

funcionamento das escolas, o que obriga os gestores a estabelecerem prioridades, face à 

escassez de verbas, o que, na maioria das vezes, termina por comprometer o alcance dos fins 

educacionais. 

Quanto ao terceiro objetivo específico, visamos ampliar a análise acerca das 

práticas gestoras, que, além de terem sido estudadas mediante trabalho de campo - incluindo 

pesquisa documental, observação direta, registro em diário de campo e realização de 

entrevistas – contemplou, ainda, a aplicação de questionários a professores, estudantes e 

funcionários, com vistas a obtenção de opiniões, de caráter avaliativo, de membros da 

comunidade escolar acerca do desempenho da equipe gestora, da Coordenação Pedagógica, 
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do Colegiado Escolar, da implementação do PPP, da execução do PDE, das condições de 

funcionamento e de trabalho na escola, da qualidade de ensino no curso de Formação Geral, 

dentre outras questões. 

A aplicação dos questionários e posterior tratamento dos dados coletados teve por 

objetivo proceder a uma maior contextualização da realidade investigada, que, juntamente 

com a análise dos dados obtidos por meio de outras técnicas de pesquisa utilizadas, contribuiu 

para a ampliação do escopo analítico do objeto de estudo em questão, ensejando aos sujeitos 

da pesquisa a possibilidade de avaliar, mediante respostas efetuadas a partir de indicadores 

construídos, processos relacionados aos meios e aos fins presentes na organização escolar da 

qual fazem parte e são co-construtores. 

A realização de uma pesquisa sobre a experiência de gestão escolar em uma 

unidade de ensino do programa Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, uma rede de 

escolas públicas de ensino médio do estado da Bahia, visou contribuir para um maior 

conhecimento dos processos que condicionam o desenvolvimento de suas práticas gestoras.  

                   No plano do discurso oficial, eram consideradas escolas de referência para toda a 

rede estadual de ensino, tanto por sua infraestrutura física, quanto pela proposta pedagógica 

tida como inovadora, através da oferta de ensino médio regular, por meio do curso de 

Formação Geral, atendendo às exigências legais estabelecidas pela reforma do Ensino Médio 

implantada pelo governo FHC, em 1998. 

Referenciado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(DCNEM), o curso de Formação Geral, dentre outros objetivos, propõe a formação do 

educando para a cidadania e para o trabalho, através do desenvolvimento de competências e 

habilidades, mediante novos parâmetros educacionais. 

A rede de Colégios Modelo, concebida como programa, foi implantada em uma 

conjuntura marcada por iniciativas do governo da Bahia de implementar políticas públicas 

que visaram promover a melhoria da educação básica, por meio da ampliação da oferta de 

ensino público, combate ao analfabetismo, preparação para o trabalho, entre outras, 

conseqüentemente, melhorando a qualidade de vida dos baianos e aumentando o grau de 

competitividade do estado. 

As ações foram viabilizadas através de programas que tiveram financiamento de 

organismos internacionais, a exemplo do Banco Internacional para Recosntrução e 

Desenvolvimento (BIRD) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). No caso 

dos Colégios Modelo, os recursos destinados à sua implantação foram oriundos do processo 

de privatização da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA). 
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Peculiaridades que conferiram ao Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, na 

época de sua implantação, um caráter especial em relação a outras escolas públicas estaduais, 

ainda que, ao longo de sua trajetória, não tivesse recebido tratamento diferenciado por parte 

da SEC pelo fato de ser considerado modelo, o que o torna uma escola pública como outra 

qualquer. 

Tratava-se, na época, de um empreendimento arrojado na área educacional baiana, 

constituindo uma rede de escolas de porte especial espalhadas por diversas regiões da Bahia, 

sendo muito procuradas pela população em idade escolar. A massiva propaganda oficial 

veiculada pelo governo estadual e o marketing político erigido em torno da idéia de uma 

escola diferenciada e de referência, contribuiram para fomentar junto à sociedade baiana a 

visão de que ela era, realmente, uma escola modelo. 

Acreditamos que a realização deste trabalho possa ter contribuído para o 

aprofundamento de estudos sobre práticas gestoras, a partir de uma reflexão crítica acerca dos 

dilemas e desafios postos à gestão da escola pública, entendida como um campo de práticas 

administrativas e pedagógicas que se articulam e se interpenetram, com vistas à consecução 

dos fins educacionais, submetida a condicionamentos sociais, políticos e econômicos.    

Quanto à forma de apresentação, o presente trabalho inclui este capítulo, que 

enfatiza os desafios colocados à escola pública em termos de socialização do saber 

sistematizado e de formação profissional e para a cidadania, a partir de profundas 

transformações sociais, econômicas, culturais e tecnológicas produzidas pela sociedade 

contemporânea, concorrendo para a assunção de novos meios de informação e de novas 

formas de conhecimento demandados pelos novos cenários do mundo do trabalho.  

No Capítulo 2, intitulado A crise do Estado e a emergência do modelo 

gerencial de administração, é abordado o esgotamento do modelo de Estado de Bem Estar 

Social (Welfare State), que vigorou na Europa no período de 1945 a 1973, e, 

conseqüentemente,  o aprofundamento da crise fiscal dos Estados nacionais, que passam a 

implementar políticas de ajuste estrutural preconizadas por organismos internacionais, como o 

Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI), incluindo-se a redução do gasto 

governamental, de modo a promover o equilíbrio orçamentário, liberalização financeira,  

implementação de programas de privatização de empresas estatais, desregulamentação dos 

mercados etc. 

No bojo dessas mudanças operadas na estrutura organizacional do Estado 

contemporâneo, emerge, na década de 1980, o modelo gerencial de administração pública, 

que se caracteriza pela busca de maior eficiência, redução e controle dos gastos e serviços 
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públicos, bem como pela demanda de melhor qualidade e pela descentralização 

administrativa, atribuindo-se maior autonomia às instâncias regionais e locais, passando a 

exercer influência na implementação de políticas públicas, e, particularmente, na execução de 

políticas e na oferta de serviços educacionais.  

No Capítulo 3, Da administração escolar à gestão educacional: trajetória de 

ressignificações no campo dos conceitos e da prática, é analisada a produção teórica da 

administração escolar, seus conceitos fundamentais e sua forte filiação à Teoria Geral da 

Administração.  

Destaca-se também a influência da Escola Clássica da Administração, sobretudo 

os princípios difundidos por Frederick Taylor e Henri Fayol, na constituição da administração 

escolar como campo de conhecimento no Brasil e no mundo, ao incorporar o modelo de 

organização da empresa capitalista e os critérios de eficiência, racionalização e produtividade, 

reforçando sua vinculação com as teorias da administração de empresas,   transplantando 

métodos e técnicas aplicados na gestão empresarial  para o campo educacional.  

Na década de 1980, com o fim do regime militar e, posteriormente, com a 

redemocratização do país, surgiram os primeiros movimentos de luta em defesa da escola 

pública e de melhores condições de trabalho e de remuneração dos professores, ensejando, 

também, mobilizações por mudanças na organização e na gestão da escola e a valorização do 

magistério como profissão.  

Esse momento histórico contribuiu para a deflagração de movimentos em defesa 

da gestão democrática da educação, ao reivindicar a implantação de processos mais coletivos 

e participativos de organização do trabalho escolar e a autonomia como princípio norteador da 

participação da comunidade local nas tomadas de decisão da escola. 

No Capítulo 4, intitulado Percurso metodológico: a construção de um caminho 

possível, é apresentado o desenho metodológico que orientou a realização desta pesquisa,    

salientando-se o surgimento e desenvolvimento das abordagens qualitativas de pesquisa e as 

possibilidades de sua utilização nas ciências sociais e na educação, apresentando-se o objeto 

de estudo, o campo empírico, as opções metodológicas, os sujeitos da pesquisa, os dilemas 

acerca da negociação de acesso etc. 

O Capítulo 5, denominado Marco político-institucional: a criação dos Colégios 

Modelo, analisa o contexto social e político e os objetivos que ensejaram a criação do 

programa Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães (CMLEM) pelo governo da Bahia, 

abordando o processo de implantação da unidade escolar investigada, a grande demanda da 

população por vagas, as primeiras dificuldades de ordem administrativa, entre outros. 
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São apresentados dados estatísticos, mediante gráficos e tabelas, relativos à 

titulação e regime de trabalho do corpo docente e ao censo escolar, referente ao período 

2005/2007, como número de alunos matriculados, número de turmas, dados sobre 

desempenho escolar, como número de aprovados, de reprovados, de evadidos e de 

transferidos.  

Além disso, procede-se à análise de dados dos questionários aplicados a 

professores, estudantes e funcionários do Colégio Modelo, com o objetivo de obter opiniões 

de cunho avaliativo, de representantes da comunidade escolar sobre o desempenho da equipe 

gestora, da Coordenação Pedagógica, do Colegiado Escolar, sobre a implementação do PPP, 

sobre a execução do PDE, as condições de funcionamento e de trabalho na escola, a qualidade 

de ensino do curso de Formação Geral,  entre outras.   

 No Capítulo 6, Desvelando práticas gestoras, é analisada a experiência de 

gestão escolar na unidade escolar do Colégio Modelo selecionada, a partir da reconstituição 

da trajetória das práticas gestoras de quatro dirigentes escolares, desde a sua inauguração, em 

1999, até o início do governo Jaques Wagner, em 2007. 

Para tanto, procedemos a uma síntese que visou caracterizar a experiência de 

gestão de cada um desses dirigentes escolares, suas peculiaridades, recorrências, 

continuidades e descontinuidades, bem como as dificuldades encontradas para o 

desenvolvimento das funções administrativas, pedagógicas e de gestão financeira.  

A opção adotada neste trabalho foi a de realizar uma abordagem detalhada e 

contextualizada das práticas gestoras ao longo de oito anos de funcionamento do colégio, com 

vistas a compreender processos e mediações que condicionam o exercício da gestão escolar 

sob circunstâncias muitas vezes desfavoráveis e adversas para a realização dos fins 

educacionais. 

O Capítulo 7, O Colégio Modelo sob nova Direção: transição para as eleições 

diretas, analisa as expectativas criadas pela sociedade baiana com a eleição de Jaques 

Wagner ao governo da Bahia, em 2006, particularmente na área de educação. 

No caso das escolas públicas estaduais, assistiu-se à reprodução de velhas práticas 

políticas, com a substituição de diretores e vice-diretores mediante o expediente de indicação 

política por parte de lideranças partidárias da base de sustentação do novo governo, 

reforçando o sentido de cargo de confiança atribuído a essas funções. 

Dessa forma, o capítulo aborda o contexto no qual ocorreu a mudança de gestores 

da escola, sua repercussão entre os membros da comunidade escolar e as principais 

dificuldades enfrentadas pela nova equipe gestora, além das expectativas criadas com a 
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instituição das eleições diretas para diretor e vice-diretor das escolas públicas estaduais, 

através de decreto assinado pelo governador Jaques Wagner, em setembro de 2008. 

No Capítulo 8, Considerações Finais, são apresentadas as principais conclusões 

do trabalho, a partir da análise da experiência de gestão escolar no Colégio Modelo 

pesquisado, por meio da abordagem das práticas gestoras ao longo de sua trajetória 

institucional, que possibilitaram a percepção de seu papel de mediação entre os meios e os 

fins, contemplando funções administrativas, pedagógicas e de gestão financeira.  

Além disso, procedeu-se a uma análise crítica visando desconstruir a imagem 

erigida pelo discurso oficial, que conferia à escola a condição de modelo. A investigação 

detectou dificuldades estruturais, sobretudo quanto à carência de funcionários e a escassez de 

recursos financeiros para atender a despesas de custeio e de capital, os quais terminaram por 

comprometer, em certa medida, a realização dos objetivos educacionais.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

2  A CRISE DO ESTADO E A EMERGÊNCIA DO MODELO GERENCIAL DE     

ADMINISTRAÇÃO   

 

A crise do Estado iniciou-se na década de 1970, a partir do desmoronamento dos 

chamados anos dourados do capitalismo contemporâneo (HOBSBAWM, 1995), 

correspondente ao período de 1945 a 1973, caracterizado por taxas elevadas de crescimento 

econômico, por pleno emprego e intenso aumento de consumo nos países desenvolvidos. 

A pujança econômica iniciou-se logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, 

ensejando importantes conquistas para as classes trabalhadoras nos países capitalistas 

industrializados, dentre elas, destaca-se a implantação, por parte do Estado, de uma rede de 

proteção social, constituída por serviços de saúde, de sólido sistema de seguridade social, 

seguro-desemprego, ampliação da oferta de escolarização básica, política habitacional, entre 

outras. 

Entretanto, a partir dos anos de 1970, com a crise do Estado de Bem-Estar Social, 

assiste-se ao colapso das políticas sociais viabilizadas por investimentos públicos 

proporcionados pelo período de franco crescimento econômico e por favoráveis condições 

fiscais do aparelho estatal para implementá-las.  

O que se sucedeu a esse próspero ciclo de desenvolvimento econômico foi uma 

brusca queda do crescimento da produção e da produtividade, juntamente com a ocorrência de 

períodos de recessão mais longos e severos e drástico aumento do desemprego em escala 

mundial. Como conseqüência, o declínio nas taxas de crescimento implicou em diminuição da 

arrecadação tributária, comprometendo a continuidade dos programas sociais protagonizados 

pelo Welfare State.  

Singer (1995), ao analisar o impacto da crise econômica instaurada nesse período, 

identifica o primeiro choque do petróleo, ocorrido em 1973, como acontecimento decisivo 

para a instauração de uma grave crise fiscal que afetou diversos Estados nacionais.  

A recessão econômica terminou por abalar os pilares do Welfare State em países 

desenvolvidos da Europa, fortemente agravados pelos cortes de verbas que as políticas de 

ajuste estrutural passaram a impor, definindo-se como um conjunto de programas de 

estabilização econômica preconizados por organismos internacionais, sobretudo o Banco 

Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI), resultando em uma série de 

recomendações que terminaram por exercer forte influência na formulação da política 

econômica interna de diversos países. 
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Por sua vez, nos anos de 1980, com o aprofundamento da crise fiscal que afetou, 

principalmente, países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, o Banco Mundial assumiu 

importante papel estratégico na reestruturação dessas economias, por meio de programas de 

ajuste fiscal. Assim é que de um banco de desenvolvimento, indutor de investimentos, esta 

agência multilateral tornou-se o principal representante dos interesses dos grandes bancos 

privados internacionais, ao impor uma série de condicionalidades para a concessão de novos 

empréstimos aos países endividados. 

Assim, o Banco Mundial passou a intervir diretamente nas políticas públicas e a 

influenciar a própria legislação dos países. Dentre as orientações preconizadas, incluem-se a 

redução do gasto governamental, de modo a promover o equilíbrio orçamentário, sobretudo 

mediante a redução dos gastos públicos,  desvalorização da moeda para promover a 

exportação, liberalização financeira, por meio da reformulação das normas que restringem o 

ingresso de capital estrangeiro, redução das tarifas para importações e aumento da poupanças 

pública e privada. 

As políticas de ajuste estrutural englobaram também ações de redimensionamento 

do tamanho do Estado, mediante redefinição de suas atribuições, por meio de programas de 

privatização de empresas estatais, adoção de mecanismos de desregulamentação dos mercados 

para evitar o intervencionismo estatal na economia e diminuição de investimentos públicos 

em serviços essenciais, como educação, saúde, seguridade social, transporte público, entre 

outras. 

Tais medidas, concebidas como pontos de uma agenda de compromissos 

assumida por diversos Estados Nacionais junto a organismos multilaterais, visaram promover, 

a curto prazo, a redução do tamanho do déficit fiscal e do gasto público, da inflação e das 

taxas de câmbio e tarifas, subordinando toda a política econômica a esses imperativos. 

Em relação a isso, Soares (2000) afirma que o objetivo dos programas de ajuste 

estrutural foi assegurar o pagamento da dívida externa e transformar a estrutura econômica 

dos países, de modo a superar entraves considerados indesejáveis e inconvenientes ao novo 

padrão de desenvolvimento econômico, que começava, já no final da década de 1970, a ser 

implementado por governos neo-conservadores, como o de Margareth Thatcher, na Inglaterra, 

e o de Ronald Reagan, nos Estados Unidos. 

A partir daí, ganham corpo em diversos países políticas governamentais de cunho 

neoliberal que visaram proceder a flexibilização de suas economias, com o objetivo de 
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atender às necessidades do capital internacional em rápido processo de globalização, 

emconsonância com as premissas definidas pelo Consenso de Washington.
6
 

Dessa forma, os governos neoliberais passam a implementar um conjunto de 

medidas que consiste em promover ajuste fiscal das contas públicas, abertura de mercados, a 

assinatura de tratados de livre comércio, ações de combate ao protecionismo econômico, ao 

excesso de regulação e de intervencionismo estatal na economia e no mercado, programas de 

privatização de empresas estatais, dentre outras iniciativas. 

Assim é que o neoliberalismo, como construção hegemônica, converte-se em 

alternativa de poder extremamente vigorosa, constituída por uma série de estratégias políticas, 

econômicas, jurídicas e culturais orientadas para encontrar uma saída dominante para a crise 

econômica resultante do esgotamento do regime de acumulação fordista, iniciado a partir do 

fim dos anos de 1960 e começo da década de 1970. 

Tratava-se, portanto, da necessidade de superar a crise do modelo keynesiano 

materializado na experiência do Welfare State e de restabelecer a hegemonia burguesa em um 

cenário de economia globalizada. Para tanto, os ideólogos do receituário neoliberal procedem 

a um contundente ataque aos fundamentos do Estado de Bem-Estar, buscando demonstrar seu 

caráter burocrático, paternalista, inoperante e ineficiente, propugnando, por sua vez, um 

Estado mínimo, que assegurasse a liberdade de mercado, estimulando a competitividade e 

renunciando a formas intervencionistas. 

                   Entretanto, Gentili (1995), ao buscar desvelar o eufemismo presente nos discursos 

hegemônicos dos teóricos neoliberais, chama a atenção para a recriação de um tipo de 

intervenção estatal mais forte e violenta, tanto no plano material quanto no plano simbólico, 

do que o modelo de Estado que o antecedeu, ancorado em substrato ideológico que visava 

legitimar as reformas neoliberais como sendo as únicas que podiam e deviam ser aplicadas. 

 O neoliberalismo buscou construir uma nova ordem cultural voltada para a 

geração de novas formas de consenso que assegurassem a reprodução material e simbólica  

de sociedades profundamente desiguais.  

                                                 
6
  O Consenso de Washington foi uma agenda de políticas elaborada em 1989 por agências multilaterais, 

peloTesouro,  pelo Banco Central e pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, pelos ministérios 

das finanças dos demais países-membros do Grupo dos 7 países mais ricos do mundo (G-7) e pelos 

presidentes dos vinte maiores bancos internacionais. Essa agenda propunha a adoção de reformas para 

combater a crise fiscal nos países da América Latina, dentre elas ajuste fiscal, redirecionamento dos gastos 

públicos, reformas tributárias, taxas de câmbio competitivas, liberalização comercial, financeira e dos 

investimentos estrangeiros diretos, privatização, desregulamentação e direitos de propriedade. Informações 

obtidas em KUCZYNSKI, P.P; WILLIAMSON, J. (Org.). Depois do Consenso de Washington: 

retomando o crescimento e a reforma na América Latina. São Paulo: Saraiva, 2004. 
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Sunkel (1999, p. 187-188), ao analisar a natureza das políticas neoliberais e sua 

estratégia em afirmar-se como alternativa à crise do Estado, afirma: 

 

 

Em essência, o neoliberalismo cria tantas e tão hostis reações (desde uma hostilidade 

ativa até sentimentos de desalento e insegurança) porque ele não é simplesmente 

uma política econômica. Ele é uma política social e cultural que busca suplantar o 

tipo de sociedade formada no período do pós-guerra, que se empenhava em 

conseguir um difícil equilíbrio entre a eficiência econômica e a solidariedade social. 

Ele tenta substituí-la por um outro tipo de sociedade, que estimula a eficiência, a 

competitividade e o individualismo, na qual é valorizado tudo o que é privado. Tudo 

é conseguido à custa da esfera pública, sendo acompanhado por uma grande 

concentração das riquezas, da renda e do poder. Tudo o que fica no caminho dessas 

metas é varrido para longe. Tudo se torna objeto para venda. O interesse público, 

enquanto tal, desaparece, ou fica gravemente enfraquecido. 

 

 

Por sua vez, Anderson (1996, p. 11), ao fazer um balanço do neoliberalismo, em 

termos dos seus impactos na redefinição do papel do Estado, sintetiza: 

 

 

O remédio, então, era claro: manter um Estado forte, sim, em sua capacidade de 

romper o poder dos sindicatos e no controle do dinheiro, mas parco em todos os 

gastos sociais e nas intervenções econômicas. A estabilidade monetária deveria ser a 

meta suprema de qualquer governo. Para isso seria necessária uma disciplina 

orçamentária, com a contenção dos gastos com bem-estar, e a restauração da taxa 

„natural‟ de desemprego, ou seja, a criação de um exército de reserva de trabalho 

para quebrar os sindicatos. Ademais, reformas fiscais eram imprescindíveis, para 

incentivar os agentes econômicos. Em outras palavras, isso significava reduções de 

impostos sobre os rendimentos mais altos e sobre as rendas. Desta forma, uma nova 

e saudável desigualdade iria voltar a dinamizar as economias avançadas, então às 

voltas com uma estagflação, resultado direto dos legados combinados de Keynes e 

Beveridge, ou seja, a intervenção anticíclica e a redistribuição social, as quais 

haviam tão desastrosamente deformado o curso normal da acumulação e do livre 

mercado. 

 

 

 O esgotamento do longo ciclo de acumulação fordista iniciado no pós-guerra, 

caracterizado pelo declínio das taxas de crescimento e posterior crise estrutural das economias 

centrais, desencadeou um profundo processo de reestruturação tecnológica e produtiva nos 

países industrializados e a emergência do processo de globalização, que se intensificaria nas 

décadas seguintes. 

 Segundo Soares (2000), pela primeira vez na história todas as formas de capital 

atingiram uma escala global na esfera da circulação, o que causou uma deterioração do 

controle dos Estados Nacionais e instituições multilaterais sobre variáveis econômicas 
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importantes, como os fluxos de capitais financeiros e produtivos e sobre o próprio mercado.  

Essas mudanças no sistema capitalista mundial foram acompanhadas pelo progressivo 

declínio da influência das concepções keynesianas que haviam dominado as políticas 

macroeconômicas desde o pós-guerra.  

O fenômeno da globalização corresponde a uma reestruturação da economia em 

escala planetária, supondo, ainda, transformações culturais, políticas, científicas e 

tecnológicas e na divisão internacional do trabalho. Simultaneamente, ocorre uma 

readequação da integração econômica das nações, dos Estados e das economias nacionais e 

regionais. O atual fenômeno da globalização está profundamente vinculado à revolução nas 

comunicações e nas tecnologias da informação e às sinergias entre esses elementos-chave do 

processo, acelerando a produtividade do trabalho.  

Estas profundas transformações, além de adquirirem expansão geográfica, 

concorrem para a constituição de economias de mercado globalizadas, redefinindo relações 

entre as nações, implicando em uma alta mobilidade do capital via intercâmbio internacional, 

capaz de realizar, de forma ágil e veloz, investimentos de curto prazo e de alto risco. 

Além disso, com o avanço dos meios de transporte e das tecnologias de 

informação, assim como o crescimento da indústria de serviços, a produção foi fragmentada 

em escala global, espalhando-se por países onde a força de trabalho é mais barata, a 

organização sindical é mais frágil e os incentivos fiscais são mais vantajosos. 

Torres (1995) ressalta que a nova economia global é mais fluida e flexível, com 

redes de poder múltiplo e mecanismos de tomada de decisões que se assemelham mais a uma 

teia de aranha que a uma pirâmide de poder estática que caracterizava a organização do 

sistema capitalista tradicional.   

Entretanto, o processo de globalização não se resume a uma dinâmica puramente 

econômica, uma vez que se constitui em fenômeno multidimensional, submetido a decisões 

de natureza política. Nesse sentido, Diniz (2001) salienta que, tendo em vista a complexidade 

da nova ordem mundial, a globalização não está comandada por forças inexoráveis e nem 

marcada exclusivamente por relações e processos de natureza econômica. 

Ela está, sobretudo, sujeita a uma lógica política que reproduz relações 

assimétricas de poder, engendradas por potências em escala mundial, traduzindo-se pela 

formação de blocos e instâncias supranacionais.  

Desse modo, configuram-se as redes transnacionais de conexões, através das 

quais articulam-se alianças estratégicas, envolvendo atores externos e internos, dentre os quais 

destacam-se as grandes corporações multinacionais, a alta tecnocracia de teor cosmopolita, as 
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organizações financeiras internacionais e burocratas do alto escalão de governos nacionais.  

(DINIZ, 2001). 

Aprofundando sua análise, Diniz (2001) argumenta que essas relações de poder 

são o pano de fundo das escolhas feitas pelos atores políticos, escolhas estas não são 

aleatórias nem reflexo de critérios exclusivamente técnicos ou econômicos, senão que se 

orientam também por um cálculo político. 

Cada vez mais os Estados-Nação tornam-se parte de um sistema de poder de 

caráter supranacional, minando a rígida contraposição entre fatores externos e fatores 

internos. Isto impõe aos governos nacionais não apenas capacitação técnica para inserir-se 

competentemente nessas redes transnacionais, mas, sobretudo, discernimento para fazer 

opções políticas que assegurem a defesa da soberania e do fortalecimento do poder de 

negociação. 

Por outro lado, Castells (1999), ao analisar o fenômeno da globalização 

multidimensional e seus efeitos sobre a capacidade de intervenção do Estado Nacional, 

considera que se trata de um processo historicamente novo, distinto da internacionalização e 

da existência de uma economia mundial, porque somente a partir da década de 1990 se 

constituiu um sistema tecnológico – incluindo telecomunicações, sistemas de informação 

interativos e transporte de alta velocidade em âmbito mundial – para pessoas e mercados, 

tornando possível essa globalização. 

O efeito mais importante e mais decisivo é a assunção de um capital globalizado 

e a interdependência dos mercados financeiros. Através de redes informacionais que 

funcionam em tempo real em todo o planeta, potencializa-se a capacidade eletrônica de 

deslocamento de algumas moedas para outras e de um mercado de valores para outros, em 

questão de segundos.  

Segundo o autor, qualquer modificação, real ou antecipada, no tipo de troca de 

uma moeda, motiva deslocamentos maciços de capital que alteram a estabilidade monetária. 

Conseqüentemente, a estabilidade das economias e a previsibilidade dos investimentos 

dependem da plena convertibilidade da moeda e da previsibilidade de seu tipo de câmbio 

dentro de limites razoáveis.     

A dinâmica de funcionamento dos mercados financeiros impõe uma 

harmonização das políticas macroeconômicas, em termos monetários, creditícios e fiscais. 

Esses imperativos sobre as políticas econômicas nacionais significa a perda definitiva da 

soberania econômica nacional, ainda que não a perda da capacidade de intervenção. 
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Os Estados nacionais, cada vez mais, têm de submeter-se ao sistema financeiro 

global e adaptar suas políticas às exigências e conjunturas desse sistema. Os fluxos globais de 

capital, de produção, de comércio, de gestão e de informação terminam por impor perdas na 

capacidade de tomadas de decisão por parte dos Estados, uma vez que essas funções e 

atividades são globais em seus núcleos. 

Todavia, apesar desse movimento erosivo implicar em perda de poder dos 

Estados-Nação, eles continuam dotados de capacidade de intervenção nos processos 

econômicos, conforme enfatiza Castells (1999, p. 156-157): 

 

 

A experiência da última década demonstra que o Estado continua sendo um 

importante agente de intervenção estratégica nos processos econômicos, ainda em 

sua dimensão global, e que os contextos institucionais e reguladores são 

extremamente importantes para as empresas, para os trabalhadores, para a economia 

e para a sociedade. Os mitos do „mundo sem fronteiras‟ são racionalizações absurdas 

de consultores e futurólogos, sem base empírica e, sobretudo, sem operacionalidade 

empresarial. [...] o que se tornou redundante, ou ineficiente, foi o Estado produtor. E 

o que se tornou inviável foi o Estado plenamente soberano, tomando decisões 

inapeláveis no marco de seu território. [...] Mas de tudo isso não se deduz que o 

Estado seja impotente. Existe uma ampla gama de intervenções possíveis do Estado 

nos fluxos econômicos. O que não se pode fazer é negá-los, tratar de fazer como se a 

política pudesse limitar-se ao campo nacional. O Estado perde soberania, mas não 

capacidade de ação. E o que se faz, quem o faz, para quem o faz se convertem nos 

critérios relevantes para julgar a eficácia, a eqüidade e a solidez de uma política 

econômica, feita de estratégias mais do que de decretos.  

 

 

Diante do cenário de fluxos econômicos globais erigido pela integração de 

mercados financeiros e sistemas produtivos em escala mundial, colocam-se novos desafios 

aos Estados nacionais em termos de capacidade de intervenção,  ao impor-se novas formas de 

organização e de gestão estatal, face às demandas postas pelo capitalismo contemporâneo.  

Ao proceder-se às críticas ao caráter centralizador adquirido pelo Estado moderno, 

a partir do qual se estruturaram as formas de planejamento e gestão de suas políticas públicas, 

propõe-se sua reorganização com base em procedimentos mais flexíveis que assegurem maior 

eficiência e maior eficácia nas funções do aparelho estatal. 

                 Nesse sentido, preconiza-se uma reforma gerencial do Estado, como resposta à 

crise da administração pública. Esta reforma emergiu na década de 1980, inicialmente na Grã- 

Bretanha, Austrália e Nova Zelândia, dentre outros propósitos,  como forma de enfrentar a 

crise fiscal, como estratégia para reduzir custos e tornar mais eficiente a gestão dos serviços 
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públicos e como instrumento de combate ao nepotismo e à corrupção (BRESSER PEREIRA, 

1996). 

Visava, portanto, superar o modelo de administração pública burocrática, baseado 

no controle de procedimentos. Segundo Bresser Pereira (1996), este modelo enfatiza os 

processos sem considerar a alta ineficiência envolvida, porque acredita que este seja o modo 

mais seguro de evitar desvios. 

Porém, para Bresser Pereira (1996), os controles burocráticos são preventivos, 

realizados a priori, o que implica em dificuldades para punir os desvios, devido à inexistência 

de indicadores de desempenho que possam avaliar a qualidade dos serviços prestados por 

agências estatais. 

Contudo, o autor reconhece que o surgimento, no século XIX, de uma burocracia 

moderna representou indiscutíveis avanços na organização estatal, ao suplantar as formas 

patrimonialistas de administrar o Estado típicas de sociedades pré-capitalistas, que revelavam 

incapacidade ou relutância em distinguir o patrimônio público do patrimônio privado. 

No entanto, o surgimento do capitalismo e da democracia burguesa ensejou uma 

distinção clara entre res publica e patrimônio privado, possibilitando a emergência da 

administração pública burocrática como uma das principais instituições em defesa do 

patrimônio público e contra as formas de apropriação privada do Estado. 

Para Weber (1994), o desenvolvimento da burocracia nas sociedades modernas 

revelaria a superioridade da autoridade racional-legal sobre o poder patrimonialista, ao 

instituir na administração pública mecanismos, como a instituição de hierarquia funcional, 

formas impessoais de contratação de funcionários, valorização da qualificação profissional, a 

idéia de carreira, adoção de regras, normas e procedimentos racionais na execução de tarefas 

administrativas etc. 

Vale salientar que os estudos sobre a burocracia realizados por este autor  

inserem-se em suas análises sobre os tipos de dominação existentes na sociedade moderna, a 

saber: a racional-legal, a tradicional e a carismática . 

O tipo mais puro de dominação racional-legal seria exercido pela direção 

administrativa burocrática, uma vez que esta apresenta as seguintes características: atividade 

ligada a regras; autoridade constituída por domínio de deveres de execução objetivamente 

delimitado em virtude da partilha dessa execução; poderes de comando necessários para o fim 

em vista; delimitação precisa dos meios de coerção e das hipóteses da sua aplicação; 

existência de uma hierarquia administrativa; separação total entre direção administrativa e 

propriedade, entre outros. 
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Por conseguinte, o fenômeno da burocracia moderna estaria associado ao próprio 

desenvolvimento da sociedade capitalista, em sua crescente racionalização e complexificação 

de funções e relações sociais: 

 

 

O desenvolvimento de formas de associação „modernas‟ em todas as áreas (Estado, 

Igreja, Exército, partido, empresa econômica, associação de interessados, união, 

fundação e o que mais seja) é pura e simplesmente o mesmo que o desenvolvimento 

e crescimento contínuos da administração burocrática: o desenvolvimento desta 

constitui, por exemplo, a célula germinativa do moderno Estado ocidental. [...] Toda 

nossa vida cotidiana está encaixada nesse quadro. Pois uma vez que a administração 

burocrática é por toda parte – ceteris paribus – a mais racional do ponto de vista 

técnico-formal, ela é pura e simplesmente inevitável para as necessidades da 

administração de massas (de pessoas ou objetos). Só existe escolha entre 

„burocratização‟ e „diletantização‟ da administração, e o grande instrumento de 

superioridade da administração burocrática é o conhecimento profissional, cuja 

indispensabilidade absoluta está condicionada pela moderna técnica e economia da 

produção de bens, esteja esta organizada de modo capitalista ou socialista – neste 

último caso, a pretensão de atingir o mesmo rendimento técnico significaria um 

aumento enorme da importância da burocracia especializada. (WEBER, 1994, p. 

145-146, grifos do autor). 

 

 

  Entretanto, em que pesem os aspectos ressaltados pelo autor e sua indiscutível 

contribuição para a superação do patrimonialismo nas sociedades democráticas, o modelo 

burocrático tem sido alvo de inúmeras críticas, sobretudo na administração pública. 

Dentre as críticas formuladas à administração burocrática, merece destaque a 

hipertrofia dos meios em detrimento dos fins almejados, ao exacerbar o controle de processos 

e procedimentos e negligenciar o produto, principalmente em relação à qualidade dos serviços 

prestados pelo Estado. 

Segundo Diniz (2001), no caso brasileiro, os longos anos de regime autoritário 

fortaleceram alguns aspectos relacionados à organização burocrática do Estado, a exemplo do 

estilo tecnocrático de gestão da economia, fechado e excludente, ao reforçar a concepção 

acerca da validade da supremacia da abordagem técnica na formulação das políticas públicas, 

abrindo caminho para a ascensão dos economistas notáveis às instâncias decisórias 

estratégicas para a definição dos rumos do capitalismo nacional e sua inserção externa. 

Outro aspecto identificado pela autora, é o fato de um amplo segmento da 

burocracia ter permanecido integrado ao sistema de patronagem e clientelismo, criando-se, na 

verdade, a coexistência entre as duas lógicas, marcadas por relações tensas ou 

complementares, ao sabor das circunstâncias políticas. 
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É inegável que a hegemonia do pensamento neoliberal nos países latino-

americanos reforçou a primazia do paradigma tecnocrático, segundo o qual, 

independentemente do regime político em vigor, eficiência governamental seria decorrente de 

um processo de concentração, centralização e fechamento do processo decisório, sendo a 

eficácia de gestão reduzida à noção de insulamento burocrático. 

                  Dessa forma, para preservar a racionalidade burocrática, procedeu-se a uma 

neutralização da política e reforço da autonomia decisória de elites enclausuradas na cúpula 

burocrática, enfraquecendo os suportes institucionais da democracia. 

Para romper com o enclausuramento burocrático, Diniz (2001) propõe o 

fortalecimento das conexões do Estado com a sociedade e com as instituições representativas, 

expandindo também os mecanismos de accountability, ou seja, os procedimentos de cobrança 

e de prestação de contas, os meios de controle externo, a transparência e a publicização dos 

atos do governo. 

Por outro lado, Bresser Pereira (1996) afirma que os cidadãos estão cada vez mais 

conscientes de que a administração pública burocrática não corresponde às demandas 

apresentadas pela sociedade aos governos por ela eleitos, no capitalismo democrático 

contemporâneo. Tal fato deve-se à percepção de que o Estado burocrático é ineficiente quanto 

ao atendimento de necessidades básicas da população. 

                  Em outro trabalho,
7
 o autor busca definir algumas características básicas da 

administração pública gerencial, como estratégia de superação do modelo burocrático: 

 

           1 descentralização, do ponto de vista político, transferindo recursos e                                

atribuições   para os níveis políticos regionais e locais; 

                                           2 descentralização administrativa, pela delegação de autoridade para os 

administradores públicos transformados em gerentes crescentemente 

autônomos;  

                       3   organizações com poucos níveis hierárquicos em vez de piramidal; 

                     4  organizações flexíveis, ao invés de unitárias e monolíticas, nas quais as idéias 

de multiplicidade, de competição administrada e de conflito tenham lugar;  

5   pressuposto da confiança limitada e não da desconfiança total; 

                

                                                 
7
 BRESSER PEREIRA, L.C. Crise econômica e reforma do Estado no Brasil: para uma nova interpretação da 

América Latina. São Paulo: Editora 34, 1996. 
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6 definição dos objetivos a serem atingidos na forma de indicadores de 

desempenho, sempre que possível quantitativos, que constituirão o centro do 

contrato de gestão; 

7  controle por resultados, a posteriori, em vez de controle rígido, passo a passo, 

dos processos administrativos; 

                      8 administração voltada para o atendimento do cidadão, ao invés de auto-

referida, como no modelo burocrático; 

 

Dando continuidade às suas argumentações, Bresser Pereira (1996) apresenta os 

componentes básicos da reforma do Estado nos anos de 1990, que, segundo ele, concorreriam 

para a emergência do Estado Social-Liberal do século XXI no Brasil: 

 

(a) a delimitação das funções do Estado, reduzindo seu tamanho, através de 

programas de privatização, terceirização e publicização;
8
 

(b) a redução do grau de interferência do Estado ao efetivamente necessário, 

através de programas de desregulação que aumentem o recurso aos 

mecanismos de controle via mercado, transformando o Estado em um promotor 

da capacidade de competição do país a nível internacional, superando políticas 

protecionistas; 

(c) o aumento da governança do Estado, ou seja, da sua capacidade de tornar 

efetivas as decisões de governo, através do ajuste fiscal, que devolve 

autonomia financeira ao Estado, da reforma administrativa rumo a uma 

administração pública gerencial (ao invés de burocrática), e a separação, dentro 

do Estado, no âmbito de suas atividades exclusivas, entre a formulação e a 

execução de políticas públicas; 

(d) o aumento da governabilidade, ou seja, do poder do governo,  por                                 

                        meio de instituições políticas que garantam uma intermediação de interesses e 

tornem mais legítimas e democráticas as instâncias  

                                                                  governamentais, aperfeiçoando a democracia representativa e abrindo espaço 

para o controle social. 

 

 

                                                 
8
 A publicização implica em transferência para o setor público não-estatal dos serviços sociais e científicos que 

hoje o Estado presta. 
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Em síntese, esses são alguns dos princípios que nortearam a reforma do Estado 

no Brasil,
9
 promovida em meados de 1990 pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, 

através do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE). 

Apesar de não ter se efetivado plenamente, devido a entraves institucionais que 

remontam à formação patrimonialista e burocrática do Estado brasileiro, a reforma gerencial 

terminou por promover o redesenho do aparelho estatal, redimensionando funções e 

atividades, e por influenciar a implementação de reformas educacionais no país a partir da 

década de 1990.  

 

2.1  Descentralização: eixo das reformas educacionais na década de 1990 

 

Os desafios postos pela globalização econômica e financeira, e, conseqüentemente, 

a necessidade de respondê-los, ensejaram a defesa da modernização da gestão pública como 

um imperativo do Estado contemporâneo.  

Nesse sentido, tornou-se recorrente o debate acerca da necessidade de se proceder 

a uma reestruturação da organização e gestão do aparelho estatal, implicando, ainda, em 

redirecionamento das ações governamentais, haja vista a incapacidade do Estado em sustentar 

o ritmo de expansão de seus serviços sem a perda da qualidade. 

A partir da década de 1970, com o esgotamento do modelo de desenvolvimento do 

Pós-Guerra e o surgimento de uma economia globalizada, são formuladas críticas ao Estado 

centralizador, sobretudo em termos de planejamento e gestão de suas políticas públicas, o que, 

segundo os seus críticos, concorreria para a falta de eficiência e eficácia na prestação de 

serviços públicos. 

Conforme Castro (2007), as primeiras reformas implantadas para superar a crise 

do modelo capitalista, chamadas de reformas de primeira geração, foram as de caráter 

macroeconômico, em consonância com as diretrizes do Consenso de Washington. Tratava-se 

de implantar políticas de ajuste estrutural, reduzindo a participação do Estado em funções e 

atividades até então consideradas exclusivamente estatais; de abrir as economias nacionais ao 

comércio global; de criar novas condições de estabilidade monetária para atrais investimentos 

externos, entre outros. 

 

                                                 
9
 BRASIL. Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Plano Diretor da Reforma do Aparelho 

do Estado. Brasília, DF: Imprensa Nacional, novembro de 1995. 20p. 
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As estratégias básicas das reformas estruturais consistiam em, tanto diminuir a 

intervenção do Estado na economia, quanto redimensioná-lo, mediante privatização de 

empresas, terceirização e publicização de serviços públicos. De acordo com seus mentores, a 

adoção dessas medidas traria maiores investimentos - sobretudo para os países periféricos – e 

poderia desencadear uma dinâmica de crescimento que não somente incrementaria os recursos 

fiscais do Estado, mas, também, melhoraria a oferta de serviços públicos à população. 

Entretanto, as propostas de reformas estruturais não se efetivaram plenamente, fato 

este evidenciado já na segunda metade da década de 1990. Segundo Castro (2007), isso 

ensejou a formulação de um novo programa prescritivo, chamado de reforma de segunda 

geração, visando, dentre outras proposições, alterar a legislação, a administração pública e a 

estrutura do governo central para dar mais agilidade e flexibilidade às suas ações. 

De acordo com esta autora, o desencadeamento desse processo possibilitou uma 

reformulação da administração pública em diversos países, não apenas na sua estrutura 

organizacional, mas também na implementação de políticas e programas pautados na 

eficiência, eficácia e produtividade. 

A implantação do modelo de administração gerencial no serviço público decorreu 

de uma importação de princípios que regem a gestão empresarial, sendo adotado, 

inicialmente, na Grã-Bretanha, Austrália e Nova Zelândia. Porém, apesar de apresentarem 

características em comum, não há um sentido unívoco nessas experiências de reforma, haja 

vista a diversidade de propostas que foram implementadas em diversos países, em virtude de 

peculiaridades nacionais e regionais. 

Em linhas gerais, pode-se afirmar que o modelo gerencial adota como principais 

diretrizes a busca da eficiência, a redução e controle dos gastos públicos, a qualidade dos 

serviços prestados, maior autonomia às instâncias governamentais e avaliação de 

desempenho. 

A esse respeito, Castro (2007, p. 126) tenta explicitar a natureza da nova gestão 

pública, elencando algumas de suas principais características: 

 

 

Algumas características permitem uma melhor compreensão da reforma gerencial, 

entre elas a descentralização/desconcentração das atividades centrais para as 

unidades subnacionais; a separação entre os órgãos formuladores e os executores de 

políticas públicas; o controle gerencial das agências autônomas que passa a ser 

realizado levando-se em consideração quatro tipos de controles (controle dos 

resultados, a partir de indicadores de desempenhos estabelecidos nos contratos de 

gestão; controle contábil de custos; controle por quase-mercados ou competição 

administrada, e controle social); a distinção entre dois tipos de unidades 

descentralizadas ou desconcentradas (as agências que realizam atividades exclusivas 
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do Estado e os serviços sociais e científicos de caráter competitivo); a terceirização 

dos serviços e o fortalecimento da alta burocracia. 

 

 

Esse amplo movimento de reformas de caráter gerencial difundiu-se por todo o 

mundo a partir da década de 1990 e passou a ser incorporado por governos de vários países, 

exercendo, por sua vez, forte influência na reestruturação de diversas áreas e setores 

estratégicos da administração pública. 

A redefinição das funções do Estado, sobretudo em países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento, consolidou-se nessa década mediante acordos celebrados com organismos 

internacionais, a exemplo do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD), do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da UNESCO, que passam a 

orientar as reformas em serviços públicos, principalmente na área educacional. 

  No âmbito da América Latina e do Caribe, adquire importância o papel 

desempenhado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), que,  

juntamente com a UNESCO, publica, em 1992, o documento intitulado Educación y 

Conocimiento: Eje de la Transformación Productiva con Equidad, 
10

  estabelecendo diretrizes 

de ação no âmbito das políticas educacionais que contribuam para o fortalecimento de 

vínculos sistêmicos entre educação, conhecimento e desenvolvimento nos países da região. 

Conforme Shiroma, Moraes e Evangelista (2004), a CEPAL pretendia criar 

condições educacionais de capacitação e de incorporação do progresso científico e 

tecnológico que tornassem possível a transformação das estruturas produtivas da América 

Latina e do Caribe, na perspectiva de promoção da eqüidade social.  

                    Para tanto, seria necessário realizar uma ampla reforma dos sistemas 

educacionais e de capacitação profissional existentes na região, de modo a assegurar a 

construção da moderna cidadania, da competitividade, da integração nacional e da 

descentralização administrativa. 

                    Como efeito do poder de difusão das estratégias recomendadas pela CEPAL, 

assiste-se, em diversos países, a adoção de políticas que aprofundam o processo de 

descentralização dos sistemas de ensino, enfatizando-se a necessidade de se estabelecer 

critérios de excelência, de eficiência e eficácia, de competitividade e de outros aspectos do 

campo da racionalidade econômica (MARTINS, 2001). 

                                                 
10

 CEPAL/UNESCO. Educación e conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad. Santiago, 

1992. 
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 Para Martins (2001), parte-se de um consenso internacional de que há uma crise 

na área educacional, sobretudo nos países periféricos, em termos de maus resultados. Segundo 

esse ponto de vista, isso decorre do excesso de burocracia, ineficiência e do caráter 

centralizador dos programas da área, tornando, de um modo geral, ineficazes as políticas de 

promoção de eqüidade social através da educação básica. 

Os baixos rendimentos escolares, medidos por testes padronizados de exames  

nacionais ou por maus resultados obtidos por estudantes em testes internacionais, em diversos 

países, indicariam a necessidade de se redirecionar a dinâmica de funcionamento do Estado, 

transferindo-se parte de suas ações para instâncias locais e/ou regional ou para a sociedade 

civil, mediante parcerias e estímulos à prática do voluntariado social. 

O debate sobre essas questões terminou por difundir junto à opinião pública a 

idéia de que uma das principais causas da deterioração das condições econômicas e sociais da 

maioria dos países é conseqüência da crise da educação, imputando às próprias escolas a 

responsabilidade dos resultados obtidos em exames padronizados de avaliação externa. 

Portanto, para a superação desse quadro adverso, propõe-se a intensificação de políticas de 

descentralização administrativa e financeira, que já vinham sendo implementadas na área 

desde os anos de 1980. 

Souza (2003), ao analisar o sentido das reformas educacionais em países da 

América Latina e do Caribe nos últimos vinte anos, identifica uma concepção bastante 

homogênea de políticas de descentralização, ainda que o Banco Mundial reconheça que as 

condições objetivas para a implementação de suas recomendações não sejam as mesmas em 

todos os países.  

Torres (2000), ao abordar o sentido das reformas educacionais em países da 

América Latina e do Caribe incentivadas pelo Banco Mundial, salienta que a definição de 

prioridade na educação básica visava a concentrar os recursos públicos nesse nível de ensino, 

por este apresentar maiores taxas de retorno, representando maiores benefícios sociais e 

econômicos à população e constituindo importante estratégia para um desenvolvimento 

sustentável e de longo prazo, assim como mecanismo de redução da pobreza. 

Desse modo, adquirem indiscutível centralidade as políticas de descentralização, 

tendo por objetivos diminuir a burocracia estatal na educação, promover maior flexibilidade 

das instâncias locais e regionais, racionalizar os gastos públicos diminuindo custos, tornar 

mais eficiente os sistemas de ensino, melhorar a qualidade da educação pública, estimular a 

participação da sociedade civil nas tomadas de decisão no âmbito das escolas, entre outros. 
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Segundo Borges (2003), tais diretrizes estão no bojo de mudanças nas linhas 

centrais de ação e nas políticas do Banco Mundial. Após o esgotamento dos programas de 

ajuste estrutural durante os anos de 1980, o foco deslocou-se para as reformas do Estado e da 

gestão pública, com o objetivo de promover a boa governança e o fortalecimento da sociedade 

civil, enfatizando-se o combate às iniqüidades sociais, a reestruturação dos serviços públicos e 

a promoção da eficiência e da eqüidade. 

No Brasil, as políticas de descentralização da educação foram intensificadas nos 

anos de 1990, ancoradas na legislação vigente. Visavam promover reformas em toda a gestão 

das políticas públicas, priorizando a descentralização administrativa e financeira, como meio 

de transferência das responsabilidades da gestão e execução dos serviços educacionais da 

União para os estados e municípios. 

A Constituição Federal de 1988
11

 estabelece, entre seus preceitos constitucionais, 

o regime de colaboração entre os sistemas de ensino, bem como os percentuais a serem 

aplicados em educação pelos entes federativos. 

Nesse contexto, merece registro a regulamentação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF),
12

 como 

um fundo contábil de âmbito estadual, constituído de uma subvinculação do orçamento da 

educação nas esferas dos estados, Distrito Federal e municípios, estabelecendo, ainda, o 

critério do custo-aluno em nível federal, cabendo à União proceder à complementação, 

exercendo sua função redistributiva, nos estados em que o fundo não fosse suficiente para 

garantir este custo (OLIVEIRA, 2002). 

O FUNDEF exerceu o papel de indutor da municipalização, resultando na 

transferência aos municípios da responsabilidade de oferecer o ensino fundamental, mediante 

repasse de recursos financeiros. A descentralização da oferta do ensino fundamental decorreu 

de intenso processo de negociações que sinalizava para a erradicação  

do analfabetismo, universalização da educação básica, controle no repasse, aplicação e 

prestação de contas dos recursos do FUNDEF, forjando um novo pacto federativo. 

Para Bueno (2004), a municipalização, entendida como alternativa de 

descentralização financeira, foi apresentada como estratégia de superação da crise de 

                                                 
11

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Salvador: EGBA, 1988. 292p. (artigos 211 e 

212). 
12

 BRASIL. Lei n
o 

9.424, de 24 de dezembro de 1996. Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. In: SAVIANI, D. Da nova LDB ao FUNDEB: por 

uma outra política educacional. Campinas, SP: Autores Associados, 2007. Anexo X. 
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racionalidade do Estado, fundamentada em políticas de redução dos gastos públicos e nas 

intenções de compartilhamento dos mesmos com a sociedade via mecanismos de mercado. 

Bueno (2004) ainda acrescenta que o aumento da autonomia administrativa, 

financeira e pedagógica dos municípios e das escolas implicou em uma reestruturação 

organizacional fundada no incremento da criatividade, independência, responsabilidade e 

compromisso local, mediante a participação da comunidade escolar e outros agentes na 

captação, implementação, mobilização e canalização de recursos adicionais, com vistas a 

baixar o coeficiente custo-benefício. 

Foram adotadas medidas que proporcionaram maior autonomia administrativa, 

pedagógica e de gestão financeira às escolas, com a transferência direta de recursos 

financeiros, liberdade para elaborar o seu Projeto Político-Pedagógico (PPP), desenvolver 

projetos pedagógicos, firmar parcerias, obter doações, contar com apoio de voluntários 

sociais, entre outras. 

Aliado a isso, são criadas algumas condições institucionais visando à 

democratização da gestão escolar, como a instituição de eleições diretas para dirigentes 

escolares em alguns sistemas de ensino, o estímulo à participação de representantes  de 

professores, estudantes, funcionários e pais de alunos nos conselhos escolares, com direito a 

voz e voto, o incentivo à implantação de Associações de Pais e Mestres (APM), como 

estratégia de fortalecimento dos vínculos entre escola e comunidade local. 

 Souza (2003), ao analisar a descentralização como principal estratégia para a 

implantação de reformas educacionais na América Latina, considera que, além das questões 

financeiras e administrativas, talvez o argumento mais contundente em favor da 

descentralização esteja relacionado à suposta ampliação da autonomia da escola, uma vez que 

com a transferência das responsabilidades e com a conseqüente constituição de novas 

competências, supõe-se que o seu poder de decisão seja amplificado. 

Entretanto, o autor ressalta que quando as ações provenientes das políticas de 

descentralização chegam às escolas anunciando o incremento de sua autonomia, não a 

apresentam como um fenômeno político, relacional. Apresenta-se a autonomia vinculada ao 

aumento das tarefas/atribuições das escolas, afirmando-se ser a escola livre e autônoma o 

suficiente para organizar essas tarefas conforme melhor lhe aprouver, desde que atenda às 

regulamentações feitas pelos órgãos centrais. 

O fato é que a descentralização é um tema que pode adquirir distintos significados, 

dependendo de quem o concebe ou formula. Assim, tanto aparece em destaque nas agendas de 

reformas educacionais preconizadas por organismos internacionais, sob forte orientação do 
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modelo gerencial de administração pública, como emerge, nos anos de 1980, como uma das 

principais bandeiras dos movimentos progressistas brasileiros, na luta pela redemocratização 

da sociedade, e, conseqüentemente, pela democratização da escola pública. 

Entretanto, apesar dos indiscutíveis avanços proporcionados por políticas de 

descentralização em direção a implementação de uma gestão democrática da escola pública 

brasileira, estas, na maioria dos casos, se constituíram em programas de desconcentração, ao 

transferir tarefas e um conjunto de responsabilidades às escolas, sem a devida contrapartida 

em termos de uma efetiva autonomia na sua execução (SOUZA, 2003). 

Nesse sentido, Martins (2001) converge com o autor supracitado, ao destacar que 

as reformas educacionais implementadas no Brasil e em outros países da América Latina e do 

Caribe não conseguiram resolver o caráter ambíguo dos processos descentralizadores e os 

paradoxos contidos em sua operacionalização. 

Ao mesmo tempo em que a defesa da autonomia da escola aparece como elemento 

central das políticas de descentralização, são reforçados mecanismos de controle de órgãos 

centrais de governo, como a concepção e execução de processos de avaliação externa do 

rendimento escolar, com base em testes padronizados, a normatização de currículos em 

âmbito nacional e a recentralização do fluxo de financiamento, impondo restrições quanto ao 

repasse e aplicação de recursos por parte das unidades escolares. 

                 Casassus (1995, p. 84), ao proceder a uma distinção entre os conceitos de 

descentralização e desconcentração, vai ao encontro das observações acima apresentadas, ao 

destacar que 

 

[...] a diferença essencial entre ambos conceitos radica em que um deles, a 

desconcentração, reflete processos cujo objetivo é assegurar a eficácia do poder 

central, ao tempo que o outro, a descentralização, é um processo que tende a 

assegurar a eficácia do poder local (11). Desta maneira, a desconcentração reflete 

um movimento cujo sentido é „de cima para baixo‟, ao tempo que a descentralização 

refletiria o movimento contrário, „de baixo para cima‟. Segundo esta perspectiva, 

com algumas exceções, no seu início, praticamente todos os processos de 

descentralização educativa na América Latina foram processos de desconcentração 

aos que se acrescentaram, como já foi mencionado, processos de centralização. 

 

 

2.2  As políticas de descentralização implementadas pelo Estado da Bahia 

 

Em meados nos anos de 1990, os princípios da proposta de reforma do aparelho 

estatal concebida pelo MARE começaram a ser assimilados e aplicados em diversos estados 

brasileiros. A Bahia foi uma das unidades subnacionais pioneiras nesse processo, ao definir 
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ações programáticas com vistas à reestruturação e reforma do Estado, através da 

modernização da estrutura administrativa, mediante a implantação de um novo modelo de 

gestão pública, de caráter gerencial. 

Essas diretrizes foram elaboradas no governo Paulo Souto (1995/1998), cuja 

ênfase na articulação entre educação e desenvolvimento adquire centralidade em documentos 

oficiais de planejamento das ações governamentais, dentre eles o Plano Plurianual (PPA 

1996/1999).
13

 

Nesse PPA, a educação aparece como prioridade entre todos os programas 

governamentais, fazendo parte do vetor de Desenvolvimento Social e Eqüidade. A partir do 

eixo Educação de Qualidade e Qualificação para o Trabalho, o governo do estado propõe, 

em linhas gerais, a elevação da qualidade da educação básica, mediante a realização dos 

seguintes objetivos: expansão do acesso à escola pública, buscando a diminuição do índice de 

repetência; qualificação dos estudantes para o trabalho como forma de contribuir para o 

desenvolvimento e a criação de competitividade sistêmica do estado; ampliação das 

oportunidades econômicas e sociais da população baiana e da sua capacidade para inserção no 

processo de desenvolvimento da Bahia; e assegurar a articulação do Estado com os 

municípios como forma de atingir um ensino de qualidade em nível estadual, através do 

controle de qualidade dos serviços educacionais prestados (BAHIA, 1996). 

Evidencia-se, através da leitura desse documento, que a educação é uma condição 

indispensável para a promoção do desenvolvimento, eqüidade social e o crescimento 

econômico, criando condições de competitividade à Bahia na atração de novos investimentos 

em diferentes setores produtivos. 

Por outro lado, no processo de Reforma e Modernização do Estado da Bahia, 

foram desenvolvidas várias ações direcionadas à implantação de um novo modelo de gestão 

para as políticas públicas, dentre elas as políticas educacionais. Conforme observam Neto e 

Oliveira (2006), esse novo padrão de gerenciamento situa-se no marco referencial definido 

pelo MARE e por organismos internacionais. 

Para estes autores, as reformas dos anos de 1990 acarretaram uma reestruturação 

nas formas de gestão e financiamento da educação, que se insere em um novo paradigma de 

gestão pública e de contenção de gastos públicos, incluindo a descentralização tanto entre as 

unidades federativas, por meio da municipalização, quanto no âmbito das esferas  
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administrativas, isto é, a transferência de responsabilidades em relação à execução, 

administração e manutenção dos serviços educativos, da SEC para as escolas estaduais, 

mediante o repasse de recursos financeiros. 

O Estado passa a assumir as funções de regulação e controle e não mais a 

operacionalização dos serviços educacionais, que são transferidos – no caso do ensino 

fundamental – aos municípios, e, no que tange à educação básica, às unidades escolares da 

rede estadual. 

Visando melhorar o desempenho da educação pública, o governo da Bahia 

resolveu desenvolver ações estratégicas fundamentadas em um modelo gerencial de gestão 

pública e profissional que prioriza a descentralização, as parcerias com o setor privado, a 

terceirização, a privatização e a publicização (NETO; OLIVEIRA, 2006). 

Além disso, passou a implementar programas educacionais que objetivavam a 

oferta de educação pública de qualidade para todos, a redução dos índices de reprovação, 

repetência e abandono, a autonomia das instituições escolares, a melhoria na qualificação dos 

profissionais da educação, entre outros. 

Nesse sentido, com o objetivo de promover inclusão social por meio da educação 

de qualidade, o governo César Borges, por meio da SEC, instituiu o Programa Educar para 

Vencer, que envolve uma agenda de compromissos mútuos entre Estado e municípios, 

visando atingir três ações estratégicas: dar apoio à gestão municipal do ensino; fortalecer a 

escola; e criar recursos para a regularização do fluxo escolar. 

 Essas ações se articulavam e se complementavam em torno de cinco projetos 

estratégicos:
14

 

                       Regularização do Fluxo Escolar de 1
a
 a 4

a
 série e da 5

a
 a 8

a
 série - tendo por 

objetivo reduzir a distorção idade-série no ensino fundamental nas escolas estaduais e 

municipais; 

                      Fortalecimento da Gestão Escolar – visando reforçar a autonomia pedagógica, 

financeira e administrativa da escola, apoiando os dirigentes escolares na implementação de 

um modelo gerencial estratégico para as escolas públicas; 

                      Capacitação Gerencial dos Sistemas Municipais de Educação – tendo como 

foco de atuação o fortalecimento das Secretarias Municipais da Educação do Estado da Bahia  
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 BAHIA. Secretaria da Educação. Disponível em: <http//www.sec.ba.gov.br/educarparavencer>. Acesso em: 

22 out. 2006. 
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para gerenciarem redes e sistemas municipais de ensino com maior eficiência, eficácia e 

efetividade; 

                     Certificação Ocupacional de Profissionais da Educação – projeto desenvolvido 

pela SEC, com o apoio técnico e operacional da Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM).  

Consiste em uma sistemática de avaliação, constituída de testes e prova prática, que tem por 

objetivo avaliar se os profissionais da educação – gestores escolares, professores 

alfabetizadores, professores especialistas e coordenadores pedagógicos – dominam os 

conhecimentos e possuem as habilidades e atitudes necessárias ao exercício das atividades 

inerentes ao cargo/função que ocupam; 

                      Avaliação Externa do Ensino – realizada por meio de convênio entre a SEC e a 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), objetivando avaliar o desempenho do sistema 

educacional através da aplicação de teste aos alunos do ensino fundamental nas disciplinas 

Língua Portuguesa e Matemática. 

Segundo os objetivos propostos, o Programa Educar para Vencer visava 

promover a qualidade do ensino fundamental e médio da rede pública, proporcionando o 

suporte necessário à sustentabilidade da gestão escolar, e, conseqüentemente,  a superação dos 

baixos indicadores educacionais. 

 

2.3   O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE): instrumento de planejamento 

        estratégico da gestão escolar 

 

 

Conforme já abordado, o Fortalecimento da Gestão Escolar se constituiu em um 

dos principais projetos estratégicos contidos no Programa Educar para Vencer, no sentido de 

modernizar a gestão escolar, introduzindo princípios oriundos da gestão empresarial, como 

eficiência, eficácia e efetividade, e de fomentar a autonomia da escola, através da 

descentralização financeira. 

Dessa forma, buscou-se desenvolver a capacidade de planejamento da instituição 

escolar, por meio de elaboração do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), um 

instrumento de planejamento estratégico, cuja metodologia foi desenvolvida pelo Fundo de 

Fortalecimento da Escola (Fundescola).
15

 

                                                 
15

 O Fundo de Fortalecimento da Escola (Fundescola) é um programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento     

da Educação (FNDE), do Ministério da Educação (MEC), em parceria com as secretarias estaduais e 

municipais de Educação das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e financiamento do Banco Mundial 

(BIRD). Tem por objetivo promover um conjunto de ações para a melhoria da qualidade das escolas do ensino 



 48 

O Fundescola, elaborado anualmente, está estruturado em duas etapas: 1. a 

elaboração de diagnóstico da unidade escolar, incluindo a definição da missão, da visão, dos 

valores, a identificação dos problemas e suas causas, o delineamento de objetivos, as metas e 

ações de combate; 2. a elaboração do Plano de Ação, do Cronograma de Execução e o 

Planejamento Financeiro.
16

 

Após a sua elaboração, o PDE é submetido à apreciação e aprovação do 

Colegiado Escolar e, em seguida, é avaliado e validado por equipe técnica da SEC, que emite 

parecer autorizando o repasse dos recursos financeiros. 

Para que a unidade escolar possa receber esses recursos, é necessário que tenha 

criado a Caixa Escolar,
17

 entidade de direito privado sem fins lucrativos, representativa da 

comunidade escolar, composta de Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, que 

tem como função administrar recursos financeiros transferidos por órgãos federais, estaduais e 

advindos da comunidade, de entidades privadas ou provenientes de promoção de campanhas 

escolares. 

A Caixa Escolar é a Unidade Executora das ações financiadas contidas no Plano 

de Ação do PDE, encarregada de receber, aplicar e prestar contas dos recursos financeiros. 

Para tanto, é aberta uma conta bancária em nome da Unidade Executora, exclusivamente para 

recebimento dos recursos do PDE repassados pela SEC, cujos titulares são dois representantes 

legais da Caixa Escolar, no caso, o Presidente – que é sempre o Diretor da escola – e o 

Tesoureiro (BAHIA, 2001). 

Os recursos repassados por meio do PDE contemplam despesas de custeio e de 

capital e são direcionados ao desenvolvimento da unidade escolar no campo pedagógico, a 

saber: melhoria do processo ensino-aprendizagem; melhoria dos processos administrativos; 

capacitações; adaptações e compra de equipamentos. 

Conforme o manual de instruções do PDE (BAHIA, 2001), é terminantemente 

proibido a utilização desses recursos para construção; provimento de pessoal da unidade 

escolar; compra de gêneros alimentícios; e pagamento das contas de água, telefone, aluguel ou 

qualquer outra taxa. 

                                                                                                                                                   
fundamental, ampliando a permanência das crianças nas escolas públicas, assim como a escolaridade nessas 

regiões do país. Disponível em: <http//www.mec.gov.br/fnde>. Acesso em: 14 abr. 2008. 
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 Informações obtidos em BAHIA. Secretaria da Educação e Cultura. Orientação para a implantação e 

implementação do PDE. Salvador, 2001. 44p. 
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 BAHIA. Lei n
o
 6.437 de 23 de maio de 1997. Dispõe sobre a instituição, competência e composição da Caixa   

Escolar e dá outras providências. Diário Oficial do Estado da Bahia. Salvador, 24 e 25 de maio de 1997. 
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A unidade escolar tem autonomia para definir suas metas e prioridades, no entanto 

a SEC sugere a inclusão de ações que priorizem o processo ensino-aprendizagem, 

principalmente aquelas que potencializem o uso da biblioteca, laboratórios e informática. 

Segundo Fonseca (2003), o PDE é um instrumento de planejamento estratégico 

que visa à modernização da gestão e ao fortalecimento da autonomia da escola, referenciada 

na racionalização e na eficiência administrativa. Esta é garantida pela capacidade da escola 

em controlar os seus gastos, planejar a aplicação dos recursos financeiros economizados e 

realizar investimentos para atender às suas prioridades, responsabilizando-se pelo sucesso ou 

insucesso dos resultados alcançados. 

Quanto à metodologia, o PDE apresenta, em oito formulários, dados de 

Identificação e Caracterização da Unidade Escolar, a definição da equipe responsável por 

sua elaboração, sua missão, seus valores, sua visão de futuro, seus objetivos estratégicos, um 

diagnóstico do desempenho acadêmico da escola, contendo dados sobre percentuais de 

aprovação, reprovação e abandono por série, informações sobre o baixo desempenho em 

disciplinas, por série, turma e turno entre outros.
18

 

São definidas as estratégias de enfrentamento dos problemas detectados, que 

incluem, por exemplo, redução dos percentuais de reprovação e de evasão dos alunos, visando 

à melhoria dos indicadores de desempenho escolar. Além disso, são definidos os Fatores 

Determinantes da Eficácia Escolar e seus respectivos requisitos e características, como, por 

exemplo, Efetividade do processo de ensino-aprendizagem, visando a melhoria da qualidade 

do ensino ministrado; Gestão participativa de processos, reforçando as tomadas de decisão 

coletivas e de forma democrática ; Envolvimento dos pais e da comunidade, com o estímulo à 

participação dos pais no acompanhamento do rendimento escolar dos filhos etc. 

Com base na definição dessas metas, passa-se à etapa seguinte, que consiste na 

identificação das Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças, e as medidas que a escola 

pretende adotar para promover o sucesso e a eficácia escolar.  

Em seguida, é elaborado o Plano de Ação, contendo o quadro resumo das ações 

financiadas, que deve se coadunar com o diagnóstico situacional anteriormente apresentado, 

em termos de objetivos estratégicos e prioridades, visando à superação dos problemas 

detectados. 
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 Informações obtidas em COLÉGIO MODELO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. Formulários para a 

apresentação do PDE. Feira de Santana, 2001. 
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Por último, o PDE é encaminhado à SEC para a apreciação de uma equipe técnica, 

que emite parecer aprovando ou recomendando alterações e revisões  de ações a serem 

financiadas. Portanto, trata-se de um longo processo de negociação entre a Direção da escola 

e a SEC, através de seu representante, o Líder de Área, até que os recursos sejam liberados e 

executados, exigindo uma série de procedimentos burocráticos. 

Visando subsidiar a implementação do PDE em escolas de ensino fundamental e  

médio, com o objetivo de fortalecer a gestão escolar, modernizando-a e adequando-a ao 

modelo gerencial, a SEC resolveu elaborar manuais de orientações operacionais acerca de 

princípios, rotinas e procedimentos capazes de nortear a oferta de ensino público por uma 

escola eficaz, promotora do sucesso escolar dos alunos. 

Em 2000, foram elaborados por uma empresa de consultoria pedagógica 

contratada pela SEC, dois volumosos documentos com essa finalidade: o manual 

Gerenciando a Escola Eficaz: conceitos e instrumentos;
19

 e o Manual de Procedimentos e 

Rotinas.
20

 

O primeiro, composto de conceitos e orientações direcionadas à construção de 

uma escola eficaz, enumera requisitos indispensáveis para tal, como a existência de bons 

professores com senso de profissionalismo; ênfase na aprendizagem que proporcione boa 

performance do aluno em termos de desempenho acadêmico; expectativas elevadas da 

comunidade escolar quanto aos resultados almejados; abertura à comunidade local, 

estimulando a participação de voluntários e parceiros, apoio e participação dos pais; 

fortalecimento do Colegiado Escolar, entre outros. 

Além disso, ressalta-se a importância do papel de liderança do diretor da escola, 

como elemento indispensável na mobilização e coordenação das atividades escolares em todas 

as suas dimensões – administrativas, pedagógicas e de gestão financeira – contemplando 

acompanhamento, apoio e avaliação dos resultados alcançados, que, sobretudo, devem ser 

orientados ao sucesso do aluno.  

O segundo, Manual de Procedimentos e Rotinas, é um extenso documento de 

orientação técnica sobre ferramentas de gestão escolar, contendo sugestões para melhorar os 

serviços prestados nas escolas. Concebido a partir de uma perspectiva sistêmica, esse manual 

se constitui em um receituário de rotinas e procedimentos relacionados às funções da 

secretaria escolar, à gestão de recursos financeiros - com ênfase no controle e 
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acompanhamento de gastos, compras e contratações e contabilidade geral – e também ao 

conhecimento e domínio técnico de instruções normativas.  

Segundo Reis (2003), o objetivo desse documento é indicar métodos de 

racionalização e padronização das tarefas administrativas, na perspectiva de promover melhor 

desempenho das funções, mais agilidade e confiabilidade nas informações, tornando mais 

eficiente a gestão escolar. 

Quanto à descentralização financeira, as escolas estaduais baianas recebem da 

SEC, desde 1982, recursos para despesas de custeio, através do Fundo de Assistência 

Educacional (Faed).
21

 O valor mínimo a ser transferido a cada unidade escolar é definido pelo 

número de alunos matriculados, sendo repassado em quatro parcelas trimestrais. 

Os recursos do Faed são destinados à cobertura de despesas de custeio, 

manutenção e pequenos investimentos, de forma a contribuir, supletivamente, para a melhoria 

física e pedagógica das escolas, devendo ser empregados na aquisição de material 

permanente, quando receberem recursos de capital; na manutenção, conservação e pequenos 

reparos; na aquisição de material de consumo; na avaliação de aprendizagem; na 

implementação do projeto pedagógico; no desenvolvimento de atividades educacionais 

diversas; e na aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar. 

O PDE foi financiado no período 2001/2006 pelo Projeto de Educação da Bahia 

(Projeto Bahia), desenvolvido pela SEC, através de Acordo de Empréstimo assinado entre o 

governo da Bahia e o Banco Mundial.
22

  

O Projeto Bahia foi concebido para ser implementado em duas fases, conhecidas 

como Projeto I e Projeto II, sendo a primeira fase desenvolvida no triênio 2001/2003 e a 

segunda fase no triênio 2003/2006. 

O valor total emprestado pelo Banco Mundial para o Projeto I foi de US$ 

116.000.000,00 (cento e dezesseis milhões) de dólares. Já para o Projeto II, um total de US$ 

100.000.000,00 (cem milhões) de dólares foi disponibilizado ao Governo da Bahia. 

Os resultados alcançados na Fase I consistiram na construção e melhoria da 

estrutura física das escolas, regularização do fluxo escolar, ampliação de vagas no ensino 

médio, implantação e implementação do PDE nas unidades escolares, certificação de 

dirigentes escolares, entre outros. 
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Entre os objetivos previstos para a Fase II, estavam o aumento das taxas de 

matrícula na educação básica, a melhoria da qualidade do ensino fundamental e médio, com o 

aumento das taxas de aprovação, redução das taxas de evasão e o aumento da proficiência dos 

alunos nas disciplinas Língua Portuguesa e Matemática. 

Com o encerramento do Projeto Bahia em 2007, não houve implementação do 

PDE nas escolas estaduais em 2008, inviabilizando o aporte financeiro para a realização de 

investimentos na melhoria da qualidade do ensino e, conseqüentemente, no desempenho 

escolar. 

No entanto, a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB),
23

 renova as esperanças de  

professores, dirigentes escolares, pesquisadores da área educacional e sindicalistas de que, a 

partir de 2009, sejam repassados os recursos previstos para o ensino médio, de modo a 

viabilizar o financiamento das escolas desse nível de ensino. 
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3 DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR À GESTÃO EDUCACIONAL: UMA 

TRAJETÓRIA DE RESSIGNIFICAÇÕES DE CONCEITOS E PRÁTICAS  

 

   

Marco referencial dos estudos sobre a natureza do trabalho desenvolvido pelos 

dirigentes escolares, a administração escolar foi o conceito largamente utilizado durante 

várias décadas, no Brasil e no mundo, nas abordagens sobre os processos relacionados ao 

planejamento e controle das funções administrativas e pedagógicas no âmbito das instituições 

de ensino (SILVA JUNIOR, 2002; OLIVEIRA, 2004; LÜCK, 2006). 

A administração escolar tem seus fundamentos na Teoria Geral da Administração. 

Segundo os principais representantes da teoria administrativa do século XX, a sociedade se 

apresenta como um enorme conjunto de instituições que realizam tarefas sociais determinadas 

(HORA, 2002). Considerando a complexidade dessas tarefas, a escassez de recursos 

disponíveis e a multiplicidade de objetivos a serem alcançados, admite-se a necessidade de 

que essas instituições tenham suas ações coordenadas e controladas por pessoas ou órgãos 

com funções chamadas administrativas.  

De acordo com Paro (2001), a administração é a utilização racional de recursos 

para a realização de fins determinados. Nesse sentido, configura-se como uma atividade 

exclusivamente humana, já que somente o homem é capaz de estabelecer livremente objetivos 

a serem cumpridos. 

Tendo em vista a persecução de objetivos, o homem utiliza racionalmente os 

meios de que dispõe para realizá-los. A utilização racional de recursos deve ser adequada aos 

fins visados e seu emprego deve ocorrer de forma econômica, ou seja, dentre os recursos 

disponíveis, há aqueles que mais se prestam à atividade ou atividades a serem desenvolvidas 

com vistas à realização de tais fins. 

De acordo com o referido autor, esses recursos envolvem, por um lado, os 

elementos materiais e conceptuais que o homem coloca entre si e a natureza para dominá-la 

em seu proveito; por outro, os esforços despendidos pelos homens e que precisam ser 

coordenados com vistas a um propósito comum. Contempla, portanto, as relações do homem 

com a natureza e as relações dos homens entre si. Essas duas ordens de relações guardam 

entre si uma mútua interdependência .  

Portanto, a administração, da forma como é entendida e realizada hoje, é produto 

de longa evolução histórica, marcada por contradições sociais e pelos interesses políticos em 

jogo na sociedade.  Segundo Félix (1986), a administração como um fenômeno geral, já 



 54 

identificado na organização dos povos mais antigos, manifesta-se de forma específica nas 

sociedades em que o modo de produção é o capitalista. 

Para a autora, a evolução da administração e a relevância que ela adquire ocorrem 

simultaneamente à expansão do capitalismo, pois a relação entre ambos é reciprocamente 

determinada.  A administração da empresa capitalista assumida por gerentes, chefes de 

departamento e supervisores é diretamente responsável pela manutenção da relação social que 

se estabelece entre o capitalista e o trabalhador, assumindo pleno controle sobre as forças 

produtivas, desde o planejamento do processo de produção até o controle da força de trabalho.  

Em termos de elaboração teórica, a administração de empresas ancora-se nos 

princípios da Escola Clássica da Administração, difundidos por vários teóricos, dentre eles  

Frederick Taylor e Henri Fayol.  Em seus trabalhos sobre a administração nas empresas 

capitalistas, esses autores procuraram desenvolver métodos e técnicas de administração como 

instrumento que assegurasse a subordinação do trabalho ao capital.   

Taylor (1976), criador e principal protagonista do movimento de Administração 

Científica, desenvolveu métodos de organização do trabalho manual, visando a uma operação 

mais racional para alcançar uma produção-padrão altamente produtiva, ao propor melhor 

aproveitamento dos recursos humanos e materiais, que significa, no modo de produção 

capitalista, elevar a taxa de exploração da força de trabalho. 

A expansão do capitalismo possibilitou que a forma de organização do trabalho 

sob os princípios do taylorismo se consolidasse, não apenas na empresa capitalista, mas em 

todas as instituições sociais, perpetuando uma divisão do trabalho em tarefas cada vez mais 

simplificadas, o que resulta num processo de especialização interminável, justificado pelo 

imperativo do desenvolvimento tecnológico (FÉLIX, 1986).  

Desse modo, a organização científica do trabalho supõe a idéia de uma 

racionalidade inerente ao processo de produção, como se este fosse dotado de leis naturais a 

que os homens e sua ciência devessem subordinar-se e obedecer.  

Os fundamentos do taylorismo, aplicados em todo o mundo industrial 

contemporâneo, resultaram em uma centralização do poder de decisão nas mãos da gerência, 

excluindo os produtores diretos da participação da concepção e do planejamento da produção. 

Assim, o trabalhador deveria apenas realizar as instruções, o que supõe submeter-se às ordens 

impostas pela hierarquia despótica da fábrica.   

Vale registrar um trecho da obra de Taylor (1976, p. 41) em que o autor explicita 

os propósitos da Administração Científica: 
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A fim de que o trabalho possa ser feito de acordo com leis científicas, é necessário 

melhor divisão de responsabilidades entre a direção e o trabalhador do que a 

atualmente observada em qualquer dos tipos comuns de administração. [...] a 

administração deve planejar e executar muitos dos trabalhos de que até agora têm 

sido encarregados os operários; quase todos os atos dos trabalhadores devem ser 

precedidos de atividades preparatórias da direção, que habilitam os operários a 

fazerem seu trabalho mais rápido e melhor do que em qualquer outro caso. E cada 

homem será instruído diariamente e receberá auxílio cordial de seus superiores, em 

lugar de ser, de um lado, coagido por seu capataz, ou, em situação oposta, entregue à 

sua própria inspiração. 

 

 

 Dessa forma, a gerência técnico-científica apropria-se do saber operário para 

elaborar o método de trabalho que lhe parece mais rentável, impondo ao trabalhador a 

execução de tarefas parcelarizadas.  A estrutura hierárquica, implantada no processo de 

produção, assegura a separação entre concepção e execução, entre trabalho manual e trabalho 

intelectual e conjuga, num processo de contínuo aperfeiçoamento, os meios técnicos com a 

organização da produção, de modo que a dominação do capital sobre a força de trabalho se 

reproduza. 

 Fayol (1989) buscou definir a natureza e especificidade da função administrativa 

em relação a outras funções da empresa, que ele concebe como sendo técnica, comercial, 

financeira, de segurança e de contabilidade. Seu caráter específico estaria na atribuição de 

administrar exclusivamente os recursos humanos, fundamentada nos princípios de 

planejamento, organização, comando, coordenação e controle, cujo objetivo principal seria o 

de subsidiar a elaboração de um programa de ação que contemplasse a utilização racional dos 

recursos disponíveis, visando ao aumento de produtividade.  

  Os princípios da Escola Clássica da Administração introduziram no processo de 

organização da produção industrial, dentre outras coisas, a divisão técnica do trabalho, a 

especialização, as relações hierarquizadas entre gerência e trabalhadores, baseadas no controle 

do ritmo e intensidade do processo produtivo, a fragmentação das tarefas, a produção 

padronizada e em série, tudo isso contribuindo para imprimir uma maior racionalização à 

produção, com vistas a assegurar a acumulação capitalista. Alguns desses aspectos foram 

posteriormente incorporados à organização do trabalho em outros setores da economia, como 

o comércio e o setor de serviços.   

 Por outro lado, a constituição da administração escolar como campo de 

conhecimento esteve fortemente marcada pelas referências teóricas e práticas da 

administração de empresas.  Os primeiros teóricos da administração escolar procuraram 

utilizar, nos seus estudos, as teorias da administração de empresas como forma de obter um 
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grau de cientificidade capaz de orientar a prática administrativa na organização escolar, de 

modo a que ela pudesse alcançar padrões de eficiência e racionalização obtidos por outras 

organizações, principalmente pelas empresas capitalistas. 

Observa-se, entre os teóricos da administração de empresas, o empenho em 

elaborar uma teoria que se aplicasse à situação de administração de todas as organizações, 

garantindo, assim, a sua generalização. Esses autores partem do pressuposto de que as 

organizações, apesar de terem objetivos diferentes, são semelhantes e, por isso, possuem 

estruturas similares, podendo ser administradas segundo os mesmos princípios, feitas apenas 

as adaptações necessárias para atingir suas metas específicas.  

Assim, a chamada Teoria Geral da Administração se arvoraria a ter validade 

universal, com métodos e técnicas que, convenientemente adaptados, poderiam ser aplicados 

a qualquer tipo de organização. Em decorrência de tal concepção, percebe-se a tendência de 

se converter métodos e técnicas administrativas da empresa capitalista à categoria de 

universalidade. 

Torna-se recorrente em diferentes organizações e em diversas esferas da vida 

social atribuir-se a todo e qualquer problema uma dimensão estritamente administrativa, 

desvinculando-o de condicionantes sociais, políticos, econômicos e culturais, concebendo-os 

apenas como resultante de fatores, como a inadequada utilização dos recursos disponíveis, a 

tomada de decisões incompatíveis com seu equacionamento e solução, e outras razões que 

podem ser facilmente superadas a partir de procedimentos administrativos mais adequados 

(PARO, 2001). Dessa forma, também os problemas que ocorrem na organização escolar são 

vistos como sendo de natureza eminentemente administrativa.  

 Esses métodos e técnicas, pretensamente universais, encontraram receptividade 

entre os teóricos da administração escolar, que adotaram a orientação teórica da administração 

de empresas para tratar dos desafios escolares, procurando aplicar o seu modelo de eficiência, 

com vistas a superá-los. Tal permeabilidade não se manifestou apenas no plano teórico, mas, 

sobretudo, no plano das práticas administrativas, mediante a implementação de métodos e 

técnicas originários do setor empresarial no sistema escolar. 

                 Com o objetivo de explicitar o caráter de generalização que adquirem as teorias da 

administração de empresas, Félix (1986) considera que sua aplicabilidade no conjunto das 

organizações da sociedade de classes indica que é sob o modo de produção capitalista que se 

constituem as organizações ligadas à produção material e à produção não-material, 

implicando que a similaridade das organizações resulte da própria relação entre a estrutura 
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econômica da sociedade capitalista e a superestrutura jurídica e político-cultural, da qual faz 

parte a educação.  

A administração escolar, ao incorporar o modelo de organização da empresa 

capitalista e os critérios de eficiência, racionalização e produtividade reforça e legitima sua 

filiação ao conjunto de princípios da administração de empresas, resultante de situação 

historicamente determinada pelo desenvolvimento do capitalismo, que conforma as relações 

sociais de produção e a organização das instituições sociais. 

A ênfase atribuída à adoção de padrões de eficiência no âmbito da escola, como 

princípios a orientar a busca de racionalização dos recursos disponíveis para se atingir os 

objetivos propostos, denota tendência a tratar a adequação entre meios e fins como questão 

formal e puramente técnica. 

Ao assumir essa perspectiva, a administração escolar revela sua função 

ideológica, na medida em que a prática é tratada do ponto de vista estritamente técnico, 

omitindo suas articulações com as estruturas econômicas, políticas e sociais, ao obscurecer a 

análise dos condicionantes da educação. Assim, as normas técnico-administrativas que são 

propostas para o funcionamento do sistema escolar são apresentadas como se fossem 

autônomas, e não como produto desses condicionantes.  

Esse esforço em atribuir caráter de autonomia e neutralidade aos métodos e 

técnicas transplantados da administração empresarial e aplicados no campo educacional, 

reitera a noção de que à administração escolar cabe a organização e racionalização dos meios 

para se atingir determinados fins, sem que os mesmos sejam objeto de exame crítico e de 

questionamentos, já que são concebidos como consensuais e universais. 

Esses e outros pressupostos foram submetidos a vigorosas críticas por autores 

contemporâneos no Brasil e no mundo, dentre os quais merece registro Tragtemberg (1992, p. 

209, grifos do autor), ao buscar desvelar a sua natureza ideológica: 

 

 

O processo de ideologização da Teoria Administrativa está em sua postura como 

ontologia, despida de historicidade. Ela representa a tradução em linguagem 

administrativa da praxis econômico-social historicamente definida. A mesma 

divisão de trabalho que separa planejamento de execução, trabalho manual de 

trabalho intelectual na empresa capitalista, opera a divisão entre a Sociologia, 

Filosofia e a Teoria da Administração, formando os experts em Teoria 

Administrativa. A autonomização da Teoria Administrativa em relação às 

determinações econômico-sociais se dá por mediação das instituições – escolas, 

institutos de pesquisa, centros de estudo – encarregadas pela divisão do trabalho na 

produção e reprodução de ideologias. A Teoria Administrativa se constitui como 

apreensão de um momento do processo social historicamente delimitado, encarado 

como processo de estruturação e desestruturação de objetos e idéias. A 
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autonomização da Teoria Administrativa é ideológica, na medida em que ela é 

desvinculada do processo onde as partes não se reconhecem pertencer à totalidade. 

 

 

 

Por outro lado, a constituição da administração escolar, seja no campo do 

conhecimento, seja como disciplina acadêmica no Brasil, foi marcada por pontos de vista nem 

sempre consensuais. Isso se reflete já nos primeiros estudos produzidos na década de 1960, 

período que coincide com a fundação da Associação Nacional de Professores de 

Administração Escolar (Anpae) e com o início de significativa expansão da escola pública no 

Brasil.
24

      

                    As polêmicas, de um modo geral, versavam sobre a natureza, papel e função da 

administração escolar, cujas divergências de concepção eram evidentes, incluindo-se, aí, o 

debate em torno da formação do administrador escolar (OLIVEIRA, 2004). 

 A respeito dessa última questão, cabe registrar trecho de pronunciamento de 

Anísio Teixeira, um dos pioneiros nos estudos sobre administração escolar no país, no I 

Simpósio Brasileiro de Administração Escolar, como tentativa de definição do campo 

profissional do administrador: 

 

 

Mas, que é o administrador? O administrador é homem que dispõe dos meios e dos 

recursos necessários para obter alguns resultados. Resultados certos, e isto é um 

administrador. Logo, determinados, propositais, estabelecidos pela ação intentada. 

Não há função mais constante nem mais geral. A vida está completamente saturada 

dela. Sem administração, a vida não se processaria. Mas há dois tipos de 

administração: e daí é que parte a dificuldade toda. Há uma administração que seria, 

digamos, mecânica, em que planejo muito bem o produto que desejo obter, analiso 

tudo que é necessário para elaborá-lo, divido as parcelas de trabalho envolvidas 

nessa elaboração e dispondo de boa mão-de-obra e boa organização, entro em 

produção. É a administração da fábrica. É a administração, por conseguinte, em que 

a função de planejar é suprema e a função de executar, mínima. E há outra 

administração – à qual pertence o caso da Administração Escolar – muito mais 

difícil. (TEIXEIRA, 1961, p. 2).  

 

 

Depreende-se desse discurso, o entendimento de que a administração está 

presente em todas as esferas da vida social, e que cabe ao administrador planejar de forma  
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 Em 1961, é realizado em São Paulo o I Simpósio Brasileiro de Administração Escolar, que, dentre as   

principais decisões tomadas, estão a elaboração dos estatutos da entidade, a eleição de seu primeiro presidente 

e a designação de comissão especial encarregada de promover estudos sobre a Administração Escolar no país, 

conforme CATANI, A. M; GILIOLI, R. S. P. Administração escolar: a trajetória da Anpae na década de 

1960. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 
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racional as ações com vistas a obter os resultados almejados. Ao mesmo tempo, o autor 

reconhece que administrar uma escola é algo distinto de se administrar uma fábrica, por 

exemplo.  

Quanto à preparação para exercer o cargo de diretor de escola, Teixeira (1961) 

propõe que aquele professor que revelasse maior capacidade administrativa deveria orientar-

se naturalmente para a especialização de administrador da escola; por sua vez, aquele que 

possuísse grandes qualidades de magistério, deveria especializar-se para ser supervisor; 

enquanto aquele professor que revelasse aptidão para orientar os alunos, para entender os seus 

problemas, deveria transformar-se no futuro orientador escolar, constituindo, portanto, as três 

grandes especialidades da administração escolar.  

Estes formariam o staff da administração da escola, assumindo a coordenação do 

trabalho pedagógico por meio da definição de atribuições e responsabilidades específicas, 

distintas das funções propriamente docentes.  

Ao expor tais idéias, o supracitado autor levou em consideração a crescente 

complexificação do sistema educacional brasileiro, em decorrência do processo de 

massificação da escola pública, experimentado a partir da década de 1960, resultado, dentre 

outras coisas, do desenvolvimento urbano e industrial e do aumento da população em idade 

escolar.  

Esse fenômeno fomentará a criação de novas funções e especialidades técnicas 

demandadas pela expansão dos sistemas de ensino, justificando a assunção de uma divisão 

técnica do trabalho escolar, implicando, por sua vez, em valorização profissional dos 

chamados especialistas. 

Em trabalho posteriormente publicado, Teixeira (1964) defenderia que somente o 

professor poderia exercer a função de administrador escolar, propondo que, para tanto, o 

mesmo deveria possuir razoável experiência de trabalho e curso de especialização em nível de 

pós-graduação em administração escolar.  Além disso, evocaria uma cristalina distinção entre 

essa disciplina e a administração de empresas, contrapondo-se, portanto, aos princípios gerais 

defendidos por outros autores, também pioneiros desse campo de conhecimento no país: 

 

 
Jamais, pois, a administração escolar poderá ser equiparada ao administrador de 

empresa, à figura hoje famosa do manager (gerente) ou do organizacion-man, que 

a industrialização produziu na sua tarefa de máquino-fatura de produtos materiais. 

Embora alguma coisa possa ser aprendida pelo administrador de toda a complexa 

ciência do administrador de empresa de bens materiais de consumo, o espírito de 

uma e outra administração são de certo modo até opostos. Em educação, o alvo 

supremo é o educando a que tudo mais está subordinado; na empresa, o alvo 
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supremo é o produto material, a que tudo mais está subordinado. Nesta, a 

humanização do trabalho é a correção do processo de trabalho, na educação o 

processo é absolutamente humano e a correção um certo esforço relativo pela 

aceitação de condições organizatórias e coletivas inevitáveis. São, assim, as duas 

administrações polarmente opostas. (TEIXEIRA, 1964, p. 13-14, grifos do autor).  

 

 

Ao reconhecer a especificidade da administração escolar e dos fins educacionais 

assentados na formação humana do educando, em relação às finalidades da administração de 

empresas, cujo objetivo central é implementar técnicas e métodos racionais capazes de 

promover o aumento de produtividade, Teixeira (1961) irá de encontro às idéias dominantes 

presentes nos primeiros estudos que embasaram o desenvolvimento de práticas 

administrativas nos sistemas de ensino, tanto no setor público quanto no setor privado, e da 

administração escolar como disciplina, resultante da aplicação pragmática e instrumental da 

Teoria Geral da Administração ao campo educacional. 

 Para ilustrar essa filiação, recorremos ao professor José Querino Ribeiro, também 

um dos pioneiros nos estudos de administração escolar no Brasil:  

 

 

A Administração Escolar é uma das aplicações da Administração Geral; ambas têm 

aspectos, tipos, processos, meios e objetivos semelhantes. [...] Estamos de acordo 

com Prihoda e Dottrens no que concerne à conveniência do aproveitamento do 

taylor-fayolismo para a formulação de problemas escolares; com Sears, quanto à 

necessidade de se construir uma teoria da Administração Escolar: com Moheman, 

quanto à condição meramente instrumental da Administração Escolar no sentido de 

que sua função principal é a de ajustamento das atividades de escolarização à 

filosofia e à política de educação. (RIBEIRO, 1986, p. 95-96, grifo do autor). 

 

 

 

 Assim, subjaz à vinculação da administração escolar aos princípios da 

administração empresarial a postulação de uma neutralidade técnico-ética da disciplina, 

consistindo sua tarefa em reunir meios para que as atividades prescritas se desenvolvam de 

forma unitária e econômica, estabelecendo uma nítida separação entre técnica e política. 

 A esse respeito, Carlos Correa Mascaro, outro pioneiro da citada disciplina, 

salienta a necessidade de clara definição dos contornos entre administração e política, de 

modo a evitar equívocos quanto ao entendimento das finalidades desses termos:  

 

 

 

Conquanto haja quem julgue (o próprio Amato) uma distinção que não se justifica, 

em termos absolutos, a que se pretende exista entre Administração e Política, não se 
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pode deixar de admitir que se trata realmente de áreas independentes cujos 

contornos precisam ser bem definidos para evitar ambigüidades e confusões muito 

freqüentes entre os que empregam, sem as necessárias cautelas, um têrmo pelo 

outro, ou tratam de problemas de Política como Administração e vice-versa 

(MASCARO, 1968, p. 75-76). 

 

Ao analisar os trabalhos produzidos no período de implantação da referida 

disciplina no país, Oliveira (2004) observa que apesar de nascer sob forte influência das 

teorias da Administração Geral, em contexto histórico marcado pelo desenvolvimento 

capitalista no Brasil e pela necessidade de formação de força de trabalho escolarizada, a 

administração escolar apresenta-se descontextualizada, a-histórica e apolítica, omitindo as 

condições estruturais e conjunturais as quais está subordinada.  

Além disso, conforme destaca Silva Junior (2002), esses trabalhos surgem muito 

distanciados de preocupações com a construção autônoma de seus objetos de estudo, 

descompromissados com a própria possibilidade de sua elaboração teórica, já que renunciam 

por antecipação ao trabalho de produção de seus próprios conceitos.                                                                                    

Acrescente-se, ainda, que a proposta de constituição de uma disciplina acadêmica 

denominada administração escolar orienta-se muito mais pelo propósito de auxiliar o 

desenvolvimento das atividades prático-institucionais das escolas, do que pelo propósito de 

identificação e sistematização de um conjunto de questões teóricas que, por sua natureza, 

justifiquem seu tratamento específico em um novo campo de conhecimento.    

     Dando continuidade às suas argumentações, Silva Junior (2002, p. 208) associa-se 

a outros autores brasileiros nos questionamentos a essa perspectiva, apontando a 

impropriedade da derivação de princípios teóricos da administração genérico-empresarial para 

o campo da administração escolar, fazendo-se necessário aprofundar a crítica à fragilidade 

teórica da própria Ciência Geral da Administração: 

 

 

Com uma razoável dose de boa vontade, ou de inocência, poder-se-ia talvez conferir 

às teorias administrativas o estatuto de teorias normativas ou prescritivas, não o de 

teorias verdadeiramente explicativas, fundadas na razão científica. Quer isso dizer 

que suas proposições não são propostas de explicação, mas propostas de ação: as 

coisas „devem ser‟ feitas dessa ou daquela forma. Ora, a ciência não é o território do 

„deve ser‟, mas simplesmente o território do „é‟. O cientista não determina, explica; 

não impõe, apresenta; não julga, prevê; não estigmatiza, considera.  
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A reiteração exaustiva de concepções de cunho técnico-normativo contribuiu para 

certo empobrecimento teórico dessa disciplina, revelando interesses, concepções e ideologias 

que orientaram a educação brasileira durante décadas. A tendência observada no movimento 

de afirmação da administração escolar evidenciou um isolamento em relação ao conhecimento 

acadêmico-científico produzido em outros campos do saber, revelando, entre outros aspectos, 

uma impermeabilidade aos movimentos políticos de seu tempo. 

A partir do final dos anos de 1970, ocorre um processo de politização do campo 

da administração escolar, estabelecendo a discussão em torno do lugar da política 

educacional, aliado a um profundo questionamento sobre a separação entre a técnica e a 

política.   

Na década de 1980, com o fim do regime militar e, conseqüentemente, com a 

redemocratização do país, surgiram os primeiros movimentos de luta em defesa da escola 

pública e de melhores condições de trabalho e remuneração dos professores, inclusive com a 

deflagração de greves de docentes em diversos estados brasileiros. 

Esse momento histórico, caracterizado por uma abertura política, ensejou 

conquistas democráticas para a sociedade brasileira em diversas áreas, incluindo a educação 

brasileira, através das lutas por mudanças na organização e na gestão da escola e a valorização 

do magistério como profissão. A partir dessas manifestações, emerge, com muita força, o 

termo gestão democrática da educação, significando a defesa de mecanismos coletivos e 

participativos de organização do trabalho escolar.  

 Esse termo passa a representar a luta pelo reconhecimento da escola como espaço 

de política e trabalho (OLIVEIRA, 2004), ensejando o debate sobre os objetivos educacionais. 

Além disso, a defesa da autonomia como princípio norteador da participação da comunidade 

local nos processos decisórios da escola contribuiu significativamente para o entendimento de 

que se fazia necessário pensar a gestão educacional sob outra perspectiva.  

As mobilizações deflagradas por profissionais da educação e entidades do campo 

educacional resultaram em conquistas no plano legislativo, como a inclusão do princípio da 

gestão democrática na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988, Artigo 206, inciso VI), 

ainda que restrito ao ensino público.  

Mais tarde, a LDB (Lei 9.394/96) reiteraria esse preceito constitucional, ao incluí-

lo na sua versão final (Artigo 3, inciso VIII). Associa-se a isto, a possibilidade de cada 

estabelecimento de ensino poder elaborar o seu projeto político-pedagógico, eleger 

diretamente seu diretor, constituir colegiados, dentre outras prerrogativas. 
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  Assim, o caráter democrático da gestão educacional se define não apenas pela 

legislação vigente, mas, sobretudo, pela assunção de práticas democráticas construídas 

coletivamente no interior da escola, que possibilitem a participação da comunidade escolar - 

gestores, coordenadores pedagógicos, professores e alunos – e da comunidade local – pais de 

alunos, movimentos populares, associações de moradores, clubes de mães, grupos culturais, 

dentre outros - nas discussões e deliberações sobre os rumos da escola pública, na luta por 

melhores condições de trabalho e ensino, em defesa de uma educação pública de qualidade 

socialmente referenciada.   

Por outro lado, ao se discutir a natureza da gestão educacional, reconhece-se que 

a escola, como qualquer outra organização, precisa ser administrada. Entretanto, 

diferentemente das empresas em geral, que visam à produção de mercadorias ou de um 

serviço determinado, imediatamente identificáveis e facilmente avaliáveis, a escola visa a fins 

de difícil identificação e mensuração, quer devido ao seu caráter, de certa forma, abstrato, 

quer em razão do envolvimento inevitável de juízos de valor em sua avaliação. 

Além disso, trata-se de uma instituição prestadora de serviços, que lida 

diretamente com a formação humana. Nesse processo, o educando é, ao mesmo tempo, 

beneficiário dos serviços que ela presta e participante de sua elaboração.   A natureza do 

trabalho escolar consiste na reprodução e produção do conhecimento, na transmissão e crítica 

do saber sistematizado, envolvendo, dentre outros, intencionalidades, valores, visões de 

mundo, atitudes, conflitos, subjetividades, que não se confinam nos limites da racionalidade 

produtiva. 

Como avaliar a qualidade da produção escolar, tomando como referência os 

princípios de eficiência e eficácia tão caros à administração empresarial? Como mensurar o 

estudante bem educado e bem formado?  A propósito de tais indagações tão complexas, 

recorremos, mais uma vez, a Paro (2001, p. 144), em passagem bastante elucidativa: 

 

 

Mas, entendida a educação como apropriação de um saber historicamente 

acumulado, e tendo-se a escola como uma das agências que provêem educação, a 

consideração de seu produto não pode restringir-se ao ato de aprender. Neste ato, o 

indivíduo apropria-se de um saber (conhecimentos, atitudes, valores, habilidades, 

técnicas etc). que nele é incorporado. Existe, portanto, algo que permanece para 

além do ato de produção que se dá na sala de aulas. Não acontece, por conseguinte, 

que o resultado da educação escolar seja algo produzido pelo professor e consumido 

imediata e completamente pelo aluno, sem deixar nenhum vestígio. A própria 

necessidade de participação ativa do aluno como sujeito do processo só se faz 

presente porque a educação supõe uma modificação na natureza de seu objeto. É por 

isso que se considera que, se a educação realmente se efetivou, o aluno sai do 

processo diferente de como ele era quando aí entrou. Essa diferença, que não é 
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simples acréscimo, já que supõe uma real transformação na personalidade viva do 

educando, é que se constitui no efetivo produto do processo pedagógico escolar. Ou 

seja, partindo do aluno em determinado estágio de desenvolvimento pessoal, e 

mediante a ação desse mesmo aluno, do professor e das demais pessoas envolvidas 

na atividade educativa, a escola produz o “aluno educado”. 

 

 

                   Prosseguindo, Paro (2001) reconhece a dificuldade de se avaliar a qualidade do 

produto escolar, a exemplo do que ocorre com outros produtos colocados à disposição no 

mercado. Estes são avaliados em termos de aceitação ou não pelos consumidores, já aquele 

não consegue reunir as características presentes em bens de consumo, tendo em vista estar 

envolvido em julgamentos, em grande parte subjetivos, que impedem uma conclusão mais 

segura e definitiva a respeito de sua qualidade. Além disso, sua avaliação não pode efetivar-se 

completamente no ato de sua aquisição, uma vez que somente ao longo de anos pode-se aferir 

os seus efeitos na vida das pessoas. 

Estas reflexões contribuem para o exame crítico acerca da natureza da escola 

como organização e as peculiaridades da gestão em seu interior, no sentido de se pensar os 

objetivos que assegurem a oferta de educação pública como um direito de todos, 

principalmente em termos de ampliação do acesso e garantia de permanência dos segmentos 

populares.     

As mudanças de concepção em relação à organização e gestão do trabalho nas 

escolas, alicerçadas na legislação vigente, repercutiram nas teorias do campo da administração 

escolar, implicando em relativo desuso do próprio termo.  

As limitações que a Teoria Geral da Administração impõem à teoria da 

administração escolar, submetida à condição de ciência aplicada,  suscitaram nos profissionais 

da educação o empenho em desvelar a parcialidade de suas práticas, e, de posse dessa 

consciência, trabalhar na persecução de outros objetivos, visando apreender a natureza e 

especificidade da educação e seus desafios. 

Para Oliveira (2004), haveria um entendimento quase tácito entre os 

pesquisadores da área educacional de que o termo gestão é mais amplo e aberto que 

administração, uma vez que este último está carregado de conotação técnica, tendo 

predominado nas décadas anteriores como orientação para as escolas. Por sua vez, gestão 

educacional implicaria participação, suscitando a idéia de que a política, como práxis social, 

está presente na instituição escolar.  

Com o intuito de definir o que vem a ser gestão educacional, Lück (2006) 

associa esse conceito ao processo de gerir a dinâmica do sistema de ensino como um todo e de  
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coordenação das escolas em específico,
25

 afinado com diretrizes e políticas educacionais 

públicas voltadas para a implementação de projetos pedagógicos, compromissado com 

princípios da democracia e com métodos que organizem e criem condições para um ambiente 

educacional autônomo (soluções próprias no âmbito de suas competências) de participação e 

compartilhamento (tomada conjunta de decisões e efetivação de resultados), autocontrole 

(acompanhamento e avaliação com retorno de informações) e transparência (demonstração 

pública de seus processos e resultados). 

Dando continuidade à sua análise, Lück (2006, p. 53-54) salienta: 

 

 

Conseqüentemente, destacamos novamente que a utilização do termo gestão não 

corresponde a simples substituição terminológica, baseada em considerações 

semânticas. Trata-se, sim, da proposição de um novo entendimento de organização 

educacional e de seus processos e, para além disso, das relações da educação com a 

sociedade e das pessoas dentro do sistema de ensino e da escola. Cabe ressaltar, 

ainda, que a gestão não se propõe a depreciar ou invalidar a importância da 

administração, mas, sim, a superar as limitações de enfoque fragmentado, 

simplificado e reduzido. Para ser efetiva, a gestão baseia-se na administração e a 

propõe como uma dimensão e área da gestão que possibilita o bom funcionamento 

das demais dimensões, a redimensioná-la, no contexto de uma concepção de mundo 

e de realidade construída a partir da visão da sua complexidade e dinamicidade, pela 

qual as diferentes dimensões e dinâmicas são concebidas como forças na construção 

da realidade e sua superação, sem precisar reinventar a roda.  

 

 

  Entretanto, Silva Junior (2002) salienta que o quase abandono do termo 

administração escolar em favor do termo gestão educacional tem sido marcado por 

controvérsias e imprecisões conceituais. Por exemplo, ao conceito de gestão educacional, 

acrescenta-se, até por determinação legal, no caso brasileiro, o adjetivo democrática, 

interpretado por muitos como participativa, sem que se proceda a uma maior explicitação do 

caráter democrático ou participativo da gestão almejada. 

Segundo este autor, os adjetivos democrática e participativa sobrepõem-se ao 

adjetivo pública, que, segundo ele, melhor indicaria o sentido da administração pretendida. 

Prosseguindo, destaca que a hegemonia semântica e discursiva do conceito de gestão no 

debate educacional brasileiro favoreceria a assimilação e a adoção, nos sistemas públicos de 

ensino, de métodos e técnicas de ação característicos da gestão empresarial.  

                                                 
25

 A autora adota o conceito de gestão educacional para referir-se tanto à gestão em âmbito macro, isto é, a partir 

dos órgãos superiores dos sistemas de ensino, quanto em âmbito micro, ou seja, a gestão das escolas. Neste 

trabalho, optamos pelo conceito de gestão escolar para referirmo-nos especificamente às funções 

administrativas, pedagógicas e de gestão financeira desenvolvidas por dirigentes escolares no âmbito das 

escolas. 
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Isto se expressaria, dentre outros mecanismos, pelos contratos de gestão, 

instrumentos viabilizadores e legitimadores da distribuição diferenciada de recursos, baseados 

na avaliação de desempenho das escolas, pautados na lógica da competitividade empresarial 

que começa a impregnar diversos sistemas de ensino no país. 

Por sua vez, Oliveira (2004), cerrando fileiras em torno da necessidade de 

discernimento crítico ao se adotar o conceito de gestão educacional, chama a atenção para o 

fato dele adquirir distintos significados, de acordo com o contexto institucional e as 

orientações teóricas e ideológicas das organizações e dos sujeitos envolvidos.  

Assim, ao mesmo tempo em que pode estar significando a incorporação da 

política às práticas escolares, numa perspectiva democrática e participativa, também pode 

estar assimilando elementos da gestão empresarial, ao agregá-los a meios e a fins 

educacionais, que passam a encarnar princípios, como flexibilidade, eficiência, eficácia, 

efetividade, produtividade, entre outros.  

De acordo com Sander (1995), eficiência é o critério econômico que revela a 

capacidade administrativa de produzir o máximo de resultados com o mínimo de recursos, 

energia e tempo, estando associada aos conceitos de racionalidade econômica e produtividade 

material. 

A eficácia é a capacidade administrativa para alcançar os fins e objetivos 

estabelecidos ou os resultados propostos, adquirindo o poder de produzir o efeito desejado.  

Efetividade seria o critério político que reflete a capacidade administrativa para satisfazer as 

demandas concretas feitas pela comunidade externa, revelando a condição de atendimento às 

exigências da sociedade (SANDER, 1995).  

Por outro lado, Silva Junior (2002) enfatiza que a implementação no setor público 

de práticas da administração privada viabiliza a circulação de critérios, valores e interesses a 

que essas práticas se reportam, refletindo tendências de mercadorização da gestão 

educacional, por meio da impregnação seletiva de mecanismos testados e aprovados no 

mundo empresarial. 

Os autores supracitados salientam a necessidade de se definir com maior precisão 

o que vem a ser gestão educacional da forma como a entendemos no Brasil, buscando 

explicitar melhor sua natureza, seus propósitos, suas práticas e as adjetivações a ela 

subjacentes, como democrática e participativa, por exemplo. Além disso, há que se conceber 

práticas gestoras nos sistemas de ensino e nas escolas que contribuam para o exercício de uma 

consciência cívica e cidadã, articulando a concepção de gestão democrática à construção de 

uma educação pública de qualidade. 
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Oliveira e Araujo (2005), ao discutirem a qualidade da educação, reconhecem 

tratar-se de conceito que comporta diversos significados, por isso mesmo adquire potencial 

para desencadear falsos consensos, na medida em que possibilita diferentes interpretações do 

seu significado, segundo distintas capacidades valorativas. 

A esse respeito, os autores ressaltam os dois sentidos que o termo qualidade 

comporta, tanto no mundo dos negócios quanto na administração em geral. O primeiro 

sentido, é o de qualidade relacionada a um produto, sob a égide dos princípios da qualidade 

total, que, em síntese, visa promover a melhoria da qualidade para aumentar a 

competitividade do produto. Aqui, trata-se de qualidade do produto. 

O segundo sentido de qualidade, está relacionado ao melhor processo para se 

atingir um produto de qualidade com a maior economia possível, podendo denominar-se 

qualidade de processo. 

Dessa forma, os autores chamam a atenção para o fato de que o debate sobre 

qualidade na educação é preponderantemente influenciado pelo mundo dos negócios e, ainda 

assim, assume sentidos distintos. Esse contexto revela o acirramento das tensões entre as 

expectativas de melhoria da qualidade dos sistemas de ensino e a disponibilidade de recursos 

orçamentários para o alcance dessa meta, favorecendo a disseminação de concepções sobre 

qualidade, cuja lógica assenta-se em idéias de eficiência e produtividade, com uma inequívoca 

filiação à matriz empresarial, em contraposição à idéia de democratização da educação e do 

conhecimento como estratégia de construção e consolidação de uma esfera pública 

democrática. 

Por fim, os autores propõem a definição de padrões de qualidade da educação 

pública que articule insumos e processos, contemplando, ainda, políticas de financiamento e 

avaliação do ensino, de modo a assegurá-la como direito de todos.    

 

3.1 Definindo o conceito de gestão escolar 

 

Não obstante as controvérsias acerca desse conceito, assumimos, neste trabalho, o 

entendimento de que gestão escolar corresponde ao conjunto de funções, procedimentos e 

práticas administrativas e pedagógicas que visam a assegurar a implementação de meios para 

a  realização de determinados fins educacionais.  

Essa concepção, para ser caracterizada como democrática e participativa, 

pressupõe a adoção de mecanismos que garantam a participação coletiva de gestores, 

coordenadores pedagógicos, professores, funcionários, alunos, pais de alunos e comunidade 
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em geral, como protagonistas de discussões e decisões políticas acerca dos objetivos da escola 

pública, ainda que se reconheça os limites institucionais impostos  pelas instâncias superiores. 

Essa margem de autonomia relativa que a escola pública possui em relação aos 

órgãos centrais e regionais da burocracia estatal – SEC, Diretoria Regional de Educação 

(Direc), entre outros – pode ensejar práticas e procedimentos que não se enquadram 

plenamente em prescrições normativas e em ideologias organizacionais e administrativas que 

terminam por se configurarem como doutrinas e princípios gerais a orientar a organização 

escolar. 

Assim, o conceito de autonomia adquire indiscutível centralidade, ainda que 

assuma caráter plural e polissêmico, a depender do contexto e de quem o formula. Para 

Gadotti e Romão (2002), no campo educacional, a autonomia sempre esteve associada ao 

tema da liberdade individual e social, da ruptura com esquemas centralizadores e 

burocratizantes, e, recentemente, da transformação social. 

Conforme os autores, esse conceito remete às concepções de autogoverno da 

escola, auto-organização dos estudantes, cabendo àquela prepará-los para a autonomia pessoal 

e para a cidadania. 

Desse modo, pode-se pensar a autonomia da escola pública como a capacidade 

desta autogerir-se em termos administrativos, pedagógicos e financeiros, estabelecendo 

relações institucionais de co-responsabilidade, de modo a exercer sua autonomia nos termos 

definidos pela legislação, incumbindo-se o poder estatal de arcar com suas obrigações 

constitucionais, a fim de que a escola possa cumprir suas finalidades. 

Por sua vez, Barroso (2005) salienta que se a autonomia pressupõe a liberdade e 

capacidade de decidir, ela não se confunde com a independência. Trata-se, portanto, de um 

conceito relacional, uma vez que sua ação se exerce sempre num contexto de 

interdependências e num sistema de relações. 

Prosseguindo, este autor enfatiza que mais do que regulamentar, mediante decreto, 

o exercício da autonomia da escola, deve o Estado criar as condições para que ela seja 

construída em cada unidade de ensino, de acordo com suas especificidades locais. Assim, 

 

 

 Importa, ainda, ter presente que a „autonomia da escola‟ resulta, sempre, da    

confluência de várias lógicas e interesses (políticos, gestionários, profissionais e 

pedagógicos) que é preciso saber gerir, integrar e negociar. A autonomia da escola 

não é a autonomia dos professores, ou a autonomia dos pais, ou a autonomia dos 

gestores. A autonomia é um campo de forças, onde se confrontam e equilibram 

diferentes detentores de influência (externa e interna) dos quais se destacam: o 

governo, a administração, os professores, os alunos, os pais e outros membros da 
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sociedade local. A autonomia afirma-se, assim, como expressão da unidade social 

que é a escola e não pré-existe à acção dos indivíduos. Ela é um conceito construído 

social e politicamente, pela interação dos diferentes actores organizacionais, numa 

determinada escola. É preciso ter em conta, uma dimensão social do próprio 

conceito de autonomia que remete para a capacidade dos actores, numa organização, 

de desenvolverem estratégias próprias, na defesa dos seus interesses individuais e de 

grupo, conquistando poder de decisão sobre as finalidades, organização e 

funcionamento da escola, bem como a gestão de seus recursos. (BARROSO, 2005, 

p. 109-110). 

        

 

Outrossim, a gestão escolar assume importante papel de mediação, seja no âmbito 

administrativo, seja no âmbito pedagógico, expressando ações, interações mútuas e múltiplas, 

processos e relações recíprocas entre pessoas, grupos, fenômenos e elementos que ocorrem 

dentro da organização escolar (SANDER, 1984).  

Extrapola a dimensão técnica e instrumental inspirada por princípios normativos 

difundidos pelas teorias da administração de empresas e pelos modelos organizacionais, 

estando fortemente imbricada com as dimensões políticas e pedagógicas das práticas 

escolares, ao articular, em uma totalidade multidimensional, as funções administrativas e o 

trabalho pedagógico, que, simplesmente, não podem ser separados ou justapostos.  

As funções administrativas e pedagógicas se imbricam no campo das práticas 

gestoras, que aqui são entendidas como o conjunto de saberes e práticas elaborados pelos 

dirigentes escolares no exercício do cargo. Contemplam conhecimentos pedagógicos e 

técnicos - adquiridos em experiências anteriores como professores e gestores e mediante 

cursos e capacitações – e competências políticas que emergem da experiência cotidiana, por 

meio da assunção de um saber-fazer específico.  

Assim, as práticas gestoras formariam um amálgama de saberes plurais, 

englobando saberes docentes, profissionais e experienciais (TARDIF, 2007), constituindo o 

habitus profissional do gestor escolar, que pode ser entendido como  

 

 
 [...] sistemas de disposições

20
 duráveis, estruturas estruturadas predispostas a 

funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como princípio gerador e 

estruturador das práticas e das representações que podem ser objetivamente 

reguladas e regulares sem ser o produto da obediência a regras, objetivamente 

adaptadas a seu fim sem supor a intenção consciente dos fins e o domínio expresso 

das operações necessárias para atingi-los e objetivamente orquestradas, sem ser o 

produto da ação organizadora de um regente. (BOURDIEU, 1994, p. 60-1, grifo do 

autor).  
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Ao buscar dialogar com o autor, poderíamos afirmar que as práticas gestoras como 

habitus profissional contemplariam, tanto os condicionantes estruturais que conformam o 

funcionamento da escola pública, em termos de normas, planejamento e estrutura 

organizacional visando à consecução de meios e fins, quanto a dimensão experiencial que 

emerge dos desafios do cotidiano, ao exigir tomadas de decisão não apenas técnicas, mas 

também políticas. 

Trata-se, portanto, de uma perspectiva de análise que conjugaria elementos 

estruturantes e contingências da prática, ensejando o exercício de um saber-fazer sob 

condições objetivas, sem incorrer em visões reducionistas e deterministas.  

Dessa forma, há que se considerar as possibilidades de reelaborações quanto aos 

modelos organizacionais, a partir do acionamento de sistemas de ação por parte dos atores 

escolares, conforme destaca Lima (2002, p. 33-34, grifos do autor): 

 

 

 

Porque, finalmente, as organizações são sempre as pessoas em interacção social, e 

porque os actores escolares dispõem sempre de margens de autonomia relativa, 

mesmo quando a autonomia das escolas não se encontra juridicamente consagrada e 

regulamentada. E assim, os actores escolares não se limitam ao cumprimento 

sistemático e integral das regras hierarquicamente estabelecidas por outrem, não 

jogam apenas um jogo com regras dadas a priori, jogam-no com a capacidade 

estratégica de aplicarem seletivamente as regras disponíveis e mesmo de inventarem 

e construírem novas regras. Distintas, ou até mesmo antagônicas, estas regras 

podem, eventualmente, vir a suplantar a força jurídica-normativa das primeiras, seja 

por via da prática de infidelidades normativas (LIMA, 1992), de acções de 

resistência mais ou menos clandestinas, ou do exercício político da autonomia, desde 

logo através da produção de microplolíticas (BALL, 1987) ou de políticas 

organizacionais e de lógicas de acção (BACHARACH & MENDEL, 1993) ou do 

ensaio em acções localizadas e ainda, embora mais raramente, atravésde processos 

de legalização a posteriori ou retrospectiva.  

 

 

 

Portanto, a gestão democrática da escola pública pressupõe a participação efetiva 

dos sujeitos nela envolvidos, contribuindo para que a organização escolar busque alcançar 

seus objetivos através da adesão consciente e solidária. O envolvimento desses sujeitos sociais 

como protagonistas de práticas políticas e pedagógicas no âmbito da escola, requer formas de 

organização independentes, nascidas no seio da comunidade escolar, criando condições para 

que a participação seja viabilizada, constituindo um espaço público de discussão e decisão 

sobre os fins educacionais.  
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4 PERCURSO METODOLÓGICO: A CONSTRUÇÃO DE UM CAMINHO     

POSSÍVEL  

 

 

As abordagens qualitativas de pesquisa surgem no final do século XIX como uma 

tentativa de superação do modelo hegemônico exercido pelo método de investigação das 

ciências naturais e sua forte influência sobre os estudos dos fenômenos sociais (ANDRÉ, 

1995). 

A partir da década de 1950, tornam-se muito populares nas ciências sociais, e, 

mais adiante, entre os pesquisadores da área de educação,  contribuindo para o 

desenvolvimento de investigações sobre temáticas até então não abordadas (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994). 

 As abordagens qualitativas de pesquisa valorizam as formas de entendimento da 

realidade pelo indivíduo. Em oposição a uma visão empiricista de ciência, buscam a 

interpretação em lugar da mensuração, a descoberta em lugar da constatação, enfatizam a 

indução e assumem que fatos e valores estão intimamente relacionados, tornando-se 

inaceitável uma postura neutra do pesquisador (ANDRÉ, 1995).   

Esta autora, ao discutir as especificidades das metodologias de pesquisa, chama a 

atenção para inadequações quanto à discussão relativa aos métodos quantitativos e 

qualitativos e sua aplicação em investigações sociais, partindo do pressuposto de que 

quantidade e qualidade são categorias que estão intimamente relacionadas.  

Assim, o pesquisador deveria proceder a um deslocamento do foco de discussão 

para questões mais consistentes, como: natureza do conhecimento científico e sua função 

social; processo de produção e o uso desse conhecimento; critérios para avaliação do trabalho 

científico; relevância social da pesquisa realizada, entre outros. 

Para Demo (1995), é equivocado pretender estabelecer dicotomia entre qualidade 

e quantidade, pela simples razão de que ambas as dimensões fazem parte da realidade e da 

vida. Não são coisas estanques, mas facetas do mesmo todo, já que quantidade aponta para a 

perspectiva da extensão, entendida como extensividade da qualidade. Esta, por sua vez, indica 

a dimensão da intensividade, algo, portanto, também presente na quantidade. 

Conforme salienta Minayo (2000), cabe ao pesquisador, durante uma investigação 

ou até mesmo no desenrolar das etapas de uma pesquisa, reconhecer a conveniência e a 

utilidade dos métodos disponíveis, face ao tipo de informações e dados necessários para se 

cumprirem os objetivos do trabalho. 



 72 

Quanto às possibilidades apresentadas pelas chamadas abordagens qualitativas, há 

que se considerar que esta abarca inúmeras modalidades de pesquisa, que guardam entre si 

pontos em comum, similitudes no que se refere aos procedimentos de coleta e análise de 

dados, à relação sujeito-objeto, mas que possuem, também, suas especificidades.  

Nesse sentido, vários autores, dentre eles Ludke; André (1986), Haguette (1992), 

Bogdan; Biklen (1994), Triviños (1994), André (1995) e Macedo (2000), ressaltam a 

necessidade de se definir com clareza o que vem a ser pesquisa qualitativa, tendo em vista 

tratar-se de um conceito marcado, ainda, por muitas controvérsias e ambigüidades. 

Para Triviños (1994), existem dificuldades para definir o que vem a ser pesquisa 

qualitativa, entre as quais menciona a abrangência do conceito, a especificidade da ação e os 

limites do campo de investigação, pois não há um consenso sobre o caráter da pesquisa 

qualitativa. Isso tem gerado polêmica entre os pesquisadores da área educacional, que ora se 

denominam herdeiros da Fenomenologia, ora tributários da Etnografia. Há, ainda, segundo o 

autor, a recorrência de uma idéia bastante vulgarizada de pesquisa qualitativa, identificada 

como aquela que não utiliza números, ou seja, o qualitativo torna-se sinônimo de não-

quantitativo. 

Visando contribuir com o debate sobre a natureza e a especificidade da pesquisa 

qualitativa, Bogdan e Biklen (1994) admitem que a mesma possui cinco características 

básicas:  

 

1.                  Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente 

natural, constituindo o investigador o instrumento principal. Com 

esta premissa, os autores pretendem salientar que os pesquisadores 

introduzem-se e despendem grandes quantidades de tempo em 

escolas, famílias, bairros, comunidades etc, na coleta de dados 

através de contato direto.  Desse modo, freqüentam o local de estudo 

porque se preocupam com o contexto situacional, entendendo que as 

ações podem ser melhor compreendidas quando são observadas no 

seu ambiente habitual de ocorrência. 

2.                  A investigação qualitativa é descritiva. Segundo os autores, a coleta 

de dados privilegia palavras ou imagens, em detrimento de números, 

incluindo transcrições de entrevistas, notas de campo, fotografias, 

vídeos, documentos pessoais e outros registros oficiais. Os 

pesquisadores qualitativos buscam analisar os dados em toda a sua 
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riqueza e de forma minuciosa, respeitando, tanto quanto possível, a 

maneira como estes foram registrados ou transcritos. 

3. Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do 

que simplesmente pelos resultados ou produtos. Muito mais do que 

detectar a realidade observada, por meio de aferições, mensurações 

ou manipulação de variáveis, pretende-se observar a teia de 

significados presente nas inúmeras interações sociais em uma 

determinada instituição, de modo a que se possa interpretar os 

significados atribuídos às suas ações pelos sujeitos envolvidos. Os 

autores assinalam que diversos estudos qualitativos, ao enfatizarem a 

compreensão dos fenômenos educacionais em sua dinâmica e 

processualidade, colocam em xeque determinadas explicações 

causais para problemas, como fraco desempenho escolar, abandono e 

repetência, estigmas e estereótipos sociais reproduzidos e produzidos 

na escola etc.  

4. Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de 

forma indutiva. A pesquisa qualitativa não recolhe dados ou provas 

com o objetivo de confirmar ou infirmar hipóteses construídas 

previamente; ao invés disso, as abstrações são construídas à medida 

que os dados particulares que foram recolhidos vão se agrupando. O 

fato de não existirem hipóteses ou questões específicas formuladas a 

priori não implica a inexistência de um quadro teórico que oriente a 

coleta e a análise dos dados. Para os autores, o desenvolvimento do 

estudo assemelha-se a um funil: no início há questões ou focos de 

interesse muito amplos, que no final se tornam mais diretos e 

específicos. O pesquisador vai precisando melhor esses focos à 

medida que o estudo se desenvolve.  

      5.        O significado é de importância vital na abordagem qualitativa.    Os 

pesquisadores que fazem uso desse tipo de abordagem estão 

interessados no modo como diferentes pessoas dão sentido às suas 

vidas. Ao apreender as perspectivas dos sujeitos da pesquisa, a 

investigação qualitativa lança luz sobre a dinâmica interna das 

situações, algo freqüentemente invisível para o observador externo. 

O cuidado que o pesquisador precisa ter ao revelar os pontos de vista 
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dos participantes é com a acuidade de suas percepções. Deve-se, por 

isso, encontrar meios de checá-las, discutindo-as abertamente com os 

sujeitos da pesquisa. 

 

Desse modo, o investigador deve adotar um plano explicativo aberto e flexível, 

que seja capaz de reformular perguntas inicialmente elaboradas, à luz dos resultados e 

evidências que forem sendo obtidos. Essa capacidade de poder modificar problemas e 

questões de pesquisa durante o trabalho de campo denota substanciais diferenças entre a 

pesquisa qualitativa e os enfoques quantitativos e experimentais.   

 A partir da década de 1980, as abordagens qualitativas de pesquisa tornam-se 

mais populares entre os investigadores da área de educação, inclusive entre os brasileiros. Em 

decorrência disso, verifica-se um significativo crescimento de estudos e pesquisas qualitativas 

sobre temas educacionais, tais como a formação e a prática do professor, a constituição de 

saberes docentes, os dilemas da relação professor-aluno, os problemas que envolvem os 

processos de ensinar e de aprender, o cotidiano escolar, a diversidade cultural e os processos 

educacionais, o currículo, a cultura escolar, a feminização do magistério e as questões de 

gênero, dentre outros temas. 

A eclosão desse movimento possibilitou a realização de várias pesquisas no campo 

educacional, que passaram a adotar diversas metodologias qualitativas, tais como pesquisa 

etnográfica, pesquisa-ação, história de vida, história oral, estudo de caso, estudo de caso 

etnográfico, entre outras (LUDKE; ANDRÉ, 1986; BOGDAN; BIKLEN, 1994, TRIVINÕS, 

1994; ANDRÉ, 1995). 

 Nesse universo de possibilidades metodológicas, o estudo de caso vem sendo 

largamente utilizado, há várias décadas, em diferentes áreas de conhecimento, a exemplo da 

Antropologia, da Sociologia, da Psicologia, da Medicina, da Enfermagem, do Serviço Social 

dentre outras áreas de conhecimento, com o objetivo de realizar um estudo exaustivo de um 

caso, envolvendo um indivíduo ou um grupo bem definido. Para tanto, precisa ser bem 

delimitado, devendo ter seus contornos claramente delineados no desenrolar da pesquisa. 

 Segundo Goode e Hatt (1977), o caso se destaca por se constituir em uma unidade 

dentro de um sistema mais amplo, cujo interesse deve recair naquilo que ele tem de único, de 

singular, mesmo que, posteriormente, venham a ficar evidentes certas semelhanças com 

outros casos ou situações. Nesse tipo de abordagem não há definição apriorística de hipóteses 

e esquemas de inquirição, já que a análise vai ganhando complexidade gradativamente. 
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Sendo assim, o pesquisador elabora um plano incipiente, que se vai delineando à 

medida que o estudo se desenvolve, que as primeiras questões formuladas vão sendo 

explicitadas, revistas, mostrando-se mais ou menos relevantes.  

Dessa forma, a adoção desse tipo de procedimento metodológico requer o uso de 

técnicas de pesquisa, como a observação participante, a realização de entrevistas, as conversas 

informais e registros em diário de campo, que privilegiem a coleta de dados em seus aspectos 

qualitativos.     

                  Isso exige acurado trabalho de campo, sensibilidade no contato com os sujeitos da 

pesquisa e habilidade na coleta, registro e relato dos dados. O estudo de caso possibilita, 

ainda, uma visão profunda e ao mesmo tempo ampla e integrada de uma unidade social 

complexa, ao procurar revelar a multiplicidade de dimensões presentes num determinado 

contexto. 

Em linhas gerais, os princípios que fundamentam o estudo de caso coincidem com 

as características gerais da pesquisa qualitativa anteriormente apresentadas. Todavia, cabe 

acrescentar que esse procedimento metodológico coloca-se aberto à descoberta de novos 

elementos que podem emergir durante o trabalho de campo.  Mesmo que o pesquisador parta 

de alguns pressupostos teóricos iniciais, ele procurará manter-se constantemente atento a essa 

possibilidade, uma vez que o conhecimento não é algo acabado, mas uma construção que se 

faz e refaz constantemente. 

Quanto às possibilidades de generalização dos resultados de pesquisa, Ludke e 

André (1986) consideram que a análise aprofundada dos achados de um determinado caso 

pode ajudar a entender outros. Desse modo, a capacidade de se proceder a generalizações 

ocorre no âmbito do leitor que, com base nas descrições feitas pelo autor do estudo e na sua 

própria experiência, fará associações e relações com outros casos, generalizando seus 

conhecimentos.  

Considerando as especificidades das abordagens qualitativas de pesquisa, optamos 

pela realização de um estudo de caso, com o objetivo de analisar as práticas gestoras, em suas 

funções administrativas, pedagógicas e de gestão financeira, desenvolvidas em uma 

instituição escolar pública de ensino médio da rede estadual de ensino da Bahia. 

Trata-se de uma unidade escolar localizada em um município situado na Região 

Econômica do Paraguaçu,
26

 pertencente ao programa Colégio Modelo Luís Eduardo 

                                                 
26

 Conforme classificação elaborada pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). 

Disponível em: <http//www.sei.ba.gov.br>. Acesso em: 17 ago. 2008. 
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Magalhães, uma rede de escolas públicas criada pelo governo da Bahia em 1998, com o 

objetivo de se constituir em referência no ensino médio. 

Por meio desse procedimento metodológico, buscamos promover um recorte de 

nosso campo empírico, de modo a compreender a dinâmica e os processos que condicionam 

as práticas gestoras e seu papel de mediação entre as atividades-meio e as atividades-fim 

visando a consecução dos objetivos educacionais. 

Nesse sentido, definimos como categoria de análise em nossa investigação, as 

práticas gestoras, entendidas como o conjunto de saberes e práticas elaborados pelos 

dirigentes escolares no exercício do cargo, que emergem da experiência cotidiana, por meio 

da assunção de um saber específico, contemplando, tanto os condicionantes estruturais, em 

termos normativos, quanto as circunstâncias, contingências e os imprevistos da realidade 

escolar (LUCK, 2006; PARO, 2002; SILVA JUNIOR, 2002; SANDER, 1984). 

Como segunda categoria de análise, elegemos o conceito de mediação, para 

analisar a gestão escolar como uma totalidade multidimensional, ao contemplar as funções 

administrativas, pedagógicas e de gestão financeira, expressando ações, interações mútuas e 

múltiplas, processos e relações recíprocas entre pessoas, grupos, fenômenos e elementos que 

ocorrem na organização escolar (SANDER, 1984). 

As práticas gestoras assumem papel de mediação entre os meios e os fins 

educacionais, estando fortemente imbricadas com as dimensões políticas e pedagógicas que 

não podem ser separadas ou justapostas de forma absoluta. 

A este respeito, SANDER (1984) salienta que a mediação administrativa expressa 

todas as ações e interações mútuas e múltiplas, internas e externas, confluentes e antagônicas 

que ocorrem no sistema educacional. 

Nesse sentido, haveria dois conceitos de mediação – interna e externa – que 

contribuiriam para melhor entendimento do papel abrangente da administração nas 

organizações: 

 

A mediação interna refere-se aos processos ou às relações recíprocas entre pessoas, 

grupos, fenômenos e elementos que ocorrem dentro das organizações. A mediação 

externa define as relações recíprocas entre as organizações (e suas pessoas, grupos, 

fenômenos e elementos componentes) e seu meio ambiente. Muitos são os agentes 

de mediação interna e externa do sistema educacional, destacando-se a docência, a 

supervisão, do ensino, a orientação educacional e a administração. (SANDER, 1984, 

p. 104). 
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Assim, buscamos operacionalizar estas categorias a partir da análise dos dados 

coletados mediante a adoção de procedimentos metodológicos, como levantamento 

documental, observação direta, conversas informais, registro em diário de campo, aplicação 

de questionários e realização de entrevistas, de modo a construir o escopo analítico do objeto 

de estudo.  

Acreditamos que a realização deste estudo de caso possibilitou conhecer melhor a 

realidade de uma escola pública baiana do ensino médio, entendida como uma unidade de 

análise complexa, densa, prenhe de significados. Procuramos revelar a singularidade dessa 

experiência de gestão escolar, que a torna única, e, ao mesmo tempo, semelhante a outras 

experiências no âmbito do programa Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães e de outras 

escolas públicas. 

A preocupação central desse tipo de enfoque metodológico é a compreensão de 

uma instância singular, multidimensional e historicamente situada. Ao tecer considerações 

sobre as peculiaridades do estudo de caso, Macedo (2000, p. 150) salienta: 

 

 

Assim, o estudo de caso tem por preocupação principal compreender uma instância 

singular, especial. O objeto estudado é tratado como único, ideográfico (especial, 

singular) mesmo compreendendo-o enquanto emergência molar e relacional, isto é, 

consubstancia-se numa totalidade composta de, e que compõe outros âmbitos e 

realidades. Desse modo, a questão sobre o caso ser ou não típico, isto é, 

empiricamente representativo de uma população determinada torna-se inadequado; o 

objeto não é recortado por uma amostragem com preocupações nomotéticas, já que 

cada caso é tratado como tendo valor próprio. Além disso, em face da inerente 

flexibilidade dos estudos pontuais, da abertura que cultiva face ao inusitado, os 

casos estudados vão constituir teorias em ato, impregnadas dos aspectos inerentes à 

temporalidade da emergência complexa das “realidades vivas”.       

 

 

 

4.1  A Realização do trabalho de campo 

 

 

A pesquisa foi desenvolvida em uma unidade escolar do programa Colégio 

Modelo Luís Eduardo Magalhães, no período de setembro de 2006 a outubro de 2007. 

Consistiu em  trabalho de campo, envolvendo realização de entrevistas, aplicação de 

questionários, conversas informais, observação direta, acompanhada de registro em diário de 

campo de situações do cotidiano, como reuniões gerais da escola, envolvendo Direção, 

coordenação pedagógica e docentes; reuniões de professores  por áreas de conhecimento no 

horário consagrado às Atividades Complementares (AC); reuniões de Pais e Mestres; 



 78 

acompanhamento de eventos incluídos no calendário letivo, atividades artísticas e esportivas, 

seminários, debates, entre outros. 

   Foi realizado, também, levantamento documental no âmbito da escola e em 

outras instituições. Na unidade de ensino, procedemos a uma pesquisa junto à Direção, 

Coordenação Pedagógica e secretaria escolar sobre dados de desempenho escolar dos anos de 

2005, 2006 e 2007; calendário letivo de 2007; matriz curricular das três séries do curso de 

Formação Geral; Regimento Escolar; lista de funcionários e docentes; Projeto Político-

Pedagógico (PPP); Formulários para a apresentação do Plano de Desenvolvimento da Escola 

(PDE), memorial elaborado pela equipe gestora da unidade de ensino, como trabalho final de 

conclusão do curso PROGESTÃO - Programa de Capacitação de Gestores, entre outros 

documentos. 

A pesquisa documental foi realizada também nas bibliotecas do Instituto Anísio 

Teixeira (IAT), da Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM), da Universidade Estadual de 

Feira de Santana (UEFS) e da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 

(SEI), e mediante consultas a sites de órgãos públicos, como MEC e SEC.   

Dessa forma, foram obtidos importantes dados documentais, como decretos, 

portarias, resoluções, documentos oficiais, contendo manuais de instruções e diretrizes 

orientadoras da gestão escolar e da elaboração do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) 

na rede estadual de ensino, dentre outros. 

Por outro lado, foram realizadas entrevistas a partir da elaboração de roteiros semi-

estruturados (ver Apêndices A, B, C, D, E e F ).  A entrevista semi-estruturada parte da 

elaboração de um roteiro contendo alguns questionamentos básicos, apoiados em pressupostos 

e teorias que oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas formulações que vão 

surgindo no decorrer dela (TRIVIÑOS, 1994).  

De acordo com Minayo (2000), o roteiro semi-estruturado deve contemplar apenas 

alguns itens que se tornam indispensáveis para o delineamento do objeto, em relação à 

realidade empírica e devem responder às seguintes condições: (a) que cada questão levantada 

faça parte do delineamento do objeto e que todas se encaminhem para lhe dar forma e 

conteúdo; (b) permita ampliar e aprofundar a comunicação e não cerceá-la; (c) contribua para 

emergir a visão, os juízos e as relevâncias a respeito dos fatos e das relações que compõem o 

objeto, do ponto de vista dos interlocutores. 

Para a autora, o roteiro é sempre um guia, nunca um obstáculo, portanto não pode 

prever todas as situações e condições do trabalho de campo. Desse modo, o informante 

participa, também, da elaboração do conteúdo da entrevista, uma vez que a mesma não segue 
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um esquema rígido e fechado, relatando suas experiências dentro do foco principal colocado 

pelo pesquisador. 

Segundo Triviños (1994), ao contrário da entrevista padronizada ou estruturada – 

que ressalta a capacidade de quantificação da informação e apreensão empírica do objeto – a 

entrevista semi-estruturada possibilita uma presença consciente e atuante do pesquisador e, ao 

mesmo tempo, a relevância do papel do entrevistado como ator social, contribuindo na 

descrição e explicação dos significados atribuídos pelos indivíduos às suas próprias ações.  

Nesse sentido, corroborando com as afirmações do autor supracitado, Duarte 

(2004, p. 215), reitera a importância da realização de entrevistas em pesquisas qualitativas, 

considerando que 

 

 

Entrevistas são fundamentais quando se realiza/deseja mapear práticas, crenças, 

valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos, mais ou menos 

bem delimitados, em que os conflitos e contradições não estejam claramente 

explicitados. Nesse caso, se forem bem realizadas, elas permitirão ao pesquisador 

fazer uma espécie de mergulho em profundidade, coletando indícios dos modos 

como cada um daqueles sujeitos percebe e significa sua realidade e levantando 

informações consistentes que lhe permitam descrever e compreender a lógica que 

preside as relações que se estabelecem no interior daquele grupo, o que, em geral, é 

mais difícil obter com outros instrumentos de coleta de dados. 

 

 

 

Por outro lado, visando enriquecer o trabalho de campo, no sentido de recolher 

dados que pudessem ser tabulados, e, dessa forma, compor com os depoimentos obtidos nas 

entrevistas um quadro mais amplo, abrangente e diversificado, em termos da utilização de 

diferentes técnicas de coleta de dados, foram elaborados modelos de questionário de escala 

com itens, tomando como referência proposta apresentada por  Selltiz, Wrightsman e Cook  

(1987) e adaptados aos objetivos de nossa investigação e à especificidade de uma pesquisa 

qualitativa.  

 De caráter avaliativo, esses questionários possibilitaram que os sujeitos da 

pesquisa manifestassem suas opiniões sobre diversos indicadores mediante uma 

correspondente escala valorativa, ao assinalarem uma opção entre os seis itens apresentados, a 

saber: 1= RUIM; 2 = REGULAR; 3 = BOM; 4 = ÓTIMO; 5 = NÃO SABE; 6 = NÃO EXISTE 

(ver Apêndices H e I). 

A construção desses instrumentos de pesquisa visou obter de membros da 

comunidade escolar selecionados uma avaliação não apenas de tarefas executivas da equipe 

gestora, como execução do PPP, do PDE, mas também aferir como avaliam o desempenho da 
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Direção, Coordenação Pedagógica e Colegiado Escolar; a qualidade de ensino ministrado; as 

condições de funcionamento da escola, as condições de trabalho e de infra-estrutura em geral; 

a participação de professores, funcionários e estudantes nas tomadas de decisão, dentre outros 

indicadores. 

Para tanto, foram construídos dois modelos de questionário de escala: um, 

aplicado a professores e funcionários, contendo os mesmos 20 indicadores; e outro, aplicado a 

estudantes, contendo apenas 10 indicadores dos 20 contemplados no primeiro questionário.  

Este último, portanto, foi concebido de forma mais sintética, isto é, incluindo metade dos 

indicadores do modelo de questionário aplicado a docentes e servidores.  

Esse procedimento visou circunscrever a avaliação dos estudantes a indicadores 

relacionados à qualidade de ensino no curso de Formação Geral; condições de funcionamento 

e de infra-estrutura do colégio; desempenho de professores, Direção e Coordenação 

Pedagógica; participação de estudantes nas tomadas de decisão, dentre outros.  

Essa decisão levou em conta o pressuposto de que os estudantes, em sua grande 

maioria, têm dificuldade de avaliar indicadores relacionados às funções vinculadas às 

atividades-meio, particularmente aquelas que são executadas pela equipe gestora e 

Coordenação Pedagógica, como aplicação de recursos financeiros, prestação de contas, 

reuniões pedagógicas, implementação do PDE e do PPP, justamente por não terem um maior 

envolvimento em instâncias pedagógicas e administrativas da escola, o que dificulta uma 

avaliação mais acurada das mesmas.  

A análise dos dados coletados buscou contemplar a técnica da triangulação, ao 

tentar proceder a uma máxima amplitude e contextualização na descrição, explicação e 

compreensão do caso em estudo.  

De acordo com Triviños (1994), tal perspectiva parte de princípios que sustentam 

ser impossível conceber a existência isolada de um fenômeno social, sem considerar suas 

múltiplas determinações, suas raízes históricas, seus significados culturais e suas estreitas 

vinculações com uma macrorrealidade social. 

Nesse sentido, procuramos interpretar dados e informações obtidos através de 

observação direta, entrevistas, questionários, pesquisa documental e registro em diário de 

campo, que permitisse uma compreensão mais abrangente e contextualizada das complexas 

dimensões do objeto de estudo, conforme ilustra o quadro a segui 
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                                                  COLETA DE DADOS 

I INSTRUMENTOS       SUJEITOS 

              

    OBJETIVOS 

 

   PROCEDIMENTOS 

 

1  1. Entrevistas    

 

    Gestores, ex-gestores, 

coordenadoras 

pedagógicas, 

professores, estudantes, 

funcionários e pais de 

alunos. 

     Analisar a opinião dos 

sujeitos da pesquisa 

sobre o funcionamento 

da escola em termos 

administrativos, 

pedagógicos, entre 

outros. 

     Por meio de roteiros 

semi-estruturados, foram 

realizadas entrevistas 

dentro e fora da escola. 

 

2  2. Questionários 

 

P Professores, estudantes e 

funcionários. 

    Analisar a opinião dos 

sujeitos da pesquisa 

sobre o desempenho da 

equipe gestora,  do 

Colegiado Escolar, entre 

outros. 

   Aplicação de questionários 

de escala valorativa em 

datas e locais previamente 

programados. 

 

 

3  3. Pesquisa documental 

 

 

 

 

 

 

 

FFazer levantamento 

documental sobre o 

PPP, PDE, decretos, 

portarias, resoluções, 

manuais, programas, 

entre outros. 

   Levantamento documental 

realizado na escola 

investigada, em órgãos 

públicos e em sites do 

MEC, SEC, entre outros. 

 

4 4. Observação direta 

 

 

 

 

   Acompanhar e observar, 

de forma sistemática, 

eventos e situações do 

cotidiano escolar. 

    Acompanhamento e 

observação sistemática de 

reuniões, debates, eventos, 

entre outros. 

 

5 5. Diário de campo 

 

 

    Registrar as situações 

observadas durante e 

logo após a sua 

realização. 

   Registro de reuniões, 

eventos, situações do 

cotidiano, entre outros. 

   Quadro 1 – Instrumentos, objetivos e procedimentos da coleta de dados (Período set. 2006 

                     a out. 2007) 
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4.2  Os Sujeitos da pesquisa 

 

Foram realizadas, ao longo da investigação, 21 entrevistas junto à comunidade 

escolar e pais de alunos, assim distribuídas: uma ex-diretora, o diretor à época do início do 

trabalho de campo e o atual diretor; uma ex-vice-diretora e três vice-diretoras; três 

coordenadoras pedagógicas; três professores, sendo um de cada área de conhecimento; dois 

funcionários efetivos; dois estudantes, sendo um o então presidente do Colegiado Escolar, e o 

outro então representante do Grêmio Estudantil; e cinco pais de alunos - quatro mães e um pai 

- que foram, posteriormente, transcritas. 

Os critérios adotados para definir o universo de entrevistados levaram em conta os 

objetivos da pesquisa e visaram contemplar sujeitos-chave na instituição escolar, a exemplo 

de membros da equipe gestora no momento da pesquisa, incluindo, também, ex-diretores e 

uma ex-vice-diretora do turno vespertino. 

Além disso, foram entrevistadas as três coordenadoras pedagógicas – uma do 

matutino, que é também vice-diretora do noturno; e duas coordenadoras que trabalham em 

regime de 40 horas semanais, sendo que uma atuava nos turnos matutino e vespertino e a 

outra nos turnos vespertino e noturno. 

Vale salientar que o fato de a coordenadora pedagógica do turno matutino ser 

também vice-diretora do noturno,  possibilitou que a entrevistássemos uma única vez. Isso foi 

possível graças a flexibilidade proporcionada pelo roteiro de entrevista semi-estruturada.    

Embora tivéssemos elaborado roteiros específicos, tanto para a entrevista com as 

coordenadoras pedagógicas, quanto para a entrevista com as vice-diretoras – conseguimos 

compatibilizá-los em uma entrevista apenas, já que as questões elaboradas eram, muitas 

vezes, convergentes, tendo em vista estarem relacionadas com funções que, na prática 

cotidiana, possuem interfaces e interpenetrações inevitáveis, uma vez exercidas pela mesma 

pessoa. Assim também procedemos em relação à vice-diretora do turno matutino, uma vez 

que a mesma tinha exercido, anteriormente, a função de diretora da escola.  

Através da realização de uma entrevista semi-estruturada, conseguimos colher um 

relato denso e rico em detalhes, tanto de sua atual experiência quanto, em termos 

retrospectivos, de sua vivência como diretora, possibilitando o estabelecimento de 

importantes nexos explicativos entre o momento da entrevista e o contexto histórico em que 

se deu a implantação da unidade escolar.  

A escolha de três professores para serem entrevistados obedeceu ao critério de 

selecionar docentes que estivessem atuando na escola desde sua implantação, assim como 
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contemplar as três áreas de conhecimento no ensino médio: Ciências da Natureza, Matemática 

e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas 

Tecnologias.
27

 

A seleção de dois servidores seguiu o critério objetivo de entrevistar os dois únicos 

funcionários concursados e efetivos à época, dentre os 28 servidores da unidade escolar, 

sendo os outros 26 contratados em caráter temporário, por meio do Regime Especial de 

Direito Administrativo (REDA).
28

  

Trata-se, na verdade, da secretária escolar, que ocupa cargo estratégico e de 

confiança da Direção, cujas atribuições consistem em controle e registro da documentação 

escolar, e de um servidor técnico-administrativo que desempenhava funções de apoio 

administrativo à equipe gestora, e que, devido à carência de funcionários em vários setores, 

terminava por exercer múltiplas tarefas no cotidiano.  

Os dois estudantes entrevistados – um era o presidente do Colegiado Escolar e o 

outro representante do Grêmio Estudantil - foram escolhidos em virtude de ocuparem cargos 

eletivos por delegação do corpo discente, como seus representantes. Outrossim, tinham algum 

tipo de implicação institucional e política com as decisões e encaminhamentos tomados pela 

equipe gestora, o que os colocavam em situação diferenciada em relação aos colegas.  

A escolha dos pais de alunos no universo de entrevistados – quatro mães e um pai 

de aluno – seguiu os critérios de intencionalidade e de aleatoriedade. Intencionalmente, 

decidimos entrevistar uma mãe de aluno, que era, também, a representante do segmento de 

pais de alunos junto ao Colegiado Escolar, com o objetivo de colher seu depoimento acerca 

do funcionamento do referido órgão consultivo, como aconteciam as reuniões, como se dava a 

sua participação nas mesmas, quais as principais decisões tomadas, entre outras questões. 

De forma aleatória, entrevistamos três mães e um pai de aluno em reuniões de Pais 

e Mestres, promovidas pela Direção da escola para discutir problemas envolvendo os 

estudantes, principalmente aqueles relacionados à indisciplina. As questões elaboradas 

giraram em torno do grau de acompanhamento dos pais na vida escolar dos filhos, qual a 

avaliação que faziam do ensino ministrado, qual a importância das reuniões de Pais e Mestres, 

dentre outras.  

                                                 
27

 Conforme estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), em: BRASIL. 

   Conselho Nacional de Educação. Resolução 03/98. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio. NUNES, C. Ensino médio. Rio de Janeiro: DP&A, 2002, p. 127-137.  
28

 BAHIA. Lei nº 8.112, de 21 de janeiro de 2002. Regulamenta a contratação temporária de excepcional 

interesse público e dá outras providências. Diário Oficial do Estado da Bahia. Salvador, 22 de janeiro de 

2002, Ano LXXXVI, nº 17.883, p. 27-8. 
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Das 21 entrevistas, 18 foram realizadas na escola e apenas três fora dela: uma, com 

a primeira diretora da referida instituição escolar, que, pelo fato de não mais pertencer ao seu 

quadro de professores, achou mais conveniente concedê-la em outro local; a outra, com uma 

ex-vice-diretora que concedeu a entrevista na escola na qual havia sido nomeada diretora; e a  

   terceira, com uma mãe de aluno e também representante dos pais de alunos junto ao 

Colegiado Escolar, que, por se tratar de uma senhora idosa, achamos mais adequado 

entrevistá-la em sua própria residência, de modo a proporcionar-lhe maior comodidade.  

Quanto aos questionários, estes foram aplicados a 162 membros da comunidade 

escolar, assim distribuídos: 126 professores, sete funcionários e 129  estudantes, a partir do 

critério de não terem sido submetidos a entrevistas. Os docentes foram escolhidos dentre 

aqueles que estavam presentes às reuniões de AC das três áreas de conhecimento no dia 

programado para a aplicação desse instrumento de pesquisa. 

Os funcionários que responderam ao questionário – todos contratados mediante o 

REDA - estavam lotados na secretaria escolar, mecanografia e biblioteca, tendo sido adotado 

como critério de seleção possuírem grau de escolaridade mínima de nível médio.   

                  A seleção dos estudantes ocorreu de modo a contemplar todas as 43 turmas, nos três 

anos do curso de Formação Geral e nos três turnos de funcionamento da escola – masculino, 

vespertino e noturno. Para tanto, utilizou como referência a técnica de amostragem aleatória 

sistemática (MARCONI; LAKATOS, 1990), ao selecionar três alunos de cada turma, através 

de listas de presença contidas nos diários de classe.  

                  Foram escolhidos, de forma sistemática, sempre o décimo, o vigésimo e o trigésimo 

na relação de alunos, assim como também os respectivos suplentes, no caso, o décimo 

primeiro, o vigésimo primeiro e trigésimo primeiro, de modo a que se pudesse compor a 

amostra mesmo naquelas situações de ausência ou impedimento dos titulares. 

Os questionários foram aplicados em três dias consecutivos de uma semana de 

aulas no mês de setembro de 2007, sendo utilizado os dois primeiros dias para aplicação junto 

a estudantes do matutino e vespertino, e o terceiro dia para aplicação junto a estudantes do 

noturno.  

Esse procedimento exigiu planejamento prévio, que contou com a colaboração das 

coordenadoras pedagógicas. Por sugestão de uma delas, foram confeccionadas listas dos 

selecionados – titulares e suplentes – por turma e entregues aos respectivos professores, sendo 

solicitado que os mesmos os convocassem para responderem os questionários, liberando-os 

por alguns minutos durante suas aulas no 1º e 2º horários dos turnos matutino e vespertino. 
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Para realizar esta atividade, foi reservado o Laboratório de Ciências, localizado no 

final do corredor do 1º andar do prédio do colégio, para o qual os estudantes deveriam se 

dirigir, a fim de respondê-los. Lá, os estavam esperando uma coordenadora pedagógica e nós, 

pesquisadores, que, rapidamente, expúnhamos os objetivos da pesquisa e passávamos 

instruções básicas de como preenchê-los, agradecendo pela colaboração. 

Foram definidos horários escalonados, a fim de que os estudantes comparecessem 

ao local determinado para preencher os questionários, já que o mesmo não comportava todos 

de uma só vez, além de evitar tumultos nos corredores do colégio. O referido espaço foi 

previamente arrumado pela coordenadora pedagógica e por nós, com a disposição das 

carteiras em fila indiana. A aplicação transcorreu de forma rápida e sem problemas, tendo os 

estudantes levado, em média, três minutos para respondê-los.   

Da mesma forma transcorreu a aplicação dos questionários junto a estudantes do 

noturno, com a adoção dos mesmos procedimentos e o apoio da coordenadora pedagógica do 

referido turno. Para tanto, foi reservada a sala dos professores e tal aplicação aconteceu de 

maneira rápida e sem problemas. 

 

4.3  Negociando o acesso: a entrada em território desconhecido  

 

Os contatos iniciais com o campo empírico visando obter autorização para iniciar 

o trabalho de pesquisa é sempre um momento delicado e cercado de expectativas. De um 

modo geral, todo pesquisador procura passar uma imagem de idoneidade, seriedade, enfim, de 

uma pessoa digna de crédito, capaz de estabelecer empatia e adquirir a confiança dos 

membros de um determinado grupo, comunidade ou instituição. 

Mais especificamente, busca-se apresentar os motivos da escolha daquela 

instituição, os objetivos da pesquisa, sua finalidade, relevância e contribuição para a 

identificação de questões fundamentais e problemas da realidade investigada, com vistas à sua 

superação. A expectativa é de que a exposição de propósitos seja capaz de criar um ambiente 

receptivo que viabilize o acesso ao campo empírico, mediante a aquiescência de seus 

membros. 

Todavia, Woods (1987, p. 39), ao falar sobre a negociação de acesso, recomenda 

cautela aos pesquisadores ao ingressar em uma instituição, uma vez que esse processo não se 

resume apenas à etapa inicial que antecede a entrada em campo, mas 
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En consecuencia, la negociación del acceso no estriba solamente en entrar en una 

institución o grupo en el mero sentido de atravesar  el umbral que separa el mundo 

exterior del interno, sino en el de atravesar diversos umbrales que indican el camino 

al corazón de una cultura.  

 

 

Prosseguindo, WOODS (1987, p. 47) ainda acrescenta: 

 

La investigación, por su propia naturaleza, es problemática. Es como explorar 

territórios desconocidos. Puede haber falsos caminos, situaciones de calma, 

naufragios, ataques de leones, intentos de seducción de tribus nativas. Lo que 

permite seguir adelante a través de todo esto es la curiosidad básica por saber más. 

Sin esta curiosidad, seria mejor no comenzar.  

 

 

O nosso primeiro contato com a Direção do Colégio Modelo, ocorreu em agosto 

de 2006. Munidos de algumas informações preliminares, obtidas através de consultas ao 

Diário Oficial e a jornais, além de termos mantido contato prévio com algumas pessoas que 

nele trabalham, dirigimo-nos à escola, portando uma carta de apresentação assinada pelo 

diretor do Departamento de Educação da UEFS, no qual estamos lotados como docente. 

Lá chegando, fomos recebidos por seu gestor escolar. Após breve apresentação 

pessoal, expusemos, rapidamente, os objetivos da pesquisa e lhe entregamos cópia do projeto 

de tese, a fim de que pudesse conhecer melhor a natureza e a finalidade do trabalho. 

Inicialmente, ele afirmou que, pessoalmente, não fazia nenhuma objeção a que 

pudéssemos realizar uma investigação na escola, entretanto tal questão teria que ser submetida 

à apreciação da equipe gestora, necessitando, portanto, de alguns dias para dar uma resposta. 

Prontamente, concordamos com suas ponderações e declaramos que aguardaríamos um 

posicionamento da Direção. 

Cerca de quinze dias depois, fomos informados que o assunto tinha sido tratado 

em reunião com as vice-diretoras e as coordenadoras pedagógicas, inclusive com a 

apresentação do projeto, e que todos os presentes aprovaram a realização da pesquisa, 

ressaltando a importância da mesma ter como objeto de estudo as práticas gestoras na escola, 

o que contribuiria para se conhecer melhor como estas ocorriam e o que poderia ser feito para 

aprimorá-las. Foi ressaltado, ainda, a possibilidade de se discutir os resultados da pesquisa em 

seminário com a presença da comunidade escolar. 

Em seguida, agradecemos a acolhida e a receptividade dispensadas pela equipe 

gestora e assumimos o compromisso de preservar o anonimato de informantes e dos sujeitos 
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que fossem selecionados para entrevistas e aplicação de questionários e de apresentar os 

resultados da tese em seminário na escola, após a sua defesa.   

Esse momento inicial de acesso ao campo empírico coincide com uma fase 

exploratória da investigação, que corresponde ao período de setembro a dezembro de 2006. 

Nela, tivemos oportunidade de estabelecer os primeiros contatos com membros da 

comunidade escolar,  conduzidos pelo diretor e pelas coordenadoras pedagógicas. Isso 

contribuiu para que, gradativamente, pudéssemos conhecer o funcionamento da escola em 

seus vários setores, sendo também apresentados a professores e funcionários. 

Aos poucos, fomos nos familiarizando com a realidade do Colégio Modelo, 

tornando-nos, também, cada vez mais conhecidos, o que concorreu para que, pouco a pouco, 

nos sentíssemos mais à vontade ao circular em suas dependências e ao estabelecer contato 

com as pessoas. 

Passada aquela sensação inicial de estranhamento e de um certo embaraço  por 

vivenciarmos novas situações, enfim, por sermos forasteiros naquele ambiente, pudemos 

levantar os primeiros dados documentais junto à secretaria da escola.  

Concomitantemente, realizávamos pesquisa documental em outros órgãos e 

elaborávamos os instrumentos de pesquisa – roteiros de entrevista e modelos de questionário 

– a serem posteriormente aplicados. Nesse período, mantivemos os primeiros contatos com o 

dirigente escolar, visando conhecer sua trajetória pessoal e profissional e acompanhar o seu 

trabalho.  

As conversas informais foram muito importantes para obtermos informações sobre 

as atribuições da equipe gestora, contribuindo para criar uma relação de confiança entre 

pesquisador e informante, através de diálogos esclarecedores sobre problemas e desafios 

enfrentados no cotidiano de uma escola pública.  

Dessa forma, pudemos conhecer melhor o contexto investigado, redefinindo  

alguns pressupostos da pesquisa por meio do contato com o campo empírico, além de preparar 

o terreno para a coleta sistemática de dados. 
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5  MARCO POLÍTICO-INSTITUCIONAL: A CRIAÇÃO  DOS   COLÉGIOS  

MODELO 

 

 O programa Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães foi criado mediante 

Decreto
29

 assinado pelo então governador do estado da Bahia, César Borges, em maio de 

1998, instituindo uma rede de escolas de referência. Tinha por objetivo ampliar a oferta do 

ensino médio em todo o estado e oferecer à sociedade baiana novos parâmetros educacionais, 

em consonância com a LDB,
30

 por meio do curso de Formação Geral
31

 de nível médio, com 

módulos instrumentais de Informática Básica, Língua Estrangeira e Gestão Empreendedora.  

 O referido decreto foi promulgado duas semanas após o repentino falecimento do 

deputado federal Luís Eduardo Magalhães, fato este que causou grande repercussão no 

cenário político baiano e brasileiro, alguns meses antes das eleições de 1998.  

 Naquele momento, Luís Eduardo, filho do senador e presidente do Congresso 

Nacional Antônio Carlos Magalhães, vivia o auge de sua ascendente e destacada carreira 

política, que incluía o exercício dos cargos de presidente da Assembléia Legislativa e de 

presidente da Câmara dos Deputados, sendo apontado como provável candidato ao governo 

do estado pelo PFL, e, mais adiante, como nome forte na eleição à Presidência da República.     

Sua morte implicou em antecipação do anúncio oficial de construção de 17 

Colégios Modelo que levam o seu nome, como forma de prestar-lhe homenagem póstuma.  

Na verdade, a criação dessa rede de escolas já estava contemplada no Programa de 

Ampliação e Melhoria do Ensino Médio, prevista no Relatório de Atividades da SEC (período 

1995/1997).   

Essa iniciativa adotou como modelo o mesmo padrão arquitetônico e pedagógico 

do Colégio Estadual Thales de Azevedo, inaugurado em 1997, localizado no Parque Costa 

Azul, em Salvador. 

                                                 
29

 BAHIA. Lei nº 7.293, de 04 de maio de 1998. Instituiu o programa Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães 

e dá outras providências. Diário Oficial do Estado da Bahia. Salvador, 05 maio 1998. Ano 82, n. 16.803, p. 

11. 
30

 BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Brasília, DF: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2003. 65p. 
31

 BAHIA. Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Portaria nº 469/97. Diário Oficial do Estado da Bahia. 

Salvador, 16  jan. 1997. Ano 81, n. 16.425, p. 23. Na verdade, a Bahia antecipou-se à promulgação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, promovendo, ainda em 1997, o reordenamento do 

ensino médio no estado, com a oferta do curso de Formação Geral e a racionalização do ingresso aos cursos 

técnico-profissionalizantes. Este curso visa articular a educação com o mundo do trabalho e a prática social, 

proporcionando a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, conforme estabelece as 

DCNEM. Ver BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução 03/98. Institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio. In: NUNES, C. Ensino médio. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.  
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Dessa forma, são construídas e inauguradas 17 unidades de ensino médio, entrando 

em funcionamento no ano letivo de 1999, nos seguintes municípios: Salvador, Feira de 

Santana, Guanambi, Brumado, Paulo Afonso, Ilhéus, Ipiaú, Itaberaba, Xique-Xique, Teixeira 

de Freitas, Itapetinga, Juazeiro, Irecê, Vitória da Conquista, Bom Jesus da Lapa, Barreiras e 

Ibotirama.  

Os Colégios Modelo disporiam de moderna infraestrutura física, incluindo 12 salas 

de aula, auditório, biblioteca pública, três salas de língua estrangeira moderna, sala de artes, 

sala de informática, sala de TV Escola, auditório, quadra poliesportiva, dependências 

administrativas, estacionamento, entre outros (BAHIA, 1998). 

Para a consecução desse projeto, foram investidos R$ 42,4 milhões, provenientes 

da privatização da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba)
32

 ocorrida em 

1997. Através da execução de um cronograma de obras, foram inaugurados, entre novembro 

de 1998 e meados de 1999, os 17 Colégios Modelo, obedecendo o mesmo padrão 

arquitetônico.  

Concebidas como complexos de educação e cultura, essas escolas beneficiariam 

cerca de 25.000 alunos de ensino médio. Cada unidade de ensino no interior ofereceria 1,5 mil 

vagas no curso de Formação Geral, distribuídas nos três turnos de aula, e contariam com uma 

área construída de 6 mil metros quadrados. 

 O Colégio Modelo de Salvador, por apresentar maior demanda por vagas, teria um 

maior número de salas de aula, isto é, 21 salas distribuídas em quatro pavimentos e área 

construída de 8,1 mil metros quadrados, oferecendo 2,52 mil vagas. Atualmente, essa rede de 

escolas conta com 30 unidades de ensino espalhadas em diversas regiões do estado da 

Bahia.
33

  

 Por outro lado, a decisão do governo baiano de prestar homenagem póstuma ao 

deputado federal Luís Eduardo Magalhães, não se resumiu apenas a emprestar-lhe o nome a 

esse empreendimento educacional de grande porte, aliás, uma marca característica da política 

personalista encarnada pelo carlismo.  

Visou, sobretudo, apresentá-lo à sociedade baiana como um homem público  

 

                                                 
32

 Cf. Colégio Modelo de Brumado é entregue. BAHIA. Diário Oficial do Estado da Bahia. Salvador, 17 e 18  

abril 1999. Ano 83, n. 17.080 e 17.081, p. 4.  A venda do controle acionário da Coelba aconteceu em 31 de 

julho de  2007, em leilão realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, ao preço de R$ 1, 73 bilhão. Cf. 

BAHIA. Secretaria da Administração. O processo de modernização do Estado da Bahia: os avanços de 

uma década 1991-2001. Salvador: Secretaria da Administração; Escola de Administração da UFBA, 2002. p. 

94. 
33

 Segundo informações obtidas junto à Coordenação de Ensino Médio da SEC em agosto de 2007. 
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profundamente preocupado com a melhoria da escola pública e, ao mesmo tempo, idealizador 

de um projeto que, segundo as autoridades governamentais, tornaria-se referência educacional 

para a Bahia e para o Brasil. 

 Desse modo, a implantação dos Colégios Modelo seria a concretização dos ideais 

desse parlamentar baiano para a área educacional, calcados na promoção da educação pública 

de qualidade como uma prioridade de governo.  

 Ao se examinar discursos e pronunciamentos feitos pelos principais 

representantes do governo baiano e por lideranças estaduais do PFL à época, evidencia-se 

uma ênfase em ressaltar a figura de Luís Eduardo como grande mentor desse projeto, mas que 

o destino não quis que ele próprio o executasse. 

  A título de exemplo, recorremos às palavras proferidas pelo então governador do 

estado, César Borges, quando da inauguração de um Colégio Modelo em uma cidade do 

interior baiano: 

 

Estamos hoje prestando um tributo a um grande baiano, Luís Eduardo Magalhães, 

que tinha como ideal maior fazer da educação uma prioridade de governo. Nós 

abraçamos este ideal e vamos atingi-lo, por isso estamos construindo 17 colégios-

modelo na Bahia, que serão uma referência educacional para as regiões onde estão 

instalados. Vamos adiante, construindo mais colégios deste porte, levando também 

para todo o interior um ensino de qualidade para atender toda a nossa população 

jovem.
34

   

 

 

 

Outro pronunciamento bastante ilustrativo é o do então senador Antônio Carlos 

Magalhães, pai do referido deputado, que, ao participar dessa mesma solenidade, juntamente 

com o governador e demais lideranças políticas, assim se manifestou: 

 

 

O Luís Eduardo Magalhães queria dar prioridade ao setor da educação. Hoje ele está 

presente neste colégio, que é um dos melhores do país. Outros tantos informatizados 

como este estão por toda a Bahia e, inspirado em Luís Eduardo, César Borges hoje 

realiza um grande trabalho e vai fazer muito mais por causa da sua capacidade 

administrativa. Nós temos deveres com a memória de Luís Eduardo e a estamos 

honrando, não só a família como seus amigos e governantes, realizando este trabalho 

que a Bahia tanto aplaude e Conquista se beneficia.
35

 

 

  

                                                 
34

 BAHIA. Colégio-modelo inaugurado em Conquista. Diário Oficial do Estado da Bahia. Salvador, 16  mar. 

de 1999. Ano 83, n. 17.056, p. 4. 
35

 Cf. BAHIA. Diário Oficial do Estado da Bahia... op. cit, p. 4. 
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Em outra oportunidade, ao participar da solenidade de inauguração de uma dessas 

escolas em outro município baiano, o senador ACM declarou que o melhor método 

educacional para o país sairia da Bahia, a partir da proposta de ensino dos Colégios Modelo, 

afirmando: “As reformas que o Brasil está fazendo hoje nós já fizemos há sete anos de forma 

pioneira. Agora, mais uma vez, o exemplo na área de educação sairá daqui”.
36

   

Portanto o que se depreende dos discursos oficiais é de que a implementação desse 

programa constituiria uma referência para o sistema educacional baiano e brasileiro, ao 

promover ensino público de qualidade em Colégios Modelo dotados de moderna 

infraestrutura física, capazes de atender a demanda da população jovem baiana, através de um 

projeto pedagógico inovador e da utilização de modernas tecnologias educacionais no curso 

de Formação Geral de nível médio. 

Esse ufanismo estava associado ao momento político vivenciado na Bahia 

durante toda a década de 1990, em que o carlismo, comandado por ACM e Luís Eduardo 

Magalhães, ainda detinha a hegemonia de poder em todo o estado, ao reconquistar o governo 

estadual, após contundente derrota sofrida para a oposição nas eleições de 1986.  

Por sua vez, ao buscar definir o carlismo como força política, Dantas Neto (2003, 

p. 213, grifos do autor) afirma: 

 
 

O carlismo é uma política baiano-nacional nascida de aspirações modernizantes de 

uma elite regional, nos marcos da chamada revolução passiva brasileira e na 

perspectiva de um autoritarismo instrumental. Adota, como diretriz, simultânea 

atuação na política institucional, na estrutura da administração pública e na interface 

destas com o mercado e, como estratégia, a sustentação regional da ordem social 

competitiva, ligando-se, pragmaticamente, ao campo político liberal. 

 

 

Prosseguindo, ao analisar a retomada do poder pelo carlismo na década de 1990, 

Dantas Neto (2003, p. 231-2) salienta: 

 

 

 

O que singulariza a experiência dos anos 90 é que, dessa vez, não só a articulação 

nacional muda, mas com ela precisou mudar todo um modo de exercer o poder 

regional que, ainda em jargão gramsciano, passou, ao longo da década, da simples 

dominação à hegemonia
35

. Antes que se veja na análise histórica aqui empreendida a 

atribuição de sentido democratizante à reciclagem liberal do carlismo nos anos 90,  

 

 

                                                 
36

 BAHIA. Governo entrega 14
o 

colégio-modelo. Diário Oficial do Estado da Bahia. Salvador, 1º e 2 maio  

1999. Ano 83, n. 17.091-17.092, p. 3. 
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assinalo que o processo não contradiz, ao contrário, realça e pereniza traços do 

período anterior, deixando à Bahia um legado ideológico de „pensamento único‟, 

que afirma o moderno ao passo em que trunca o pluralismo político
36

. Compõe esse 

legado um padrão aclamativo de legitimação, sendo o carlismo o demiurgo de uma 

„nova‟ Bahia, imagem reforçada, ao longo dos anos 90, pelo prestígio nacional do 

grupo e pela atualização midiática do tema da baianidade. Já sem o „h‟ aristocrático 

(Brandão, 1994) de outrora, esta passa a ser, na forma hegemônica que o carlismo 

adquire em contexto pós-autoritário, o cimento ideológico que aspira conectar elite e 

povo, mantendo assimetrias sociais, mas subsumindo potenciais contestações, ao 

recorrer ao costumeiro ethos tecnocrático – proclamador do „arrojo‟ e „tino‟ 

administrativos da elite dirigente - e métodos de cooptação da sociedade civil.  

 

 

 O modus operandi desse grupo político, ao longo de décadas de hegemonia, 

caracterizou-se, dentre outras coisas, por revestir ações e realizações de governo de massiva 

propaganda midiática, de modo a passar à população uma imagem de competência, 

moralidade e dinamismo administrativo, capazes de promover a modernização, o progresso, o 

desenvolvimento econômico e o bem estar social, ainda que os indicadores sociais da Bahia, 

de um modo geral, revelassem uma outra realidade. 

 Entretanto, para que se possa analisar melhor aquela conjuntura política, há que se 

reconhecer que o governo Paulo Souto, correspondente ao período 1995/1998, representou um 

ponto de inflexão no processo de dinamização e diversificação da economia baiana e de 

modernização da estrutura administrativa do Estado da Bahia, a partir da implantação de 

métodos e técnicas característicos do modelo gerencial, que foi incorporado por diversos 

setores da administração estadual. 

 Segundo Silva (2007),  havia, por parte do governo Souto, um esforço 

concentrado em empreender uma atuação sistêmica voltada ao redimensionamento das 

funções do aparelho estatal baiano, em consonância com as ações desenvolvidas pelo governo 

de FHC, nos marcos operacionais da reforma do Estado na esfera federal. 

 Para esta autora, a estratégia desenvolvida visava superar debilidades na 

consecução desse projeto, observadas no governo de ACM, período 1991/1994, que não 

conseguiu implementar algumas das idéias-força difundidas pelo grupo carlista, como 

modernização da gestão pública, implementação de programas estruturantes, capacidade de 

atrair investimentos em setores produtivos de ponta, realização de grandes obras, dentre 

outras iniciativas. 

No governo Paulo Souto, a Bahia experimentou um significativo crescimento 

econômico, resultante do incremento de diversas atividades produtivas em diferentes setores, 

a exemplo do comércio, da agroindústria – principalmente com as políticas de incentivo ao 
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agronegócio - com a produção de derivados de grãos e oleaginosos; da agropecuária; da 

mineração; da produção avícola; do fomento ao turismo.  

Porém, o que se destaca nesse período é a política de desenvolvimento industrial, 

mediante incentivos fiscais,
37

 com a atração de empresas nacionais e multinacionais para se 

instalarem no estado em diversos setores produtivos, dentre eles o de calçados, têxtil, 

alimentos e bebidas, químico, celulose, complexo eletroeletrônico e de telecomunicações, 

automobilístico, com a instalação de uma grande montadora em Camaçari, Região 

Metropolitana de Salvador, demandando a implantação de uma rede de empresas 

fornecedoras no seu entorno. 

Tal dinamismo também se expressou nas ações governamentais. Mediante a 

adoção de políticas públicas e de programas intersetoriais, o governo do estado buscou 

atender diferentes demandas sociais a partir da definição de critérios técnicos, como 

racionalização na aplicação de verbas públicas, programa de qualidade e melhoria da gestão 

pública, eficiência e eficácia na prestação dos serviços públicos ao cidadão, investimento em 

recursos humanos, descentralização institucional, implantação de programas de certificação 

ocupacional,  entre outros.  

Para tanto, recorreu a empréstimos junto a organismos internacionais – a exemplo 

do BIRD e do BID - a fim de viabilizar a implementação de políticas públicas em áreas 

essenciais, como saúde, educação, saneamento básico, habitação, realização de obras de infra-

estrutura, como construção de barragens, rodovias, aeroportos, entre outras. 

Aliado isso, o governo estadual passou a adotar princípios e procedimentos que 

implicaram em mudanças na gestão pública, com a conseqüente redefinição e 

redimensionamento das atribuições do Estado, ao instituir o Programa Estadual de 

Desestatização (PED),
38

 a política de Terceirização de serviços, o Programa Estadual de 

Incentivo às Organizações Sociais (OS)
39

 e a regulação de serviços públicos, por meio de 

agências reguladoras. 

No que se refere às políticas setoriais, a área de educação buscou promover a 

expansão da rede física do ensino fundamental e do ensino médio, visando ampliar o acesso à 

                                                 
37

 Cf. BAHIA. Secretaria da Administração do Estado da Bahia. O processo de modernização do Estado da 

Bahia: os avanços de uma década 1991-2001. Salvador: Secretaria da Administração; Escola de 

Administração da UFBA, 2002. p. 230-238. 
38

 BAHIA. Lei nº 5.441, de 28 de maio de 1996. Constitui a comissão que indica e dá outras providências. 

Diário Oficial do Estado da Bahia. Salvador, 29 maio 1996. Ano 80, n. 16.237, p. 8. 
39

 BAHIA. Lei nº 7.027/97, de 29 de janeiro de 1997. Institui o Programa Estadual de Incentivo às Organizações 

Sociais e dá outras providências. Diário Oficial do Estado da Bahia. Salvador, 30 jan. 1997. Ano 81, n. 

16.437, p. 9.     
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escola pública, combater o analfabetismo, enfrentar o problema da distorção idade-série, 

fortalecer a gestão escolar e implementar sistemas de avaliação de ensino
40

.   

                  Entre as políticas de melhoria da educação básica, ganha importância a expansão do 

ensino médio, na qual vai se inserir a implantação de uma rede de Colégios Modelo, visando 

ampliar a oferta de vagas no ensino médio, proporcionando uma educação de qualidade à 

população jovem e adulta, através do desenvolvimento de competências e habilidades 

relativas ao trabalho e ao exercício da cidadania.  

O fato é que ações desenvolvidas pela SEC, direcionadas, num primeiro momento, 

exclusivamente aos Colégios Modelo, visaram reforçar o sentido de pioneirismo dos mesmos, 

já que essas unidades escolares deveriam funcionar como uma espécie de laboratório a 

comportar experiências que, mais tarde, seriam estendidas a todas as escolas estaduais.  

No plano do discurso oficial, salientava-se a condição de escolas diferenciadas. A 

esse respeito, vale registrar uma declaração do então secretário da Educação Eraldo Tinoco, 

por ocasião da inauguração do Colégio Modelo de Salvador: “Como o nome diz, são colégios-

modelo que, portanto, vai servir de subsídios para a implantação da proposta de ensino de 2
o 

grau no estado como um todo”.
41

   

Assim, decisões de governo consubstanciadas em atos administrativos e em 

iniciativas de natureza pedagógica visavam reiterar o sentido de referência atribuído a essas 

escolas, dando-lhes visibilidade, ao mesmo tempo em que buscavam legitimar o investimento 

realizado. 

Nesse sentido, cabe mencionar três dessas medidas: a abertura de Concurso 

Público
42

 para provimento de cargos de professor, coordenador pedagógico e bibliotecário dos 

Colégios Modelo, algo inédito na rede estadual de ensino pela sua exclusividade; a realização 

de Processo Seletivo Interno para Provimento de Cargos de diretor e vice-diretor dos Colégios 

Modelo,
43

 que, mais tarde, seria extensivo a toda a rede pública estadual, por meio do Decreto 

n
o 

7.684/99; e a implantação, inicialmente apenas nos 17 Colégios Modelo e em três escolas 

                                                 
40

 Informações obtidas em BAHIA. Governador, 1995 (Paulo Ganem Souto). Plano Plurianual 1996/1999. 

Salvador, 1996, p. 97-8. 
41

 BAHIA. Salvador vai ganhar colégio-modelo. Diário Oficial do Estado da Bahia. Salvador, 21
 
abr.1999. 

Ano 83, n. 17.083, p. 4. 
42

 BAHIA. Diário Oficial do Estado da Bahia. Edital de Abertura de Inscrições SAEB – 001/99 – Concurso 

Público para Provimento de Cargos de Professor, Coordenador Pedagógico e Agente Público/Bibliotecário – 

Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães. Salvador, 10 fev. 1999. Ano 83, n. 17.031, p. 13. 
43

 BAHIA. Diário Oficial do Estado da Bahia. Edital de Abertura de Inscrições – Processo Seletivo Interno 

para Provimento de Cargos do Corpo Diretivo dos Colégios Modelo Luís Eduardo Magalhães. Salvador, 16 de 

março de 1999, ano LXXXIII, n. 17.056, p. 19-22. 
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estaduais em Salvador, como projeto-piloto, do Programa de Enriquecimento Instrumental 

(PEI),
44

 mais tarde estendido a todas as escolas de ensino médio.  

O Concurso Público para professores que iriam atuar nas unidades de ensino do 

CMLEM previa, além de prova escrita e de títulos, uma capacitação, a ser oferecida pela 

UEFS, em cada uma das disciplinas oferecidas no concurso, de acordo com a opção dos 

candidatos.   

Quanto ao processo seletivo para os cargos de diretor e vice-diretor, o mesmo 

constou de duas etapas: a primeira etapa, composta de duas provas: prova objetiva de múltipla 

escolha, eliminatória e classificatória, composta por 50 questões, versando sobre o conteúdo 

programático do processo seletivo; e prova discursiva, eliminatória e classificatória, com duas 

questões sobre o mesmo conteúdo. Já a segunda etapa, consistiria de prova de títulos, de 

caráter classificatório. 

O Edital previa, ainda, no seu inciso 9, que após a homologação do resultado do 

processo seletivo, o secretário da Educação designaria, dentre os candidatos detentores das 06 

(seis) melhores notas finais, um candidato habilitado para exercer o cargo de diretor além de 

outros 03 (três) para exercerem os cargos de vice-diretores, ficando os demais como reserva 

técnica para eventual necessidade. 

O fato de obter a maior pontuação no processo seletivo não garantia ao candidato 

a nomeação para o cargo de diretor ou de vice-diretor, uma vez que após a realização das 

provas exigia-se a composição de uma lista sêxtupla, cabendo ao secretário da Educação a 

escolha de quatro candidatos aprovados para formarem as equipes gestoras dos Colégios 

Modelo, sem que necessariamente fossem aqueles que tivessem obtido as melhores notas 

finais.  

                  Por sua vez, o PEI, método de aprendizagem desenvolvido pelo psicólogo israelense 

Reuven Feuerstein, com base na Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural (TMCE), 

adotado em escolas de mais de 40 países e aplicado a crianças egressas de campos de 

concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, foi implantado na rede estadual de 

ensino em 1999, com vigência prevista para 10 anos. 

Com investimento orçado em R$ 6 milhões,
45

 foi concebido como atividade  

                                                 
44

 Implantado em 1999, como atividade curricular integrada, inicialmente apenas no 1º ano do ensino médio em 

20 escolas públicas estaduais, mais tarde foi estendido ao 2º ano em toda a rede estadual de ensino. Em 2007, 

o PEI foi suprimido da parte diversificada do currículo do ensino médio. 
45

 BAHIA. Implantação do método absorve R$ 6 mi. Diário Oficial do Estado da Bahia. Salvador, 29 abr.  

1999. Ano 83, n. 17.089, p. 2. 



 96 

integradora no currículo do ensino médio, com o objetivo de desenvolver o potencial 

cognitivo dos alunos, ao promover experiências socioafetivo-cognitivas, em cada um dos seus 

14 instrumentos, mediante operações básicas e abstratas, utilizando-se de linguagem verbal e 

não-verbal.  

Visava, portanto, proporcionar experiência de aprendizagem mediada,  que 

potencializasse as funções cognitivas dos alunos durante o processo de aprendizagem, 

enriquecesse o vocabulário básico, elevasse o grau de pensamento reflexivo, desenvolvendo a 

consciência de si mesmo, a auto-estima e a autonomia dos educandos.
46

 

Todavia, alvo de muitas críticas por parte dos professores, principalmente pela 

forma como foi implantado, o PEI foi extinto em 2007, sem que, ao menos, se procedesse a 

uma avaliação dos resultados alcançados. 

 

5.1  O Colégio investigado 

 

A unidade escolar pesquisada foi inaugurada em 23 de abril de 1999,
47

 dentro do 

cronograma de inaugurações dos Colégios Modelo durante todo aquele ano. A esse 

acontecimento, compareceram o governador do estado, o secretário da Educação, dois 

senadores da República, deputados federais, deputados estaduais, lideranças locais e 

regionais, além de grande presença da comunidade em geral. 

Situado na região central da cidade, em um quarteirão também ocupado por outras 

duas escolas estaduais de grande porte, a Direc e o Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) 

da SEC, o colégio ainda tem como vizinhos o Terminal Rodoviário e um hipermercado, 

possuindo, portanto, localização privilegiada e bem servida por transporte coletivo. 

Concebida para oferecer apenas o ensino regular de nível médio,
48

 a escola 

registrou, na sua inauguração, enorme demanda por vagas no curso de Formação Geral nos 

três turnos de aula, superando as expectativas da Direc, com uma significativa procura da 

população jovem e adulta do município e de cidades circunvizinhas, obrigando a Direção a 

fazer sucessivos ajustes durante a matrícula. 
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 De acordo com informações obtidas em: BAHIA. Secretaria da Educação. Orientações Curriculares 

Estaduais para o Ensino Médio: área de Ciências Humanas e suas Tecnologias. Salvador,  2005. p. 65-68. 
47

 BAHIA. Colégio-modelo é entregue em Feira. Diário Oficial do Estado da Bahia. Salvador, 24 e 25 abr.  

1999. Ano 83, n. 17.085-17.086, p. 3.  
48

 Em 2007, além das turmas do curso de Formação Geral, o colégio também ofereceu três turmas do Programa 

Universidade para Todos, curso preparatório para o vestibular direcionado a estudantes de escolas públicas.  
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Dotado de boa estrutura física, composta por quatro pavimentos – térreo, 1º, 2º e 

3º pisos – o Colégio Modelo possui as seguintes dependências: área administrativa, com sala 

de Direção, Vice-Direção, Coordenação Pedagógica e Secretaria Escolar, sala de professores; 

sala de mecanografia; almoxarifado; copa; pátio coberto; cantina; sanitários; auditório; 

biblioteca pública; quadra poliesportiva; laboratório de informática, laboratório de ciências; 

sala de artes; e 16 salas de aula.
49

 

                   Vale salientar que o projeto original de implantação dessa rede de escolas previa a 

instalação de três salas de língua estrangeira moderna e uma sala de TV Escola em cada 

unidade de ensino. Entretanto, no caso da escola estudada, isso não se concretizou.  

 Quanto às salas de língua estrangeira moderna, estas nunca foram instaladas. 

Apenas uma professora de língua inglesa as utilizou, e, mesmo assim, de forma improvisada,  

somente durante o primeiro ano de funcionamento.  

 No ano seguinte, devido à carência de professores de língua francesa e de língua 

espanhola e à falta de infra-estrutura, esses espaços foram transformados em salas de aula, 

inclusive para atender à grande demanda de vagas. O mesmo ocorreu com a sala de TV 

Escola, que, devido a problemas técnicos apresentados na antena parabólica, nem chegou a 

funcionar.    

 Por conta do atraso no cumprimento do cronograma do Curso-Concurso destinado 

a admitir docentes e servidores técnico-administrativos, o ano letivo nos Colégios Modelo 

iniciou-se um pouco depois em relação à rede estadual de ensino, isto é, em maio,
50

 pois a 

inauguração ocorreu em um período em que futuros professores ainda realizavam capacitação 

na UEFS. 

                         No caso da unidade escolar estudada, o Processo Seletivo para provimento dos 

cargos de diretor e vice-diretor não ensejou o preenchimento das quatro vagas, uma vez que 

apenas dois candidatos obtiveram nota final de aprovação. Desse modo, considerando que 

situações semelhantes também haviam ocorrido em outros municípios sede dos CMLEM, a 

SEC viu-se obrigada a reeditar o referido edital, de modo a preencher as demais vagas.   

                      Assim, para que não houvesse comprometimento no início do ano letivo na escola 

pesquisada, a candidata que obteve a melhor nota na seleção foi nomeada diretora pró-

                                                 
49

 Conforme informações obtidas em: COLÉGIO MODELO LUÍS EDUARDO Magalhães. Projeto político-

pedagógico. Feira de Santana, CMLEM, 2005, p. 7-8.  
50

 Informação obtida em BAHIA. Colégios-modelo iniciam ano letivo. Diário Oficial do Estado da Bahia. 

Salvador, 04 maio 1999. Ano 83, n. 17.093, p. 4. O ano letivo nos CMLEM foi iniciado em 03 de maio de 

1999. 
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tempore, até que uma segunda seleção habilitasse outros candidatos, possibilitando a 

composição de toda a equipe gestora e sua nomeação definitiva para o cargo. 

 

5.2  Caracterização do quadro docente 

 

O quadro docente da escola, em 2007, era constituído por 56 professores, sendo 32 

em regime de trabalho de 20 horas semanais e 24 em regime de trabalho de 40 horas 

semanais, representado conforme gráfico abaixo:      

 

 

 

                                                       

Gráfico 1 – Regime de trabalho dos professores  

                 Período: 2007 

              Fonte: secretaria da escola 
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Quanto à titulação, seis professores eram licenciados, 45 licenciados especialistas, 

quatro licenciados/mestres e um não-licenciado/mestre, conforme ilustra o gráfico a seguir:   

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Gráfico 2 - Perfil de titulação dos professores  

Período: 2007 

         Fonte: secretaria da escola 
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5.3  Desempenho escolar 

 

 

Tomando como referência o período 2005/2007 foram coletados dados sobre o 

desempenho escolar, incluindo número de matriculados e de turmas por ano, série e turno, 

número de aprovados, reprovados, evadidos e transferidos. Os dados apresentados revelam 

números elevados de alunos reprovados e evadidos, conforme quadro a seguir: 
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2                                               2005                                              2006                                            2007 

M
m

a
tu

ti
n

o
 

S   

Série 

    

Turma 

    

Matr. 

     

Apro. 

    

Rep. 
EEvad. 

Tran.      Série 

T 

Turma 

      

Matr. 

     

Apro.     Rep. EEvad. 

     

Tran. S  Série    Turma   Matr. 

     

Apro. 

      

Rep. EEvad. 

         

Tran. 

1      1ª 5       5 2   242 1    155 5   58 1    10    19 1      1ª 5      5    222    141 7   72        2        7 1    1ª         5 2   235 1   135 8    83       7 1     10 

2      2ª 6       6 2   285 2    212 5   50 1    11    12 2      2ª 5      5    222    158 4   47        4       13 2    2ª         6  2   259 2   206 4    45       1         7 

3      3 ª 5       5 2   221 1    160 4   41        8    12         3ª 6      6    253    223 2   21        3 6      6 3    3ª         5 2   210 1   183        8       8 1     11 

o
 v

es
p

er
ti

n
o

 

S  

Série    Turma 

    

Matr. 

    

Apro. 

      

Rep.    Evad. 

T  

Tran. S    Série    Turma      Matr. 

      

Apro. 

     

Rep. 

    

Evad.     Tran. S    Série    Turma   Matr. 

      

Apro.    Rep.    Evad.     Tran. 

1      1ª 6     6 2   277 1    152 9    91 2     21     13 1       1ª 8      8    352    174 1  127     29       22 1        1ª      9 3  396 2   228 1  121 2     27 2     20 

2      2ª 5     5 2   233 1    162 4   40          8     23 2       2ª 4      4    191    126       42      9       14 2        2ª      4 1  164 1   111       37          9         7 

3      3ª 5     5 2   206 1    160 2   28 1     11      7 3       3ª 4      4    158 1 132  1   15      2 9      9 3        3ª      3 1  124        92 1    13 1      10         9 

N
n

o
tu

rn
o

 

S   

Série 

     

Turma 

    

Matr.    Apro. 

    

Rep.    Evad. 

T  

Tran. S     Série    Turma      Matr. 

     

Apro.     Rep.    Evad.     Tran. S   Série    Turma   Matr. Apro.    Rep.    Evad.     Tran. 

1    1ª 4      4 1   150      56      30 5   52    12 1        1ª 4     4 1    158 4    43 4   40    53       22 1      1ª        4 1  158       45 2   29 7    72 1    12 

2    2ª 4      4      184      79 5   57 3   35    13 2        2ª 4     4 2    210 6    60 6   61    59       30 2      2ª        4     185       74 4   41 5    58 1    12 

3    3ª 4      4 1   178     130 1   13 2   21    14           3ª 4     4 1    189     115 2   24    34       16 3      3ª        3 1 148     102        6 3    33         7 

A Ano 

2   

2005                                Geral 2     2006                                Geral 2    2007                                  Geral 

 

S  

Série 

    

Turma    Matr. 

    

Apro.    Rep.    Evad. 

T   

Tran. S    Série    Turma      Matr. 

     

Apro.     Rep.    Evad.    Tran. 

S     

Série    Turma   Matr. 

    

Apro. 

    

Rep. 

    

Evad.     Tran. 

1    1ª       15 6  669 3  363 1  179 8    83 4    44 1       1ª        17 7    732 3    358 2  239      84      51       1ª        18 7  789      408 2  233      106 4    42 

2    2ª       15 7  702 4  453 1 147 5    54 4    48 2       2ª        13 6    623 3    344 1  150      72      57       2ª        14 6  608 3   391 1  123 6      68 2    26 

3    3ª       14 6  605 4  450      82 4    40 3    33 3       3ª        14 6    600 4    470 6     60      39      31       3ª        11 4  482 3   377       27 5      51 2    27 

T Total       44    11976 11266 4 408  1  177  1 125 T   Total        44 1  1955  1 1172      449      195 1 139 T Total        43 11879 11176 3  383 2    225 9    95 

 Quadro 1 – Nº de matriculados, de turmas, aprovados, reprovados, evadidos e transferidos por ano, turno e série 

                    Período: 2005-2007 

 Fonte: secretaria da escola 
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A partir da apresentação desses dados, elaboramos gráfico que ilustra o 

desempenho escolar no período 2005/2007, salientando-se os elevados percentuais de 

reprovação e evasão: 

 

 

 

       Gráfico 3 – Gráfico de desempenho escolar 

       Período: 2005/2007 

       Fonte: secretaria da escola 

 

 

 

Esses resultados obrigaram a escola a propor ações, contidas no PDE de 2007, 

visando reduzir a evasão e a repetência, de modo a promover a melhoria do desempenho 

escolar, como maior interação entre as áreas de conhecimento, implementação de projetos de 

reforço dos alunos no contraturno, capacitação de professores para uso de tecnologias da 

informação e comunicação nos processos de ensinar e aprender, viabilização de parcerias com 

a comunidade, entre outras.
51

 

Tal iniciativa demonstrou a capacidade de tomada de decisão coletiva da equipe 

gestora, coordenadoras pedagógicas e articuladores das áreas de conhecimento, em torno de 

                                                 
51

 Informações obtidas em: COLÉGIO MODELO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. Formulários para    

apresentação do PDE. Feira de Santana, 2007. O gráfico acima e o PDE de 2007 apresentam enorme  

discrepância no que se refere ao percentual de reprovação de alunos para o ano de 2006. Enquanto o gráfico 

apresenta 59,9%, o PDE apresenta 76%. Provavelmente, ocorreu alguma incorreção no preenchimento do 

formulário do PDE (ver Anexos). 
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ações que visassem a melhoria do desempenho escolar, algo exigido pela SEC, mediante 

apreciação do Plano de Ação do PDE. 

Por sua vez, visando proceder a uma maior contextualização da realidade 

investigada, foram aplicados questionários de escala a professores, funcionários e estudantes, 

com o objetivo de levantar opiniões sobre o desempenho da equipe gestora, Coordenação 

Pedagógica, Colegiado Escolar, condições de funcionamento da escola, execução do PPP, 

execução do PDE, qualidade de ensino, participação nas tomadas de decisão, etc. 

De um modo geral, a análise desses e dos demais indicadores evidencia a 

predominância de avaliações de REGULAR a ÓTIMO por parte dos três segmentos escolares, 

o que sugere que a comunidade escolar reconhece o trabalho integrado desenvolvido entre 

equipe gestora e Coordenação Pedagógica, principalmente em relação aos procedimentos 

necessários para que as atividades de ensino aconteçam da melhor forma possível e também a 

busca de melhores condições de funcionamento da escola. 

Isto levar a supor que, apesar das dificuldades enfrentadas, o papel de mediação 

exercido pela Direção do colégio, tanto em termos administrativos quanto em termos 

pedagógicos, flui razoavelmente bem, de modo a assegurar os meios para se atingir os fins 

educacionais, através de processos democráticos e participativos de tomadas de decisão. 

 Quanto à análise das respostas dos questionários dos professores, merece registro 

o fato de os indicadores 1. Execução do Projeto Político-Pedagógico e 8. Desempenho do 

Colegiado Escolar apresentarem 30,8% de respostas ao item NÃO SABE, o que nos leva a 

inferir haver desconhecimento por parte  de alguns docentes dessas questões ou pouca  

visibilidade, tanto na implementação do PPP quanto na atuação do Colegiado Escolar. 

No que se refere aos funcionários, a análise das respostas sugere que, para eles, as 

condições de trabalho e a participação nas tomadas de decisão ainda precisam melhorar, haja 

vista a percentagem daqueles que avaliaram como RUIM o indicador 13. Condições de 

trabalho na escola (14,3%), e o fato de o mesmo percentual (14,3%) ter assinalado o item 

NÃO EXISTE no indicador 17. Participação dos funcionários nas tomadas de decisão.  

Entre os estudantes, a exceção fica apenas com o indicador 9. Participação dos 

estudantes nas tomadas de decisão, que, se somados, registra 47,3% de respostas dadas aos 

itens RUIM e REGULAR, o que denota o ponto de vista do corpo docente sobre a necessidade 

de se ampliar a participação dos estudantes nas tomadas de decisão.  

As freqüências das respostas aos questionários aplicados podem ser observadas 

nas tabelas a seguir:  
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       Tabela 1 - Freqüência das Respostas ao Questionário dos Professores  
 

       * A percentagem foi calculada sobre o número total de respostas dadas a cada indicador. 

         1 Apresentaram questões em branco, n= 25. 

    ESCALA         RUIM      REGULAR      BOM       ÓTIMO      NÃO SABE    NO EXISTE 

IINDICADORES      N      %      N     %      N     %      N     %      N     %       N      % 

11. Execução do Projeto Político-Pedagógico (PPP)  -     -       - 7   7     26,9     11    42,3       -      -      8    30,8        -       - 

22. Execução do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) -     -       - 2   2     7 ,7     16 1 61,5       2     7,7      6    23,1        -       - 

33. Exercício da autonomia pedagógica da escola       1      3,8 2   2      7,7     13 5 50,0       8 3  0,8      2 7  7,7        -       - 

44. Exercício da autonomia administrativa da escola1 1    1      3,8 3   3      11,5     13 5 50,0       4 1  5,4      4    15,4        -       - 

55 Exercício da autonomia de gestão financeira da escola 1    1      3,8 2   2      7,7    14 5  53,8       3 1  1,5      6    23,1        -       - 

66. Desempenho da Direção da escola -     -       -      2      7,7    13 5  50,0 1    0 3  8,5      1 3   3,8        -       - 

77. Desempenho da Coordenação Pedagógica -     -       - 7   7     26,9      7     26,9 1    2 4  6,2       -        -        -       - 

88. Desempenho do Colegiado Escolar1 -     -       - 8   8     30,8      7 2  26,9       1     3,8      8    30,8        1     3,8 

99. Envolvimento dos pais na aprendizagem escolar       11 4   2,3 1  10     38,5      2 7    7,7       -      -      2      7,7        1     3,8 

 10.10 Participação da comunidade local nas atividades e eventos promovidos 

pela escola 

       8 3   0,8 1  10     38,5      4 1  15,4       1     3,8      2      7,7        1     3,8 

111. Qualidade de ensino no curso de Formação Geral        -    - 4    4     15,4     18     69,2       2     7,7      2      7,7         -       - 

112. Condições de funcionamento da escola1        -    - 2    2       7,7     20 7  76,9       2     7,7      1 3   3,8          -       - 

113. Condições de trabalho na escola         -    - 3    3     11,5     20 7  76,9       3 1  1,5       - -      -          -       - 

114. Infra-estrutura da escola         -    - 3    3     11,5     14 5  53,8       8 3  0,8       1 3    3,8          -       - 

115. Participação dos professores nas tomadas de decisão         -    - 7    7     26,9     14 5  53,8       5 1  9,2       - -       -          -       - 

116. Participação dos estudantes nas tomadas de decisão         3 1   1,5 1   17     65,4       5 1  19,2       -       -       - -       -          1     3,8 

117. Participação dos funcionários nas tomadas de decisão         2      7,7 1   14     53,8       4 1  15,4       -       -       6      23,1          -       - 

118. Recursos didáticos, materiais e tecnológicos disponíveis1 -      -        - 4     4     15,4     17     65,4       3 1   1,5       1        3,8          -       - 

119. Planejamento coletivo das atividades pedagógicas        1 3    3,8 6     6     23,1     14 5  53,8       4 1   5,4       -          -          1     3,8 

220. Compromisso da comunidade escolar com os objetivos comuns1        1 3    3,8 1    1     42,3       8 3  30,8       1      3,8       3      11,5          2     7,7 

   Total        2  1   124       234        8        3       3  
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         Tabela 2 - Freqüência das Respostas ao Questionário dos Funcionários 
   ESCALA        RUIM      REGULAR         BOM      ÓTIMO      NAO SABE      NAO EXISTE 

IINDICADORES       N      %      N     %      N     %      N     %     N       %       N     % 

11. Execução do Projeto Político-Pedagógico (PPP)  -     -       - 3   3    42,9      3 4  42,9       - -      1     14,3 -     -      - 

22. Execução do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) -     -       - -    -       -      3 4  42,9 3    3    42,9      1     14,3 -     -      - 

33. Exercício da autonomia pedagógica da escola -    -       - 1   1    14,3      3 4  42,9       3 4 42,9       -        - -     -      - 

44. Exercício da autonomia administrativa da escola1       -       - 1   1    14,3      4 5  57,1 2    2    28,6       -         - -     -      - 

55. Exercício da autonomia de gestão financeira da escola -    -       - -    -       -      4 5  57,1 2    2 8 28,6       1 1   14,3 -     -      - 

66. Desempenho da Direção da escola -    -       - -    -       -      3 4  42,9 4   4 5 57,1        - -      - -     -      - 

77. Desempenho da Coordenação Pedagógica -    -       - -    -        -      3 4  42,9 4   4 5 57,1        - -      - -     -      - 

88. Desempenho do Colegiado Escolar1 -    -       - 1    1 1   4,3      2 2  28,6 4   4 5 57,1        - -     - -     -      - 

99. Envolvimento dos pais na aprendizagem escolar -    -       - 3    3 4   2,9      1 1  14,3 3   3 4 42,9        -        - -      -      - 

1110. Articipação da comunidade local nas atividades e eventos promovidos 

pela escola 

      -       - 3    3 4   2,9      - -     - 3   3 4 42,9       1 1    14,3 -      -      - 

111. Qualidade de ensino no curso de Formação Geral -     -        - 1    1 1   4,3      2 2  28,6 4   4 5 57,1        - -       - -      -      - 

112. Condições de funcionamento da escola1 -    -         - 2    2 2   8,6      2 2  28,6 3   3 4 42,9        - -       - -      -      - 

113. Condições de trabalho na escola  1    1     14,3 1    1 1   4,3      3 4  42,9 2   2    28,6        - -       - -      -      - 

114. Infra-estrutura da escola  -     - -     - 1    1 1   4,3      4 5  57,1 2   2 2 28,6        - -       - -      -      - 

115. Participação dos professores nas tomadas de decisão  -     -        - 2    2 2   8,6      3 4  42,9 1   1 1 14,3        1 1    14,3 -      -      - 

116. Participação dos estudantes nas tomadas de decisão  1    1 1  14,3 2    2 2   8,6      3 4  42,9 1   1 1 14,3        - -       - -      -      - 

117. Participação dos funcionários nas tomadas de decisão  2    2 2  28,6 1    1 1   4,3      2 2  28,6 1   1 1 14,3 -      - -       - 1     1      14,3 

118. Recursos didáticos, materiais e tecnológicos disponíveis  -     - -     - 3    3 4   2,9      4     57,1 -    - -    - -      - -       - -      -      - 

119. Planejamento coletivo das atividades pedagógicas -     - -     - 1    1 1   4,3      4 5  57,1 2   2 2 28,6 -      - -       - -      -      - 

220. Compromisso da comunidade escolar com os objetivos comuns1 -     - -     - 1    1 1   4,3      4 5  57,1 1   1 1 14,3 1     1 1     14,3 -      -      - 

   Total 3    3       22       31  3   3  1     1  1      1      - 

         *A percentagem foi calculada sobre o número total de respostas dadas a cada indicador. 
              1 Apresentaram questões em branco, n= 6 
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      Tabela 3 - Freqüência das Respostas ao Questionário dos Estudantes 
   ESCALA         RUIM      REGULAR         BOM      OTIMO   NAO SABE NAO EXISTE 

I INDICADORES      N      %     N      %     N      %    N    %    N   %   N     % 

11. Condições de funcionamento da escola 1      5     3,9    21    16,3    70     54,3   28  21,7     3   2,3    1     0,8 

22. Infra-estrutura da escola      9     7,0    40    31,0    50     38,8   28  21,7     1   0,8    1     0,8 

33. Recursos didáticos, materiais e tecnológicos disponíveis      19 1  4,7    58    45,0    36     27,9   11 8,5     1   0,8    4     3,1 

44. Qualidade de ensino no curso de Formação Geral 2      3     2,3    12      9,3    59     45,7   47  36,4     2   1,6    3     2,3 

 5.  Desempenho dos professores      1     0,8    18    14,0    59     45,7   45  34,9     4   3,1    2     1,6 

66. Desempenho da Direção da escola      9     7,0    21    16,3    58     45,0   36  27,9     4   3,1    1     0,8 

77. Desempenho da Coordenação Pedagógica      3     2,3    29    22,5    48     37,2   31  24,0   13 10,1    5     3,9 

88. Desempenho do Colegiado Escolar 3      17 1 13,2    31    24,0    43     33,3   17  13,2   17 13,2    2     1,6 

99. Participação dos estudantes nas tomadas de decisão      32 2 24,8    29    22,5    32     24,8     8 6,2   11   8,5  17   13,2 

1110. Participação da comunidade local nas atividades e eventos    

promovidos pela escola 

     21 1 16,3    33    25,6    21      16,3   13  10,1   23 17,8  18   14,0 

  Total 1   19     2 92  4  76  264    79   54  

     *A percentagem foi calculada sobre o número total de respostas dadas a cada indicador. 
              1 Apresentaram questões em branco,  n= 128. 
              2 Apresentaram questões em branco, n= 127. 
              3 Apresentaram questões em branco, n= 126. 
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6  DESVELANDO PRÁTICAS GESTORAS 

 

 

A primeira diretora da unidade escolar investigada assumiu o cargo no início de 

1999. Licenciada em Geografia, no momento em que se submeteu ao processo seletivo estava 

há 10 meses exercendo a docência na rede estadual, embora já fosse professora da rede 

municipal há alguns anos, tendo, inclusive, exercido o cargo de diretora de escola. 

No início, segundo essa ex-dirigente escolar, inúmeros foram os desafios a 

enfrentar, e, principalmente, muitas expectativas e muitas cobranças da sociedade - através 

dos pais, alunos e comunidade em geral - relacionadas às possibilidades de êxito dessa nova 

escola - que nascia anunciada como algo que revolucionaria o ensino público baiano. 

Além disso, existia muita cobrança institucional da SEC e da Direc, no sentido de 

que o Colégio desse certo, que se constituísse, efetivamente, em modelo para a rede pública 

de ensino. Portanto, o contexto da época concorria para que se atribuísse uma grande 

responsabilidade ao trabalho dos gestores escolares recém-empossados. 

Ao relembrar as circunstâncias nas quais assumiu o cargo, assim se referiu a ex-

diretora: 

 

 
Assumi a escola, entrei com alguns professores, professores 

concursados......excelentes coordenadoras eu tive na época. [...] e o volume de 

trabalho, a procura, matrícula, a gente teve que reorganizar turmas, os alunos 

sorteados, muita procura.......a comunidade.....mesmo começando o ano letivo em 

maio teve uma procura muito grande!! [...] Então foi um desafio muito grande. Mas, 

o que facilitou foi que a gente tinha um grupo muito coeso, um grupo de professores 

e é.....coordenadores, sobretudo as coordenadoras....[...] Então, nós trabalhamos 

muito!! E o próprio aluno, naquele período, tinha essa concepção que era uma escola 

diferenciada, que era a escola que tinha que dar certo. E politicamente eram alunos 

que cobravam muito da gente pra que desse certo. Tinha isso tudo, era uma pressão 

muito grande. 

 

 

Esse depoimento revela os desafios enfrentados pela escola na sua implantação. A 

primeira gestora conseguiu formar uma boa equipe de trabalho, contando com o apoio 

incondicional das coordenadoras pedagógicas e dos professores, que se mobilizaram em torno 

de objetivos comuns, com vistas à  execução do trabalho pedagógico na unidade escolar. 

Contando com esse entusiasmo inicial da comunidade escolar, foi possível à 

Direção enfrentar problemas administrativos e financeiros, como falta de funcionários, 

necessidade de ajustes para ampliar as vagas oferecidas, adequação dos recursos disponíveis 
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às prioridades da escola, que consistiam, naquele momento, na compra de material de 

consumo e didático, indispensáveis como suporte às atividades de ensino. 

Além disso, as despesas relacionadas ao funcionamento do serviço de 

mecanografia, no que se refere à aquisição de suprimentos e manutenção de uma máquina 

fotocopiadora, consumiam, praticamente, todo o montante de recursos repassados pelo  Faed, 

exigindo da gestora constantes idas à Direc em busca de apoio, de modo a não comprometer 

as atividades-meio da escola. 

Segundo ela, naquele momento, esse órgão regional não se limitava apenas a 

cobrar o bom funcionamento da unidade escolar, mas também estava empenhado em 

colaborar para que o empreendimento alcançasse o sucesso esperado, não medindo esforços 

para dar o apoio material necessário.  

Com relação à postura adotada pela Direc, a entrevistada afirmou: 

 

 

 

 Eu acho que enquanto órgão gestor, ela tinha que dar o respaldo e dava, dava o 

respaldo técnico, dava o respaldo financeiro, inclusive quando a gente precisou de 

muito material que não tinha pra escola, dava um apoio, mesmo, muito forte, mas 

também cobrava, cobrava. Então tinha muitas pequenas coisas que no Colégio 

Modelo não poderiam existir, mas que nas outras escolas eram comuns, mas no 

Modelo não poderia, entendeu? 

 

 

 

Por outro lado, o trabalho articulado entre a equipe gestora, a Coordenação 

Pedagógica e os professores possibilitou que, no plano pedagógico, fossem implementados 

vários projetos envolvendo as áreas de conhecimento, como Festival de Inglês, Semana de 

Geografia, viagens de campo, debates, seminários, dentre outras atividades.  

Observa-se, que a referida gestora buscava responder, ao mesmo tempo, às 

cobranças da Direc, as demandas da comunidade e os desafios postos no dia-a-dia escolar, por 

meio de ação coletiva envolvendo todos os segmentos do Colégio, assumindo, portanto, 

importante papel de mediadora, tanto interna quanto externamente, conforme ressalta Sander 

(1984, p. 104): 

 

Nesse conjunto de agentes complementares, a administração da educação é 

particularmente importante como mediadora entre pessoas, grupos, fenômenos e 

elementos componentes do sistema educacional e outras organizações sociais, e 

entre o sistema educacional e a sociedade como um todo.  
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A motivação e o entusiasmo manifestados à época contribuiu para que, em 2000, 

através da participação da comunidade escolar, fosse elaborado o primeiro Projeto Político-

Pedagógico (PPP) da escola, servindo como documento norteador das ações pedagógicas a 

serem desenvolvidas. 

Além disso, dentre os projetos pedagógicos implementados, merece registro o 

Projeto Interpares. Criado em 2000, mediante construção coletiva, o referido projeto ganhou 

repercussão na imprensa pelo seu caráter inovador, tendo chegado ao conhecimento do então 

secretário da Educação Eraldo Tinoco. 

O secretário, após tomar ciência do projeto, enviou carta à Direção do colégio 

parabenizando-a pela iniciativa, ao mesmo tempo em que convocava a equipe do projeto para 

uma audiência na SEC.  

Segundo a ex-diretora, nessa audiência, o secretário pôde conhecer melhor a 

proposta, manifestando seu apoio e reiterando as congratulações quanto aos objetivos da 

mesma, que consistiam em reforço da formação escolar de alunos com dificuldades de 

aprendizagem nas disciplinas Matemática e Física.  

Em linhas gerais, o Projeto Interpares funcionava no turno oposto àquele em que o 

aluno estudava. Sob a orientação de um professor de Matemática, alunos que possuíam bom 

desempenho nas mencionadas disciplinas assumiam o papel de monitores, ministrando aulas 

para os colegas que apresentavam dificuldades de aprendizagem nesses conteúdos específicos. 

A Direção e a Coordenação Pedagógica davam o apoio logístico, providenciando a 

reprodução de material impresso, reservando espaço físico para a realização das aulas, dentre 

outras providências. Entretanto, tal apoio não se restringia apenas aos já citados, incluindo, 

também, aqueles que estavam fora do alcance da escola em termos financeiros. 

Como o projeto funcionava no contraturno, os alunos monitores tinham que 

permanecer na escola para além dos seus turnos de aula. Para que essa atividade fosse adiante, 

fez-se necessária a ação voluntária da equipe gestora, coordenadoras pedagógicas e 

professores, que custearam do próprio bolso despesas com alimentação e transporte dos 

alunos envolvidos, uma vez que não havia amparo legal para a utilização de recursos 

financeiros da unidade escolar para esse fim.  

Apesar das dificuldades operacionais, esse projeto perdurou por, 

aproximadamente, três anos, graças ao entusiasmo e compromisso da comunidade escolar em 

promover melhoria na qualidade do ensino ministrado, contribuindo, por sua vez, para a 

melhoria do desempenho escolar dos alunos nas disciplinas Matemática e Física nos três anos 

do curso de Formação Geral à época.   
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Para a ex-dirigente escolar, a estratégia de utilizar alunos para ministrar aulas de 

reforço conseguiu atender os objetivos da proposta, já que os alunos com dificuldades de 

aprendizagem nessas disciplinas sentiam-se mais à vontade para tirar dúvidas com os colegas, 

principalmente por utilizarem uma linguagem considerada mais acessível.  

No final do período de vigência do projeto, tentou-se estendê-lo para a área de 

Informática, mediante a utilização do laboratório do colégio. O objetivo era, através de 

parceria com uma instituição de ensino privada da cidade, oferecer cursos de computação 

básica para os alunos voltados para a preparação ao mercado de trabalho. Porém, devido a 

uma série de dificuldades operacionais, essa idéia não foi concretizada.  

Além da experiência exitosa do Projeto Interpares, a primeira gestão da escola foi 

marcada pelo encaminhamento de questões legais indispensáveis ao funcionamento da 

unidade escolar, como a solicitação de autorização/reconhecimento junto ao Conselho 

Estadual de Educação, em 2000. 

Merece registro, também, o fato de a escola ter recebido, no final de 2001, 

recursos do Projeto Alvorada,
52

 relacionados ao Programa de Implantação de Bibliotecas 

Escolares. Esse programa repassou a 22 unidades de ensino médio do estado da Bahia – 

incluindo 19 Colégios Modelo e três unidades da capital – recursos da ordem de R$ 1,3 

milhão,
53

 destinados a implantar e melhorar o acervo de bibliotecas escolares. Com esses 

recursos, a escola conseguiu ampliar o seu acervo, melhorando o atendimento aos alunos e ao 

público em geral. 

Coube a essa gestão implantar o PDE em 2001, com a definição do Plano de Ação 

que contemplava investimentos em custeio e capital. O processo foi precedido de uma 

discussão coletiva, que contou com a participação da equipe gestora, Coordenação 

Pedagógica, articuladores de área e professores em torno das definições de prioridades, 

culminando com sua aprovação pelo Colegiado Escolar. A execução dessas metas ocorreu 

somente em 2002, sob a coordenação de uma nova gestora. 

De acordo com o relato da primeira diretora, as expectativas da comunidade, a 

pressão dos estudantes e as cobranças institucionais de órgãos superiores, encontraram 

resposta na motivação e comprometimento dos membros da comunidade escolar em enfrentar  

 

                                                 
52

 O Projeto Alvorada foi criado em 2000 como uma ação coordenada por vários ministérios, com o objetivo de 

reforçar e intensificar o gerenciamento de ações para reduzir as desigualdades regionais por meio da melhoria 

das condições de vida da população dos estados que apresentavam Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 

inferior a 0,5. Informações disponíveis em: <http//www.fnde.gov.br>. Acesso em: 04 ago. 2008.  
53

  BAHIA. Governador, 1998 (César Borges). Relatório de Atividades 1999-2001. Salvador, 2002. 325p. 



 111 

esses desafios, visando transformar o colégio em referência no ensino público na região. 

Segundo ela, isso pode ser atribuído ao fato de que muitos dos professores 

aprovados no concurso público estavam iniciando a carreira docente, carregando consigo um 

entusiasmo comum a quem está começando. Junta-se a isso, o fato de terem sido selecionados 

para atuar em uma escola considerada modelo. 

Nesse sentido, assim se reportou a ex-diretora: 

 

 
Para muitos, alguns estavam começando a docência ali. Era uma novidade mesmo. 

Traquejo de sala de aula, os problemas cotidianos, que eram muito poucos em 

termos de indisciplina, de negligência de aluno. Mas tinha as cobranças, tinha 

cumprimento de horários.....[...] Tinha uma cobrança minha muito grande, porque eu    

era cobrada e tinha que cobrar de alguém, como gestora. As próprias coordenadoras  

                                              também se encarregavam muito disso. Então, a gente fazia tudo pra criar um clima  

onde todos eram construtores daquela história. [...] A gente tinha uma motivação de 

dar certo porque eram os melhores,  porque os professores eram selecionados. Tinha 

professores que queriam a todo custo...inclusive só trabalhavam lá, só tinha carga 

horária que depois a gente ampliou. Professores que viviam a escola, que ficavam 

pós-horário.  As nossas reuniões nunca foram reuniões pra lamentar. Eram reuniões 

pra identificar e buscar soluções coletivas. O que a plenária ali decidia, tava 

decidido, desde que não ferisse......claro.....  

 

 

Entretanto, esse clima de mobilização e de participação observado nos primeiros 

anos de funcionamento do Colégio, foi se diluindo aos poucos, devido a diversos fatores, 

sobretudo a saída dos primeiros professores, seja por remoção para outros municípios, seja 

por terem sido recrutados pela SEC para trabalhar em diversos projetos, ou, até mesmo, por 

terem decidido mudar de profissão. 

Isso, gradativamente, representou um impacto muito grande na motivação do 

corpo docente, fazendo com que o CMLEM fosse, aos poucos, perdendo aquele elã dos 

primeiros tempos, quando conseguiu formar uma equipe coesa, motivada e comprometida em 

buscar construir uma escola diferenciada no ensino médio, por meio do trabalho competente 

que extrapolava a sala de aula. 

O sentimento de pertença ao grupo dos “construtores daquela história” foi 

arrefecendo, agravado pela chegada de novos professores, que não viveram aquele momento 

inicial.  Acrescente-se, ainda, a alta rotatividade de funcionários, contratados em caráter 

temporário pelo REDA, o que comprometia o planejamento e execução das atividades de 

suporte administrativo e pedagógico, devido às constantes entradas e saídas de servidores.    
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Dessa forma, a construção de uma prática pedagógica coletiva e integrada entre 

Direção, Coordenação Pedagógica e professores foi, aos poucos, perdendo força.  Ao buscar 

explicações para essa tendência, assim se refere a primeira gestora: 

 

 
O que foi que começou a desarticular isso, na minha percepção? Eu acredito que 

foram as saídas dos primeiros professores. [...] Então, começou a diluir assim....os 

bons profissionais, os considerados bons, que, de fato, eram.....sobretudo na 

execução das atividades, das tarefas, do fazer pedagógico, muitos eram captados por 

outras fontes, por outras áreas. [...] Ali, eu sinto que já começou a mudar um 

pouquinho o caráter.....da escola. Mas não perdeu, não perdeu o rumo, porque as 

coisas aconteciam. Outra coisa, também, o próprio trocar de funcionário. Isso quebra 

a questão da totalidade. [...] Então, isso tudo começou assim.....digamos, a quebrar 

aquele ritmo de coesão, de articulação, de....digamos assim.....de irmandade, porque 

todo mundo sabia que no Colégio Modelo iria crescer profissionalmente.  

 

 

                  Por outro lado, o mandato da primeira diretora prolongou-se além do prazo 

previsto indo até junho de 2002. Embora tivesse solicitado, ela teve que mobilizar lideranças 

políticas do município para que pudesse deixar o cargo, já que a SEC não efetuava sua 

exoneração. Após várias tentativas, enfim, conseguiu afastar-se, obtendo, ainda, êxito na 

indicação do nome da vice-diretora do turno vespertino para substituí-la, contando com o aval 

da Direc.  

Desse modo, assume a Direção da escola uma professora experiente, com 18 anos 

de magistério, tendo sido diretora de uma escola municipal e secretária da Educação em um 

município da região. O fato de já fazer parte da equipe gestora e de possuir um ótimo 

relacionamento com sua antecessora possibilitou-lhe dar continuidade ao trabalho que já 

vinha sendo desenvolvido, principalmente em relação às ações do PDE voltadas para a 

melhoria do ensino. 

Entretanto, muitas foram as dificuldades enfrentadas pela nova gestora naquela 

conjuntura. Inegavelmente, a principal delas residiu na crônica carência de funcionários em 

diversos setores da escola, fato este agravado durante sua gestão em decorrência do 

encerramento de vários contratos temporários, sem que tivesse havido uma imediata reposição 

do quadro funcional. 

Esse processo, sem dúvida alguma, terminou por comprometer o desenvolvimento 

de atividades-meio imprescindíveis ao bom funcionamento do colégio, como, por exemplo, a 

secretaria escolar e o setor de limpeza.  
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Desde 2001, a unidade escolar já não contava com uma bibliotecária, já que a 

profissional que havia ingressado, mediante concurso público, realizado em 1999, pediu 

remoção para uma escola de outro município. 

O fato é que a biblioteca da escola, até os dias atuais, permanece sem bibliotecária, 

o que compromete o atendimento da mesma, tendo o agravante de tratar-se de uma biblioteca 

pública que atende não apenas os alunos do Colégio Modelo, mas também  estudantes de 

outras escolas públicas e a comunidade em geral.  

De lá para cá, como tentativa de minorar o problema, as últimas Direções do 

colégio têm remanejado funcionários contratados pelo REDA, alocados em outros setores, 

para o atendimento na biblioteca, de modo a evitar o seu fechamento. 

Trata-se, na verdade, de medida paliativa, implicando em precarização das 

condições de atendimento da biblioteca, já que esses servidores não possuem a qualificação 

mínima requerida para atuar nesse setor escolar.  

Portanto, os problemas estruturais, aliados às dificuldades de relacionamento da 

Direção com a Direc, representaram um momento crítico para o desenvolvimento do trabalho 

da equipe gestora, no sentido de proporcionar melhores condições de funcionamento da 

unidade escolar.  

Segundo a dirigente escolar, a flagrante falta de apoio desse órgão regional às 

urgentes reivindicações do CMLEM foi o fator determinante para que a sua gestão não 

lograsse êxito na superação desses problemas. Ao que parece, teria havido uma mudança de 

postura por parte da DIREC, que, naquela conjuntura, já não oferecia o suporte necessário às 

demandas da escola como no momento de sua implantação.    

A esse respeito, ela assim se pronunciou: 

 

 
Olha, uma série de dificuldades. Primeiro, eu trabalhei aqui sem nenhum funcionário 

na secretaria. Chegou uma fase em que eu não tive nenhum funcionário de limpeza, 

né? Eu tinha uma pressão psicológica muito grande por parte da DIREC, porque 

é......não se trata de falta de ética, eu tô....é....relatando fatos ocorridos que não 

deveriam. Eu não conseguia absolutamente nada, nenhum apoio, e minha maior 

decepção foi levar uma proposta pedagógica pro dirigente e o dirigente „mostre lá a 

fulano de tal‟. Então, isso aí me deixou assim.....né..... muito desestimulada. É.....e 

eu não conseguia nada, eu não consegui nada. O que eu consegui era pressão, né? 

Então, isso foi gerando uma instabilidade. Eu sempre contestei, o que é errado eu 

contesto, o que é injusto eu contesto. E não é a prática, não era a prática da.....da..... 

do dirigente. O dirigente ele não contesta, ele não pode contestar. Primeiro, que é 

um cargo político; segundo, porque a filosofia manda que você obedeça. E eu 

comecei contestando, não concordando, eu dizia, contestava, e isso criou um 

problema pra mim, um problema administrativo.   
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                  Após intenso desgaste pessoal e institucional, devido a constantes embates 

travados com a Direc por conta da falta de apoio, a gestora decidiu exonerar-se do cargo, 

segundo ela, para não prejudicar ainda mais o próprio colégio, permanecendo na Direção por 

um período de um ano e três meses, entre 2002 e 2003. 

Por sua vez, visando equacionar o problema da vacância do cargo, a SEC nomeou 

como diretora uma professora não pertencente ao corpo docente da escola. Segundo 

depoimentos de vários sujeitos entrevistados, a gestão caracterizou-se por práticas autoritárias 

e centralizadoras por parte da referida diretora.  

Foi um período identificado como de retrocesso no processo de participação 

democrática dos membros da comunidade escolar em torno de objetivos comuns, capazes de 

mobilizar os sujeitos envolvidos para a implementação de projetos pedagógicos que 

conferissem um diferencial à escola, a exemplo dos primeiros anos.  

Nem mesmo entre os membros da equipe gestora existia um clima favorável para 

a realização de um trabalho coletivo, que, juntamente, com a Coordenação Pedagógica, 

pudesse dar o apoio necessário para a execução das atividades pedagógicas de forma 

satisfatória.  

Devido ao perfil autoritário e antidemocrático da nova gestora, avessa ao diálogo, 

à participação e ao compartilhamento de decisões, o Colégio experimentou um período que 

ficou marcado por dificuldades em termos de organização e de promoção de atividades e 

eventos pedagógicos, pela desmotivação dos professores em propor novos projetos, por 

desconfianças, constrangimentos e, até mesmo, intrigas entre os docentes. 

Ao analisar aquele período, a vice-diretora do noturno teceu as seguintes 

considerações: 

 

 
A Diretora não tinha, numa linguagem popular, não tinha trato, certo? Então, tratava 

mal aos alunos, aos professores, no jeito de falar, no jeito de chegar, de 

reclamar....Que a nossa função, por si só, é antipática. [...] Mas, existe um jeito pra 

você chegar nas pessoas pra cobrar o que seja o dever delas fazer. E foi isso que eu 

acho que eclodiu, né? De coisas pequenas, coisas pequenas, até que houve uma 

situação macro....Como a Direção não passava esse respeito, começou também a ter 

picuinhas, divergências entre os próprios professores....Além disso, os alunos 

começaram a se rebelar, né? A gente sabe que a violência, depredação, é uma forma 

de insatisfação, e os alunos começaram a fazer isso....Então, a escola foi por 

caminhos tortuosos. Mas eu atribuo, não por incompetência técnica, que eu acho que 

isso qualquer pessoa consegue administrar. Mas, a questão foi de como é que foram 

conduzidas as coisas. Autoritarismo, né, não se compartilhavam as 

decisões....Então.... 
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Desse modo, a situação tornou-se insustentável, culminando com a mobilização de 

professores e estudantes que, através de abaixo-assinado entregue à Direc, exigiram sua 

exoneração. Pressionada, a SEC resolveu atender à reivindicação da comunidade escolar, 

destituindo-a do cargo.  

Para o seu lugar, mais uma vez, foi designado um professor de fora do colégio, 

que, naquele momento, exercia as funções de gestor de uma escola pública estadual em um 

bairro da cidade. O fato de estar ocupando o cargo de diretor, de ter sido, anteriormente, vice-

diretor em uma outra unidade escolar, contou para a sua indicação. 

Entretanto, a questão determinante para ter sido convocado por um político do 

Partido da Frente Liberal (PFL) para assumir essa nova empreitada foi, segundo ele, a 

necessidade de “apagar o incêndio” provocado por uma gestão tumultuada, que deixou 

seqüelas, como o esgarçamento das relações interpessoais.   

A repercussão de seu trabalho como dirigente escolar em uma escola de bairro, 

onde conseguiu implementar um projeto que viabilizou a criação de uma Associação de Pais e 

Mestres (APM), construindo vínculos com a comunidade local, por meio da Associação de 

Moradores, dentre outras conquistas, influiu na escolha. 

Entretanto, sob a ótica das instâncias superiores – SEC e Direc – tratava-se de, 

urgentemente, debelar uma crise instaurada por conta de práticas autoritárias e 

antidemocráticas da antiga diretora, principalmente por isso ter acontecido no Colégio 

Modelo, uma das maiores e mais importantes escolas da região. A repercussão desse fato 

poderia causar danos políticos aos responsáveis por sua nomeação. 

Portanto, fazia-se necessária a indicação de alguém experiente, competente e 

ponderado, capaz de reaglutinar as pessoas e reconstruir elos perdidos, evitando, assim, que 

indesejáveis acontecimentos do passado voltassem a ocorrer. 

Dessa forma, antes de tomar posse, o mencionado professor foi convocado pela 

SEC, sendo entrevistado pela própria secretária da Educação, quando foi indagado sobre os 

seus objetivos, sobre o que pensava do CMLEM, entre outras perguntas. Após ser submetido 

a uma sabatina, esse professor foi nomeado para o cargo, assumindo a Direção do colégio em 

março de 2005. 

 

6.1  Reconstruindo relações democráticas 

 

Ao chegar à unidade escolar, o novo gestor apresentou-se aos seus membros, 

procurando ouvi-los sobre queixas, insatisfações e ressentimentos, identificando problemas, 
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buscando soluções, tentando, juntamente com as vice-diretoras e as coordenadoras 

pedagógicas, restabelecer relações democráticas, baseadas no diálogo franco e aberto e na 

participação. 

Buscava, assim, desenvolver uma estratégia que possibilitasse o apaziguamento 

dos ânimos, a retomada da motivação para a consecução do trabalho pedagógico, enfim, a 

rearticulação necessária entre equipe gestora e demais segmentos da comunidade escolar.  

Ao falar sobre sua chegada à escola, assim se referiu esse ex-dirigente escolar: 

 

 

 Então, eu fui convocado, vim.....Havia uma série de problemas na escola, a 

questão dos professores, entendeu.....em relação à antiga diretora, 

relacionamento....Relacionamento funcionários-professor, professor-

funcionários, Direção-funcionário, vice-versa, né? E eu chegando aqui, eu 

acho que a primeira atitude que eu deveria tomar, de uma certa forma, 

era.....de apaziguar, né.....que é o que eu tô fazendo até o dia de hoje. Nós 

sentamos, conversamos, verificamos o que era que tinha.....o que poderia ser 

feito, aonde é que nós poderíamos mexer, né? Havia uma....uma....certa 

desconfiança dos vice-diretores, porque a idéia é que todos seriam trocados, 

ou seja, que seria uma nova direção, com novos diretores. Então, na verdade, 

quando eu cheguei aqui, eu tive que apaziguar os ânimos, né? [...] E aí nós 

viemos construindo esse processo. E, de certa forma, alguns objetivos nossos 

foram.....nós conseguimos. Ou seja, hoje, os professores é.....tem mais acesso 

à Direção, há um relacionamento bem melhor entre gestores e professores. 

Então, é basicamente isso. 

 

 

 

Dessa forma, gradativamente, o novo diretor foi superando desconfianças, por 

meio de uma postura democrática, baseada no diálogo, na abertura para a discussão e nas 

tomadas de decisão de forma compartilhada, valorizando o trabalho das vice-diretoras, das 

coordenadoras pedagógicas, de professores e de funcionários. 

 Nesse contexto, merece registro dois acontecimentos ocorridos em 2005 que 

salientam tanto a possibilidade de fortalecimento da gestão escolar quanto a importância do 

planejamento das ações pedagógicas: um, foi a experiência de participação de membros da 

comunidade escolar no PROGESTÃO;
54

 e o outro, foi a elaboração de uma nova versão do 

Projeto Político-Pedagógico (PPP) do Colégio. 

                                                 
54

 O PROGESTÃO foi um programa de formação continuada criado em 2002 pelo Conselho Nacional de 

Secretários da Educação (Consed) e implantado em 14 estados brasileiros, através de convênios com as 

secretarias estaduais da educação. Visou capacitar diretores de escola, coordenadores pedagógicos e 

secretários escolares a exercerem uma gestão democrática direcionada à melhoria do desempenho dos alunos, 

com a participação ativa de pais, estudantes, funcionários e representantes da comunidade local. O programa 

foi desenvolvido na modalidade de Educação a Distância, cujo currículo foi composto de nove módulos, 

voltados para a solução de problemas do cotidiano das escolas. Na Bahia, as metas do programa incluíram a 

capacitação de 1.500 gestores de ensino médio, em 200 municípios, num cronograma que começou em junho 

de 2004 e foi até janeiro de 2006. Disponível em <www.sec.ba.gov.br/progestao>. Acesso em: 02  ago. 2007. 

http://www.sec.ba.gov.br/progestao
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O PROGESTÃO proporcionou a participação de sete membros da comunidade 

escolar - o diretor, as três vice-diretoras, as duas coordenadoras pedagógicas e a secretária 

escolar - em 13 meses de capacitação. Na sua concepção, esse curso visou fortalecer a gestão 

escolar como fator preponderante para se alcançar, tanto a eficiência na organização e 

funcionamento da unidade escolar quanto a eficácia dos resultados obtidos em termos de 

desempenho dos alunos. 

Essa experiência de formação continuada caracterizou-se por conceber, de forma 

ampliada, as ações da gestão escolar, incluindo não apenas diretores e vice-diretores, mas 

também coordenadores pedagógicos e secretários escolares. Tal concepção, portanto, 

enfatizava a noção de trabalho integrado e em equipe e de construção coletiva de ações 

estratégicas direcionadas a uma articulação racional entre atividades-meio e atividades-fim da 

escola.  

Estruturado em módulos, o PROGESTÃO objetivava discutir e lidar com 

problemas do dia-a-dia escolar, visando a sua superação. Esses módulos contemplavam 

temáticas, como Desenvolvimento Institucional da Escola; Ensino e Aprendizagem; Gestão 

Participativa e Democrática; e Eficiência na gestão dos servidores, dos recursos financeiros 

e do patrimônio.
55

 

                    Em linhas gerais, o referido curso de capacitação visava articular a função social da 

escola com as especificidades e demandas da comunidade; promover a construção coletiva do 

PPP; avaliar o desempenho institucional da escola; promover o sucesso da aprendizagem do 

aluno e a sua permanência na escola; construir e desenvolver os princípios de convivência 

democrática na escola; gerenciar os recursos financeiros etc. 

A experiência de participação nesse curso foi considerada bastante proveitosa 

pelos membros do Colégio Modelo, que, através de atividades a distância e presenciais 

desenvolvidas juntamente com outros colegas de escolas públicas, sob a orientação de tutores, 

puderam se capacitar em diversos procedimentos e práticas voltados para a implementação de 

uma gestão eficaz. 

 Ao final, como requisito para a conclusão do curso, foi elaborado pelos integrantes 

do CMLEM um memorial,
56

 apresentando, dentre outras questões, uma síntese da trajetória  
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institucional da unidade escolar, os principais desafios enfrentados e os objetivos a alcançar, 

através de encaminhamentos capazes de viabilizar uma gestão democrática e participativa, 

como, por exemplo, a revisão do PPP. 

A revisão foi discutida e planejada na Semana Pedagógica de 2005, antecedendo o 

ano letivo. Nesse evento, foi também discutido o Plano de Ação do PDE para aquele ano. 

Quanto à elaboração de uma nova versão do PPP, esta envolveu os diversos segmentos da 

comunidade escolar, por meio de um calendário de discussões que durou todo o ano letivo, 

contemplando diversos sujeitos, segmentos e instâncias escolares, como reuniões de AC, 

encontros com representantes de alunos – líderes de turma - alguns pais de alunos mais 

envolvidos no cotidiano da escola e também com membros do Colegiado Escolar. 

A dinâmica, resultante de um processo democrático e participativo, dentro das 

condições possíveis, culminou na construção coletiva de um novo PPP, objetivando definir 

novas diretrizes pedagógicas para o CMLEM.   Desse modo, os participantes procederam a 

uma revisão da proposta elaborada em 2000,
57

 atualizando-a em termos da realidade 

vivenciada, considerando o contexto e as novas demandas. 

Partiu-se da constatação de que, apesar de bem elaborado, o primeiro PPP 

expressava a inexperiência da comunidade escolar, revelando o pouco conhecimento da 

realidade, considerando que o mesmo foi construído ainda no segundo ano de funcionamento 

da unidade escolar. Acrescente-se a isso, o fato de a escola, naquele momento, sofrer 

cobranças e pressões tanto das instâncias superiores quanto da sociedade para que se 

constituísse em uma escola modelo. 

Assim, procedendo à revisão e à reformulação dos objetivos contidos em sua 

primeira versão, a comunidade escolar visou superar o apelo discursivo do governo do estado 

de atribuir ao colégio a condição de modelo, algo, portanto, visto como elemento dificultador 

da consecução dos fins almejados, tendo em vista cobranças exageradas que não 

correspondiam às possibilidades de atendimento. 

A esse respeito, recorremos a um trecho do texto do PPP de 2005 para ilustrar o 

esforço em romper com a visão de escola padrão: 

 

Vale salientar que o estigma „MODELO‟ que seria um diferencial, na realidade, 

transformou-se alvo de preconceitos e cobranças excessivas, gerando algumas 

frustrações tanto entre professores como entre alunos, que aos poucos estão 

redefinindo certos valores imbuídos em nossa sociedade, como o de ser „modelo‟, 

„padrão‟, „ideal‟. Atualmente, os segmentos de nossa escola vêm buscando superar  
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as dificuldades presentes em toda instituição educacional e, em específico, o sistema 

público, partindo do princípio de uma gestão democrática e participativa, onde o 

sucesso global (cognitivo, afetivo, sociocultural e espiritual) do aluno é a nossa 

missão e, consequentemente, compromisso de todos.
58

 

 

 

 

Por conseguinte, tratava-se de definir em outros termos e parâmetros novas 

diretrizes para o PPP, que, a partir de uma visão realista, orientasse a execução das ações 

pedagógicas, tomando como base o compromisso e a participação de todos os segmentos na  

construção de uma escola pública de qualidade, como outra qualquer. 

O novo PPP tinha por objetivo nortear o processo educativo e consolidar o perfil 

e a identidade da escola, visando promover uma educação de qualidade compatível com os 

novos paradigmas da sociedade contemporânea, contribuindo para o exercício da cidadania 

por parte do educando.  

Dessa forma, buscou afirmar os princípios que fundamentaram a implantação do 

Colégio Modelo, isto é, a oferta do curso de Formação Geral capaz de proporcionar ao aluno 

o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias que o tornasse capaz de 

aprender, compreender e atuar na vida social 

No processo de reelaboração do PPP, é salientada a importância da participação 

consciente dos membros da comunidade escolar, na construção de uma gestão democrática e 

participativa, que contemple a luta por autonomia escolar (CMLEM, 2005).    

 A elaboração desse documento revestiu-se de grande importância, como 

instrumento norteador do trabalho pedagógico da escola. Veiga (1997, p. 12-13), ao procurar 

definir o que vem a ser o PPP, afirma: 

 

 
Nessa perspectiva, o projeto político-pedagógico vai além de um simples 

agrupamento de planos de ensino e de atividades diversas. O projeto não é algo que 

é construído e em seguida arquivado ou encaminhado às autoridades educacionais 

como prova do cumprimento de tarefas burocráticas. Ele é construído e vivenciado 

em todos os momentos, por todos os envolvidos com o processo educativo da 

escola. O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um  

                                                  sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo 

projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar intimamente 

articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da  
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população majoritária. [...] Político e pedagógico têm assim uma significação 

indissociável. Neste sentido é que se deve considerar o projeto político-pedagógico 

como um processo permanente de reflexão e discussão dos problemas da escola, na 

busca de alternativas viáveis à efetivação de sua intencionalidade... [...] Por outro 

lado, propicia a vivência democrática necessária para a participação de todos os 

membros da comunidade escolar e o exercício da cidadania.  

 

 

 

Dessa forma, o processo de revisão do PPP e a participação de membros da 

comunidade escolar no PROGESTÃO contribuíram para revitalizar e reforçar os vínculos 

entre Direção e Coordenação Pedagógica, a exemplo do que ocorria nos primeiros anos de 

funcionamento da escola.  

Após um período de turbulência, no qual esses elos foram enfraquecidos, 

implicando em refluxo da mobilização e participação dos sujeitos envolvidos, retoma-se de 

forma integrada e proativa o trabalho pedagógico, graças à postura democrática assumida pelo 

novo gestor. Entretanto, merece registro, nesse movimento de restauração de relações 

democráticas, a imprescindível contribuição da Coordenação Pedagógica, ao assumir, 

juntamente com a equipe gestora, o papel de mediação no processo educativo escolar.  

Segundo Vasconcelos (2002), a Coordenação Pedagógica é a articuladora do 

Projeto Político-Pedagógico da instituição no campo pedagógico, organizando a reflexão, a 

participação e os meios para a concretização dos mesmos, de tal forma que a escola possa 

cumprir sua tarefa de proporcionar a todos os alunos formação como seres humanos plenos, 

partindo do pressuposto de que todos têm direito e são capazes de aprender. 

O depoimento de uma das coordenadoras pedagógicas sobre o seu trabalho reforça 

o sentido atribuído pelo autor supracitado: 

 

 
 O foco principal da coordenação é o acompanhamento com o professor do processo 

de ensino e aprendizagem. Então, aprendizagem com os alunos e o ensino com o 

professor. Então, a gente acompanha esse processo. A gente tá voltado pra isso, e 

buscando alternativas de melhoria na qualidade desse processo, bem como a 

obtenção de melhores resultados. O nosso maior papel é que os nossos alunos 

realmente aprendam, que realmente adquiram os conhecimentos necessários para ele 

enfrentar o mundo aí fora.  

 

 

Todavia, durante todo o ano de 2006, o CMLEM contou apenas com uma 

coordenadora pedagógica, já que no final do ano anterior uma das coordenadoras pediu 

remoção para outra escola, acarretando em sobrecarga de trabalho para aquela profissional. 

Apesar disso, o trabalho pedagógico não deixou de ser feito. 
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Por outro lado, nesse período evidenciou-se uma grande mobilização dos 

estudantes, que, com o apoio da equipe gestora e da Coordenação Pedagógica, elegeram a 

diretoria do grêmio estudantil, os líderes de turma e o representante estudantil junto ao 

Colegiado Escolar,
59

 passando a exercer uma maior participação no acompanhamento e 

deliberação acerca das ações pedagógicas e administrativas. Este estudante, 

posteriormente,seria eleito por seus pares presidente do referido órgão, algo, portanto, 

incomum na realidade das escolas públicas. 

                     Segundo ele, o seu nome foi indicado em reunião por uma mãe de aluno, 

representante desse segmento junto ao Colegiado Escolar.  Naquela oportunidade, o diretor 

lançou o nome de uma professora para concorrer ao cargo de presidente. Procedida a votação 

pelos presentes, o representante estudantil saiu-se vitorioso, sendo eleito para um mandato de 

dois anos. 

   Surpreso com a indicação e com a eleição para a presidência desse órgão 

colegiado, o estudante atribui a escolha ao reconhecimento de sua atuação como discente, na 

luta por melhores condições de ensino, revelando por que resolveu aceitar o desafio: 

 

 
Por exemplo, quando essa mãe resolveu me indicar, eu mesmo tomei um  susto. Eu 

acho assim estranho. „Por que eu‟? Eu acho assim estranho. Ela disse: „Você é 

sempre assíduo, você tá sempre preocupado com as coisas que acontecem dentro da 

escola, você sempre busca estar a par dos acontecimentos, de estar se inteirando com 

os alunos‟. Eu sempre tive essa posição: se eu estou ali, eu tenho que honrar os votos 

que me foram confiados. Porque se as pessoas resolveram votar, diante de tanta 

dificuldade que tinha dentro da escola, sempre tinha eleição pro Colegiado e pro 

grêmio e ninguém nunca fazia nada, essas pessoas estavam tendo esperança. Então, 

eu tinha que fazer jus a isso. 

 

 

 

Quanto às suas atribuições, o Colegiado Escolar, assume função consultiva e 

fiscalizadora das questões técnico-pedagógicas e administrativo-financeiras da unidade 

escolar, como aprovação do calendário letivo, fortalecimento da integração escola-

comunidade, promoção de atividades culturais, artísticas, desportivas e recreativas, discussão  
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e apreciação do Plano de Ação do PDE, aprovação da prestação de contas dos recursos 

financeiros geridos pela escola, entre outras.   

Nesse sentido, constitui importante instância de tomada de decisões, contribuindo 

para a democratização da gestão da escola pública, ao ensejar a participação de representantes 

de todos os segmentos da comunidade escolar e, ainda, de representante dos pais de alunos 

nas discussões acerca de problemas e demandas colocados como desafios à consecução dos 

fins educacionais e os encaminhamentos necessários para superá-los. 

Werle (2003, p. 46), ao enfatizar a perspectiva de desconcentração do poder 

baseada na experiência de gestão compartilhada inaugurada pelos conselhos escolares, afirma: 

 

 

 No novo cenário ganham destaque não mais o Ministério da Educação, as 

Secretarias da Educação, as Delegacias e os Departamentos, mas aqueles que atuam 

diretamente na escola e lhe dão uma fisionomia e identidade particular: professores, 

pais, alunos, funcionários, Direção e demais instituições que constituem o seu 

contexto imediato. Este cenário tem como fundamento a     compreensão de que a 

defesa do interesse público não está, exclusivamente, nas mãos do Estado, mas 

compartilhado com a comunidade próxima à escola. É na escola e em sua 

comunidade que espaços alternativos constituem a defesa do interesse de uma 

Educação de qualidade, gratuita e democrática, promotora da cidadania e da 

humanização do aluno e da sociedade. 
 

 

 

Todavia, em que pese reconhecer sua importância para a implementação de uma 

gestão democrática e participativa na escola, o então diretor identifica alguns entraves para 

que o Colegiado Escolar possa efetivamente exercer o seu papel de órgão consultivo: 

 

 

Olha, eu trabalho com a seguinte questão: a nossa democracia, ela é muito recente. 

Então, por ser muito recente, ela ainda tá engatinhando. Por exemplo, no caso do 

Colegiado, nós temos professores, pais, alunos e funcionários. Então, a grande 

questão é a gente ter pessoas que se disponham a isso, tá entendendo? [...] Por 

exemplo, na eleição do grêmio. O Colegiado teve uma participação fantástica nesse 

processo de eleição do grêmio daqui da escola no ano passado. Participou, nós 

temos atas aí, sabe, sobre a questão da eleição....a participação....tal, tal, tal....ele 

participou. Mas, não é aquela coisa constante. [...] Por exemplo, quando a gente vai 

discutir outras questões ligadas a questões pedagógicas, sabe....aí já não tem mais 

aquele envolvimento. Eu ainda não descobri se isso é uma questão de 

corporativismo, se isso é....não sei, entendeu? Ainda não é....ele em si eu acho ele 

extremamente importante. Eu acho que é algo que precisa amadurecer bastante. 
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Por sua vez, visando ampliar a atuação do Colegiado Escolar, o governo do 

estado instituiu,
60

 em 2008, novas funções para esse órgão colegiado, conferindo-lhe mais 

poderes no âmbito da escola. Assim, deixa de ser meramente consultivo e passa a assumir, 

também, funções deliberativas e mobilizadoras, fortalecendo a gestão democrática, a partir do 

estabelecimento de relações de compromisso, parceria e co-responsabilidade entre escola e 

comunidade.    

Por outro lado, o restabelecimento de um ambiente democrático na escola 

possibilitou o desenvolvimento de ações direcionadas à valorização das reuniões de AC como 

espaço de discussão de questões pedagógicas, com o apoio necessário ao trabalho dos  

articuladores de área, visando ao aprimoramento da prática docente e à melhoria do ensino 

ministrado e o fortalecimento da participação dos pais de alunos, através da realização de 

reuniões de Pais e Mestres.  

                      Em setembro de 2006, foi promovida uma reunião de Pais e Mestres, com o 

objetivo de sensibilizar pais e mães de alunos para a necessidade de maior envolvimento e 

participação no dia-a-dia da escola, não apenas em termos de acompanhamento do rendimento 

escolar de seus filhos, mas também de tudo o que se refere aos objetivos pedagógicos 

almejados pelo CMLEM. 

                      Naquele oportunidade, fomos convidados a participar desse evento como um dos 

palestrantes. Tal convite foi formulado pela Direção e pela Coordenação Pedagógica, 

ocorrendo há apenas um mês após o início do trabalho de campo.  

                     Como estratégia para convocar os pais de alunos, a comissão organizadora definiu 

um tema a ser abordado pelos palestrantes, intitulado Integração Família e Escola: e eu com 

isso? (ver folder nos Anexos). Foram convidados para abordá-lo, além de nós, uma professora 

aposentada e ex-secretária de Educação do município.  

                     Pela programação, essa professora falaria sobre o tema Integração Família e 

Escola, e nós abordaríamos a temática Mecanismos de Integração Família e Escola. Por 

solicitação da comissão organizadora, foi sugerido que a referida professora enfocasse 

questões relacionadas às mudanças de valores na família e na escola, considerando as 

profundas transformações sociais, culturais e tecnológicas ocorridas na sociedade 

contemporânea e seus impactos na formação escolar de jovens. 
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Quanto a nós, foi pedido que abordássemos o referido tema a partir de um 

recorte que o circunscrevesse a questões relacionadas à estrutura e organização da escola 

pública à luz da legislação vigente, com ênfase nos aspectos relacionados à autonomia 

administrativa, pedagógica e de gestão financeira da instituição escolar, e, nesse sentido, a 

importância do Colegiado Escolar e da Associação de Pais e Mestres (APM) para a 

construção de uma gestão democrática e participativa. 

O evento foi realizado no auditório do CMLEM, no final de uma tarde, 

contando com a presença de cerca de 70 pais e mães de alunos. A mesa foi composta pelo 

diretor, pela vice-diretora do vespertino, por uma professora de Geografia, articuladora da 

área de Ciências Humanas e suas Tecnologias e coordenadora do debate, e por nós, 

palestrantes. 

Cumprindo aquilo que havia sido previamente combinado, abordamos a 

temática escolhida, procurando utilizar linguagem acessível e lançando mão de exemplos os 

mais ilustrativos e didáticos possíveis.  

Após as nossas exposições, a coordenadora dos trabalhos franqueou a palavra, 

dando início ao debate.  Porém, não houve manifestações de pais e mães de alunos presentes 

em termos de perguntas e/ou comentários dirigidos aos palestrantes.  

Na seqüência, falou a coordenadora, tecendo considerações sobre a 

importância da criação de uma APM na unidade escolar, como elemento de fortalecimento da 

participação da comunidade local, contribuindo para a realização de atividades e eventos que 

viessem a estreitar os vínculos entre a escola pública e os pais de alunos. 

Em seguida, falou um professor de Matemática, reiterando aquilo que já havia 

sido abordado pela colega, salientando a necessidade de se construir espaços de participação 

democrática que contribuíssem para com o trabalho dos gestores, Coordenação Pedagógica e 

professores, na luta por um ensino público de qualidade.  

Segundo o docente, a criação de uma APM representaria um importante passo 

em direção à implementação de uma gestão democrática e participativa, calcada no 

compartilhamento de decisões envolvendo escola e comunidade local, exercendo, de forma 

consciente e organizada, pressão política sobre o Estado pelo atendimento de demandas 

básicas, como abertura de concurso público para funcionários, mais verbas para a escola, 

melhoria na infraestrutura, ganho salarial e avanço nas condições de trabalho dos professores.  

Após o breve debate, que contou com algumas intervenções dos palestrantes, 

foi sugerida a formação de uma comissão composta de representantes da escola e de pais de 
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alunos, encarregada de encaminhar a discussão acerca da proposta de criação de uma APM no 

Colégio Modelo. 

               Além de integrantes da comissão organizadora do evento, foram indicados para 

compor a comissão quatro mães de alunos, com o compromisso de marcar uma primeira 

reunião, a fim de levantar informações e documentos acerca de experiências bem sucedidas de 

APMs em escolas públicas, sobre a legislação pertinente, elaboração e registro de estatuto etc,  

bem como a definição de um cronograma de trabalho. 

                  Esse esforço concentrado pela criação de uma APM pode ser interpretado, tanto 

como uma tentativa de trazer pais e mães de alunos para dentro da escola - já que a presença 

desses sujeitos dá-se de forma muito esporádica e pontual – quanto por uma estratégia de 

buscar alternativas às limitações de recursos financeiros geridos pela unidade escolar. 

                 No primeiro caso, as preocupações recaem mais nas possibilidades de participação 

cidadã dos pais de alunos nas discussões acerca dos fins educacionais, como mecanismo 

indispensável ao exercício da autonomia escolar. Ao ser indagada sobre a proposta de se criar 

uma APM na escola, uma professora afirmou: 

 

 

 

Eu acho perfeito. É aquela questão, né? Se você faz parte, você cuida. Se você faz 

parte, você sabe o porquê de determinadas decisões, né? Então, se eu tô dentro 

daquele sistema ali, eu vou contribuir pra ele dar certo, eu não vou ficar à parte, né? 

[...] Às vezes, a gente vê na mídia essas escolas que deram certo por causa dos pais, 

disso e daquilo....Eu acho que ali, com certeza, deve ter um esforço sobrehumano, 

né....de as pessoas se unirem em prol daquela causa.     

                  

  

 No segundo caso, a partir da constatação de que as verbas repassadas eram 

insuficientes para cobrir despesas de custeio e de capital do Colégio, buscou-se, por meio da 

criação de uma entidade jurídica, a flexibilidade necessária para a captação de recursos 

financeiros mediante parcerias, convênios e até mesmo doações. 

As parcerias são incentivadas pela SEC e fazem parte das orientações quanto à 

elaboração das metas do PDE, no que se refere a investimentos em recursos materiais e 

tecnológicos voltados para a melhoria do desempenho escolar (ver Anexos), estimulando-se 

parcerias com a comunidade e empresas.  

Da mesma forma, constitui importante diretriz presente no manual Gerenciando a 

escola eficaz: conceitos e instrumentos (BAHIA, 2000). Este documento define parceria como 

uma relação de colaboração entre instituições que compartilham objetivos ou interesses 

comuns, contemplando a comunidade - através da participação de voluntários - escolas 
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próximas, associações, centros, clubes, empresas, instituições religiosas, organizações não-

governamentais, órgãos públicos, dentre outras. Para tanto, atribui ao diretor da escola o papel 

de liderança e de mobilizador social, com vistas ao estabelecimento de parcerias. 

Estas podem envolver oferta de serviços, produtos, recursos humanos, materiais, 

assessoria a projetos, patrocínio de equipes esportivas, artísticas e eventos da escola, cursos, 

bolsas de estudo, campanhas educativas, entre outras. O objetivo das parcerias consiste em 

contribuir para o alcance de metas relacionadas à implementação de uma gestão eficaz, 

habilitada para promover educação pública de qualidade, por meio de ações baseadas em 

colaboração da comunidade, empresas e parceiros institucionais (BAHIA, 2000).  

                  Quanto à escola estudada, apesar dos encaminhamentos tomados, a comissão não 

chegou sequer a se reunir, inviabilizando as tentativas de criação de uma APM. O gestor 

escolar, à época, atribuiu esse fato a resistências de algumas pessoas, inclusive da própria 

equipe gestora, receosas quanto à proposta: 

   

 

 

Minha idéia seria exatamente essa, né, buscar parceiros, buscar parcerias. Porisso 

que a gente tava tentando formar aquela Associação....Olha, o grande problema 

foi....por incrível que pareça, eu não entendi algumas coisas nas pessoas, entendeu? 

Eu não sei por que é que as pessoas têm medo, sabe? Então, nós tivemos alguns 

empecilhos aqui dentro. Eu não contei com o apoio necessário pra que o projeto 

andasse. [...] Eu ainda não entendi, porque eu acho que se a gente tivesse conseguido 

formar uma entidade forte naquele momento, hoje a gente não estaria passando pela 

situação que a gente tá passando, que é uma situação de mudança....Quer dizer, teria 

um certo respaldo diante de uma entidade. Então, a minha idéia era exatamente essa, 

de buscar, por exemplo, nós temos um laboratório de ciências, de física e química 

que não funciona. Nós temos aqui aparelhos extremamente modernos, mas a gente 

não tem como montar esses aparelhos. Já tentamos entrar em contato com a UEFS, 

via Reitoria, via Departamento, sabe....e não conseguimos. Então, eu creio que pra 

funcionar funcionaria com, digamos, parceiros. Então, eu acho que, hoje, uma das 

maneiras que eu vejo de viabilizar o ensino público, não é privatizar, mas é buscar 

parceiros. Pra que nós possamos viabilizar projetos, nós possamos viabilizar 

monitorias, entendeu? Então, na minha cabeça seria dessa maneira. 

 

 

 

 

Por sua vez, Paro (2002, p. 66-67), ao enfatizar a importância da família no 

processo pedagógico da escola, amplia o debate, ao ressaltar: 

 

 

É aqui que entra o tema da participação da população na escola, pois dificilmente 

será conseguida alguma mudança se não se partir de uma postura positiva da 

instituição com relação aos usuários, em especial com os pais e responsáveis pelos 

estudantes, oferecendo ocasiões de diálogo, de convivência verdadeiramente 

humana, em suma, de participação na vida da escola. Levar o aluno a querer 

aprender implica um acordo tanto com educandos, fazendo-os sujeitos, quanto com 
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seus pais, trazendo-os para o convívio da escola, mostrando-lhes quão importante é 

sua participação e fazendo uma escola pública de acordo com seus interesses de 

cidadão. 

 

 

 

6.2 Buscando parcerias 

 

 

Alguns dias após conceder-nos entrevista, o diretor foi procurado por um professor 

do Departamento de Física da UEFS (DFIS/UEFS), que foi divulgar a oferta, por parte desta 

universidade, de um Curso de Especialização em Astronomia, com carga horária de 360 

horas, cujo público-alvo seria professores de escolas públicas do ensino fundamental e médio, 

nas matérias Física, Matemática, Química, Biologia e Geografia.  

Tendo a Astronomia como princípio interdisciplinar, esse curso, inteiramente 

gratuito para os alunos, ofereceria 20 vagas a professores dessas matérias, visando ampliar as 

competências de caráter contextual e sociocultural relacionadas aos conhecimentos de Física e 

disciplinas afins, como Astrofísica, Astroquímica, Astrobiologia etc, com o objetivo de 

melhorar o ensino de ciências naturais na escolas públicas.   

                 Visando socializar essa proposta, foi agendada, pela Direção da escola, uma reunião 

com a presença da equipe gestora, da Coordenação Pedagógica, da articuladora da área de 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, do professor de Física da UEFS, e 

também de nós, pesquisadores. 

Na primeira reunião, foram prestadas informações gerais sobre o curso, processo 

seletivo, calendário, compatibilidade de horários etc. Por sugestão de seu coordenador e 

mediante concordância dos presentes, foi marcada uma segunda reunião, a fim de que o 

projeto do curso fosse apresentado aos professores interessados.  

Nessa reunião, além da apresentação do projeto, foi também divulgada pelos 

professores do DFIS/UEFS a proposta de realização de atividades sistemáticas de laboratório 

nas áreas de Astronomia, Física, Química, Biologia e Computação, com o objetivo de 

desenvolver habilidades e competências dos estudantes das escolas públicas de ensino 

fundamental e médio no uso do método científico, através de projetos interdisciplinares. 

Visava, portanto, promover a divulgação e popularização das ciências na educação 

básica, mediante observações astronômicas. Nesse sentido, foi proposto pelos docentes da 

UEFS que esse projeto de formação experimental baseado em práticas de laboratório fosse 

realizado no Colégio Modelo, pelo fato deste ser uma das poucas escolas públicas a possuir 
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um Laboratório de Ciências, além de estar localizado na região central da cidade, portanto, de 

fácil acesso pelos estudantes de outras escolas públicas.  

A idéia era utilizar o laboratório da escola para as atividades práticas, ministradas 

por professores doutores e contando com o apoio de alunos do curso de Licenciatura em 

Física da UEFS, que seriam os monitores desse projeto. Vale salientar, que essa proposta já 

havia sido apresentada à diretora anterior, sem que tivesse havido qualquer tipo de resposta.  

Apesar de não estar sendo utilizado pelos professores da escola e de dispor de 

equipamentos que nunca foram utilizados, estando, portanto, guardados em caixas de papelão, 

o Laboratório de Ciências foi considerado, pelos docentes do DFIS/UEFS, razoável em 

termos de infra-estrutura, necessitando, porém, de investimentos na aquisição de 

equipamentos. 

Para tanto, esse projeto
61

 buscou obter financiamento junto a agências de fomento, 

sendo submetido a um edital
62

 da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia 

(FAPESB). Previa, além de equipamentos para o Laboratório de Ciências, compra de livros e 

periódicos na área de Ciências para a biblioteca do CMLEM, aquisição de telescópios 

automatizados, construção de kits didáticos de baixo custo, realização de palestras, feiras de 

ciências, minicursos para professores, entre outras. 

  Todavia, tal projeto não foi selecionado pela Fapesb, inviabilizando sua 

realização no colégio. O mesmo terminou por ser desenvolvido nas dependências do 

Observatório Astronômico Antares da UEFS, pelo fato desse órgão já possuir infraestrutura 

adequada e também por ter obtido recursos específicos junto à Secretaria Estadual de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (SECTI), que viabilizaram sua realização. 

 Quanto ao Curso de Especialização em Astronomia, este selecionou 20 

professores da rede pública de ensino, incluindo um docente de Física do Colégio Modelo. 

Além disso, por conta de gestões feitas por professores do DFIS/UEFS, foi assegurada a  
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participação dos três servidores que estavam lotados na biblioteca da escola no Curso de 

Auxiliar de Bibliotecas,
63

 oferecido pela Biblioteca Central da UEFS, de modo a minorar os 

problemas de atendimento nesse setor escolar, justamente pela falta de profissionais 

especializados.  

 Esse fato evidenciou as dificuldades objetivas enfrentadas pela escola para 

efetivar parcerias interinstitucionais que assegurassem a realização de projetos, apesar das 

idéias defendidas por seu dirigente escolar à época. Essas dificuldades residiram, 

fundamentalmente, na insuficiência de recursos financeiros, tanto para as despesas de 

manutenção, quanto para investimentos em infraestrutura e equipamentos, inviabilizando o 

desenvolvimento de projetos dessa natureza. Acrescente-se a isso, a falta de funcionários para 

dar suporte à realização dessas atividades.  

Por conta desses entraves, o Colégio Modelo ficou impossibilitado de viabilizar a  

parceria com a UEFS, que seria interessante e ao mesmo tempo necessária para impulsionar a 

formação experimental de seus alunos em ciências naturais, a capacitação em serviço de seus 

professores, dinamizando a prática de ensino em sala de aula e otimizando a utilização de 

equipamentos e instalações. 

Tal situação enseja análise crítica das orientações preconizadas por documentos 

oficiais que estimulam a busca de parcerias com instituições sociais, como referência de 

gerenciamento eficaz da escola pública. Na verdade, tal proposta termina por atenuar a 

responsabilidade do poder público no que refere à sua função de provedor de recursos 

financeiros para a educação pública, ao enfatizar a necessidade de busca de parcerias para 

viabilizar projetos no âmbito do Colégio. 

 Por outro lado, a elaboração do Plano de Ação do PDE, nessa gestão, ocorreu em 

2005, sendo que sua execução só aconteceu no segundo semestre de 2006, em virtude de 

atrasos na liberação de recursos, totalizando R$ 51.000,00 (cinqüenta e um mil reais), 

contemplando aquisição de livro didático, material esportivo, microcomputadores, 

suprimentos de informática, aparelhos de ar condicionado, câmeras de segurança, entre 

outros. 
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 Esse curso, com carga horária de 16 horas, integra o Projeto de Apoio às Bibliotecas da Rede Estadual e 
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Sistema de Bibliotecas da UEFS. Feira de Santana, UEFS, Ano XIX, n. 32, maio de 2008, p. 3. 



 130 

 Além disso, foram feitas sugestões de reformulação de algumas ações que, 

segundo a representante da SEC, não estavam congruentes com os objetivos estratégicos, 

naquilo que se refere à melhoria do desempenho escolar dos alunos. 

Dessa forma, após análise e avaliação dos formulários do PDE e visita da Líder de 

Área, a equipe gestora procedeu à alteração de algumas ações elaboradas em 2005, como 

exclusão dos itens que previam aquisição de livros paradidáticos, de equipamentos de 

informática e promoção de uma capacitação em inteligência emocional.  

O repasse de recursos do PDE está condicionado à avaliação de metas e ações 

formuladas, que precisam estar em consonância com a síntese da análise situacional, a visão 

estratégica e os objetivos estratégicos da unidade escolar, o que termina por impor restrições 

quanto à sua execução. 

Além disso, envolve um longo processo de interlocução entre gestores e Líder de 

Área, cabendo a este último a prerrogativa de sugerir alterações, sem que se tenha espaço de 

manobra para pedidos de reconsideração. 

Ao falar sobre as limitações quanto aos recursos financeiros recebidos, o diretor 

fez o seguinte comentário: 

 

 

 

Quando você recebe recursos que são recursos suficientes apenas pra você fazer a 

manutenção, material de limpeza, material de secretaria, piloto, e você não pode 

aplicar esses recursos nessa produção, ou seja, através da compra de novas 

bibliografias, novas tecnologias, entendeu? Você não tem esses recursos, como é 

que você vai tá....Qual a autonomia? [...] Então, quando se diz assim; „Ah, a escola 

tem autonomia‟, eu acho meio questionável. Porque a gente tá preso a recursos, a 

gente tá preso a profissionais, porque tem escolas com mais de....de....como tem 

escolas aqui de 5.000 alunos que não tem coordenador pedagógico, entendeu? 

Então, é muito complicado isso. 

 

 

 

 

A partir das considerações tecidas pelo gestor escolar acerca das dificuldades para 

o exercício de uma autonomia financeira capaz de proporcionar melhores condições de 

funcionamento da escola, recorremos a Barroso (2003, p. 16-18) para ilustrar a necessidade de 

superação de uma concepção de autonomia decretada, rumo à uma autonomia construída em 

cada escola: 

 

 

Como se vê, afasto-me claramente duma visão estreita que reduz a autonomia das 

escolas à sua dimensão jurídico-administrativa. Para os defensores deste ponto de 

vista, a autonomia existe pelo simples facto de serem decretadas as competências 

que são transferidas da administração central e regional para as escolas. [...] O que 
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está em causa não é „conceder maior ou menor autonomia às escolas‟, mas sim 

reconhecer a autonomia da escola como um valor intrínseco à sua organização, e 

utilizar essa autonomia em benefício da aprendizagem dos alunos. A autonomia das 

escolas não constitui, portanto, um fim em si mesma, mas um meio de a escola 

realizar, em melhores condições, as suas finalidades, que são, como se sabe, mas 

convém lembrar, a formação das crianças e jovens que freqüentam as nossas escolas.  

 

 

 

  

Por sua vez, os atrasos no repasse dos recursos financeiros do PDE acarretaram em 

dificuldades para as escolas, no que se refere à execução de ações financiadas, implicando em 

retração na capacidade de investimento em material permanente. No caso do CMLEM, o 

valor repassado correspondeu ao biênio 2005/2006, portanto, essa unidade escolar ficou, 

praticamente, dois anos sem receber verbas do PDE. 

Por outro lado, nesse mesmo período, o colégio destacou-se no Exame Nacional de 

Ensino Médio (ENEM), obtendo, em 2005, a média final 47,67,
64

 o melhor desempenho entre 

os 17 Colégios Modelo em todo o estado da Bahia. 

Em 2006, o Colégio obteve no ENEM a média final 46,08,
65

 ficando em 1º lugar 

entre todas as escolas públicas estaduais no município. Embora as médias finais obtidas em 

2005 e 2006 tenham ficado abaixo de 5,0, portanto, muito inferiores às médias finais obtidas 

por escolas privadas, tal performance acarretou em aumento de procura de vagas no colégio 

em período de matrícula, reforçando a imagem de escola modelo construída pela comunidade. 
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7  O COLÉGIO MODELO SOB NOVA DIREÇÃO: TRANSIÇÃO PARA   AS      

ELEIÇÕES DIRETAS 

 

 

 A surpreendente vitória nas eleições de 2006, ainda no primeiro turno, do 

candidato petista Jaques Wagner ao governo do estado, causou grande repercussão política 

não apenas na Bahia, mas também em âmbito nacional. Liderando uma coalizão de partidos 

de oposição, o Partido dos Trabalhadores (PT) derrotou o governador e candidato à reeleição 

pelo Partido da Frente Liberal (PFL), Paulo Souto, que, até então, era apontado pelos 

institutos de pesquisa como franco favorito naquele pleito eleitoral. 

A vitória das oposições nas eleições de 2006 na Bahia, não apenas ao governo do 

estado, mas também na disputa por uma vaga no Senado Federal, de vagas na Assembléia 

Legislativa, além do aumento de sua participação na bancada baiana na Câmara dos 

Deputados, significou a quebra de uma hegemonia política de 16 anos do  PFL no estado, a 

partir da eleição de Antônio Carlos Magalhães, em 1990, para seu terceiro mandato de 

governador. 

A eleição de um candidato do PT, portanto, do mesmo partido político do 

presidente e candidato reeleito à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 

reacendeu esperanças do povo baiano de dias melhores, haja vista o alinhamento político que 

passaria a existir entre os governos federal e estadual. 

 A própria trajetória pessoal de Jaques Wagner, ex-ministro e ex-líder sindical, o 

credenciava junto a diversos segmentos da sociedade baiana como um político capaz de 

promover um redirecionamento das ações governamentais, a partir do estabelecimento de 

prioridades que alicerçassem a implementação de políticas públicas capazes de reverter o 

quadro de pobreza, desemprego, violência, déficit habitacional, mortalidade infantil, 

analfabetismo, dentre outros graves problemas vividos pela grande maioria da população 

baiana. 

Dentre as expectativas de mudanças criadas por diversos segmentos sociais, 

incluiam-se as do funcionalismo público estadual, que após anos de autoritarismo, de falta de 

vontade política de sucessivos governos pefelistas em atender a uma pauta mínima de 

reivindicações, resultando em violento arrocho salarial, vislumbrava a possibilidade de 

estabelecer canais efetivos de negociação com o novo governo, que se propunha a ser 

democrático e aberto ao diálogo com os seus servidores. 

Nesse sentido, as demandas dos funcionários públicos eram históricas e urgentes, 

dentre as quais merecem destaque a dos professores da rede estadual de ensino. Estes 
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reivindicavam uma política de reposição salarial que recuperasse o poder de compra de seus 

vencimentos, revisão do Plano de Cargos e Salários, a luta em defesa da escola pública, 

gestão democrática com eleições diretas para diretores e vice-diretores de escolas, formação, 

qualificação, carreira decente, entre outras.
66

  

Liderados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia 

(APLB-Sindicato), os professores buscaram encaminhar suas reivindicações ao novo governo, 

na expectativa de que este fosse sensível às suas demandas, por meio de ações que, 

gradativamente, visassem atendê-las. 

Para tanto, o governo estadual criou uma Mesa Setorial de Negociação 

Permanente, com o objetivo de discutir uma política salarial para os professores. Porém, ainda 

no início dos trabalhos, o Executivo surpreendeu a todos, ao anunciar um reajuste salarial 

linear de 4,5% para todo o funcionalismo público, provocando protestos e indignações de 

diversas categorias, entre elas a dos docentes, que reivindicavam um reajuste de 17,28% para 

toda a categoria.
67

 

A partir daí, o movimento docente passa a promover várias atividades de 

mobilização, como audiência com o secretário da Educação para a entrega de pauta de 

reivindicações, assembléias, atos públicos, culminando com a deflagração de uma greve por 

tempo indeterminado em maio de 2007. 

Em resposta ao movimento grevista, o governo do estado resolveu endurecer, 

ingressando na Justiça com uma Ação Civil Pública, requerendo a decretação da ilegalidade 

da greve, ao mesmo tempo em que efetuava o corte do ponto dos grevistas.
68

 A decisão 

judicial foi favorável ao governo, determinando a volta ao trabalho em 24 horas, sob pena de 

aplicação de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à APLB-Sindicato. 

Entretanto, reunidos em assembléia, os professores decidiram manter a greve, 

apesar do corte de salários, da ameaça de multa, e, conseqüentemente, de prisão do presidente 

do sindicato. O governo Wagner, por sua vez, manteve-se intransigente quanto às 

reivindicações da categoria, alegando ter herdado dívidas financeiras de seu antecessor e  
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impossibilidade orçamentária para atendê-las, ao mesmo tempo em que convocava os 

professores a encerrar o movimento, de modo a não comprometer o ano letivo na rede 

estadual, evitando um prejuízo maior aos estudantes e suas famílias. 

Dessa forma, desgastados, fragilizados materialmente em virtude do corte de 

salários, os professores do magistério público estadual, após 56 dias de luta, decidem, em 

assembléia, encerrar a greve, retornando às suas atividades sem nenhum ganho além dos 4,5% 

de reajuste salarial.  

Restou, apenas, a retomada das negociações na Mesa Setorial e a participação em 

uma comissão constituída no âmbito da SEC encarregada de proceder a uma revisão do 

Estatuto do Magistério Público Estadual. 

No seio do movimento docente, ficou, de forma generalizada, um misto de 

decepção e frustração com o novo governo, que, segundo os professores, mostrou-se 

insensível e intransigente para com a deplorável situação salarial da categoria, reproduzindo a 

mesma postura de governos anteriores, tão criticados pela oposição à época. 

 Ao avaliar o movimento grevista, um professor do Colégio Modelo emitiu a 

seguinte opinião: 

 

 
Foi....a greve, a greve justa, uma greve que realmente deveria ter acontecido. O 

desfecho dela é que foi horrível. Na verdade, os professores saíram humilhados, 

perdendo, desmotivados e sem nenhuma expectativa de melhora, nenhuma 

expectativa de que vá haver alguma coisa boa. [...] Então, a greve, ela só veio mais a 

fortalecer esse sentimento de que a educação não é valorizada. Que nós, professores, 

na verdade, nós....somos descartáveis. Infelizmente, é essa idéia que me passou, é 

esse sentimento que eu tenho. Que é descartável: „Ah, você não está satisfeito, a 

gente encontra outro ali que cobre mais barato, a gente não quer nem saber se ele 

tem qualificação, se não tem qualificação, a gente bota lá e ele vai ensinando.‟ O 

quê, só Deus sabe! 

 

 

Esses acontecimentos refletiram-se, de uma forma ou de outra, no interior das 

escolas estaduais. Além do inevitável esvaziamento durante a greve, vivia-se um momento de 

substituição de diretores e vice-diretores, em decorrência da mudança de governo,  processo 

que se acentuou a partir de março de 2007, sendo corriqueira a publicação de longas listas de 

exonerações e correspondentes nomeações de gestores escolares em edições do Diário Oficial. 

                   Esse procedimento evidenciava uma linha de continuidade em relação ao 

expediente da indicação política de diretores de escolas públicas por partidos da base aliada 

do novo governo, entendido como cargo de confiança, portanto, prática recorrente em 

governos anteriores, reforçando o clientelismo. Lideranças e partidos políticos governistas em 



 135 

cada município e em cada região do estado negociaram entre si a distribuição de cargos em 

todos os órgãos e setores da administração estadual.                  

   Na área da educação, a substituição de diretores e vice-diretores nomeados pelo 

governo passado foi defendida como uma questão de honra pela APLB-Sindicato, que exigia 

publicamente a exoneração imediata de todos os diretores “carlistas”, como uma transição 

necessária para a implantação das eleições diretas para diretor e vice-diretor nas escolas 

públicas estaduais. 

Esse movimento provocou uma acirrada polêmica, através dos meios de 

comunicação, entre o secretário da Educação Adeum Sauer e o mencionado sindicato.
69

 O 

secretário criticou veementemente a postura assumida pelos sindicalistas, afirmando que tal 

processo estava tumultuando as escolas, atrapalhando o andamento das aulas e gerando 

insegurança entre os diretores, sendo motivo de protestos por parte de professores, estudantes 

e pais de alunos.  

Naquela oportunidade, o secretário afirmou que não haveria demissão ou troca de 

dirigentes escolares no ritmo que o sindicato queria impor, informando que as nomeações 

para os cargos vagos estavam sendo precedidas de cuidadosas análises por parte da SEC, 

assumindo, ainda, o compromisso de implantar as eleições diretas para gestores escolares 

depois que o projeto fosse aprovado pela Assembléia Legislativa.   

No caso da unidade escolar investigada, ocorreu a exoneração do diretor e das 

vice-diretoras do matutino e do vespertino, sendo mantida a vice-diretora do noturno. As 

indicações do novo diretor e da nova vice-diretora do vespertino foram feitas por um vereador 

do PT no município, ficando a indicação da vice-diretora do matutino a cargo de um deputado 

federal do PMDB. 

                O encaminhamento dos nomes para diretor e vice-diretor do vespertino foi 

coordenado por um professor da escola, assessor parlamentar do mencionado vereador, que 

comunicou aos professores as substituições. 

Segundo ele, levou-se em consideração o fato dos docentes escolhidos serem 

lotados na própria escola, ao contrário do que havia ocorrido nas duas últimas vezes, de serem 

profissionais reconhecidos pelos colegas e alunos como competentes em suas áreas de 

conhecimento e de serem comprovadamente envolvidos e compromissados com as atividades 

pedagógicas ao longo de suas carreiras. 
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Quanto à vice-direção do matutino, a exoneração de sua titular causou indignação 

dos professores, por tratar-se de uma profissional experiente, competente e muita querida por 

todos, tendo sido, anteriormente, diretora da escola. 

Sua substituição não ocorreu de forma imediata, como nos outros dois casos. O 

cargo ficou vago por aproximadamente 45 dias, sobrecarregando o trabalho do novo gestor e 

até mesmo das coordenadoras pedagógicas no turno matutino. 

Após esse período de vacância, foi nomeada uma professora de fora do colégio 

para assumir o referido cargo, nele permanecendo por cerca de 40 dias, uma vez que uma 

mobilização realizada por professores, inclusive com gestões junto a lideranças políticas 

locais, possibilitou que a antiga titular fosse reconduzida ao cargo. 

È evidente que esse processo de mudança em cargos da Direção do colégio gerou 

melindres entre aqueles que foram exonerados. Embora já esperassem esse desfecho por 

ocuparem cargos de confiança, questionaram o fato de não terem sido previamente avisados e 

também a falta de reconhecimento pelo trabalho realizado. 

No caso do CMLEM, chegou a haver uma mobilização, com abaixo-assinado de 

professores e estudantes, pedindo a permanência do diretor e da vice-diretora do vespertino, 

por reconhecimento ao trabalho realizado, porém isso não foi suficiente para evitar as 

substituições. 

Embora não fizessem restrições aos nomes indicados, alguns docentes discordaram 

da forma como se deu o processo, sem que fosse permitido à comunidade escolar opinar se 

gostaria que houvesse mudanças na equipe gestora. 

Nesse sentido, a respeito das trocas realizadas, assim se pronunciou uma 

professora: 

 

 

Olha, a atual Direção, eu tô avaliando ainda....Ah, eu acho que eles estão com força 

de vontade, né....apesar ainda da pouca experiência, porque eram professores, né....e 

de repente....A forma como é a indicação eu não gosto, não acho interessante. 

Porque mesmo quando exoneraram a vice-diretora da manhã [...] saíram exonerando 

atoa, entendeu? Não tem assim....eles não chegam pra comunidade escolar e lhe 

consulta. Não chega, não lhe pergunta, entendeu, se você enquanto professor, né....se 

é interessante colocar fulano, tirar sicrano. Como tiraram mesmo a vice-diretora da 

tarde [...] que nós gostávamos muito. Enquanto vice-diretora, era bastante atuante, aí 

tiraram. Aí, o que é que acontece: colocaram professores daqui da escola, né, que 

também já deixa a gente sem ação nesse sentido. Por que? Porque, como é colega da 

gente, aí a gente fica naquela: era uma vice-diretora que você gostava, era uma 

colega sua, você não vai tá entrando em conflito com isso. O Luís Eduardo em si, 

que é onde eu estou, que eu acompanho, ocorreu tudo de bom, assim....tudo na mais 

profunda paz, não houve conflito. [...] Mas, nas outras escolas que eu acompanho, 

né....como fizeram....saíram jogando, né? 
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Reiterando as palavras da docente, pode-se afirmar que, apesar dos percalços, 

essas mudanças ocorreram de forma tranqüila e sem turbulências no colégio. Tanto aqueles 

que estavam saindo quanto aqueles que estavam entrando agiram de maneira sóbria, 

responsável e, sobretudo, profissional, contribuindo para que a transição ocorresse de modo a 

não comprometer a rotina de trabalho e o andamento das atividades. 

Foi assim, por exemplo, na reunião de apresentação do projeto do curso de 

especialização pelos professores do DFIS/UEFS, quando o futuro gestor também participou 

das discussões e de encaminhamentos práticos relacionados à disponibilidade de carga horária 

dos professores interessados em cursá-lo. 

Assim também na reunião com as coordenadoras pedagógicas e articuladores de 

área para tratar de demandas urgentes em relação às atividades de ensino; no encontro entre 

membros da equipe gestora e os futuros dirigentes escolares para tratar de problemas 

concernentes à escassez de recursos financeiros para despesas de custeio, como compra de 

material de consumo e de material didático, a falta de funcionários em diversos setores, entre 

outras. 

 

7.1 Os desafios da nova gestão 

 

Quanto ao novo diretor, este é professor de Matemática e um dos fundadores da 

escola, tendo prestado concurso público para docente do Colégio Modelo em 1999. Ao longo 

de sua trajetória profissional, sempre esteve envolvido em projetos pedagógicos do colégio, a 

exemplo do Projeto Interpares, do qual foi o seu primeiro coordenador. 

Ao falar sobre o processo que culminou com sua indicação para o cargo, este 

dirigente escolar declarou: 

 

 

Olha, no início....primeiro foi surpresa a ascensão do atual governador. Eu não tinha 

intenção nenhuma de assumir o cargo. No primeiro momento, é....o pessoal do 

partido comentou: „Você vai ser o diretor da escola.‟ Eu disse: „Não, eu não 

tenho....eu esperava que fosse....‟ É....aí passou o período de janeiro, eu tô tranqüilo, 

férias, né? No retorno, tava bem comentado aí, e o colega [...] ele disse: „Ou você 

assume a unidade ou vem uma pessoa de fora.‟ Como nós tivemos uma experiência 

aqui, né....um pouco problemática, foi uma pessoa de fora assumindo, não a anterior, 

mas um período....Eu disse: „Olha, como professor da unidade, eu acho que eu devo 

dar a minha parcela de contribuição, desde também que o pessoal que esteja na 

equipe seja de total confiança pra aceitar isso‟. 

 

 



 138 

Já a vice-diretora do vespertino, é professora de Geografia, tendo ingressado na 

escola em 2001, mediante concurso público. Assim como o novo diretor, sempre esteve 

envolvida em projetos e comissões de trabalho, tendo sido, anteriormente, articuladora da área 

de Ciências Humanas e suas Tecnologias. Desse modo, assumiram a gestão da escola com a 

disposição de trabalhar por sua melhoria em termos administrativos e pedagógicos, apesar das 

dificuldades.  

 No que se refere à Coordenação Pedagógica, houve uma alteração para melhor na 

sua composição, com a chegada de uma coordenadora com regime de trabalho de 40 horas 

semanais e a obtenção de enquadramento funcional, em regime de trabalho de 20 horas 

semanais, da vice-diretora do noturno também como coordenadora, já que ela é pedagoga e 

concursada para essa função. 

Com o quadro de coordenadoras praticamente completo, foi possível à nova 

equipe gestora desenvolver um trabalho de apoio mais efetivo às áreas de conhecimento e, 

principalmente, às reuniões de AC, visando a uma maior articulação entre os professores, de 

modo a que se pudesse implementar aquilo que havia sido definido na Semana Pedagógica, 

principalmente em relação à necessidade de os docentes considerarem a importância do 

planejamento das atividades de ensino, a elaboração dos planos de aula etc. 

Evidenciou-se, mais uma vez, a ação coletiva e integrada entre gestores e 

coordenadoras pedagógicas, visando a implementação do trabalho pedagógico, a partir do 

planejamento, apoio e acompanhamento das atividades de ensino, de modo a promover a 

melhoria do desempenho dos alunos.  

As práticas gestoras desenvolvidas exerceram o papel de mediação entre as 

instâncias administrativas e pedagógicas, através do enfrentamento de problemas cotidianos 

relacionados às atividades-meio, como falta de funcionários em diversos setores, excesso de 

burocracia imposta pela Direc a procedimentos e rotinas, escassez de recursos financeiros, 

entre outros.  

Quanto à gestão financeira, os constantes atrasos no repasse dos recursos do Faed
70

 

tornaram dramática a situação da escola em relação às despesas de manutenção. Nesse 

sentido, o gestor escolar convocou uma Reunião Geral com todos os professores, não apenas 
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 A partir de 2005, o valor repassado pelo Faed ao Colégio Modelo foi de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), 

em quatro parcelas trimestrais, conforme Portaria nº 5.549 de 31 de março de 2005. Disponível em: 

<http//www.sec.ba.gov.br>. Acesso em: 05 mar. 2007. Em 2008, esse valor foi reajustado para R$ 28.000,00 

(vinte e oito mil reais), de acordo com BAHIA. Secretaria da Educação. Portaria nº 2.361, de 28 de fevereiro 

de 2008. Diário Oficial do Estado da Bahia. Salvador, 06  mar. 2008. Ano 93, n. 14.795, p. 4. 
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para apresentar a nova equipe gestora e a nova coordenadora pedagógica, mas também para 

tratar desse e de outros problemas urgentes.  

Naquela reunião, foi informado que a unidade escolar dispunha, na conta corrente 

do FAED, de apenas R$ 400,00 (quatrocentos reais) para as despesas de custeio, uma vez que 

a SEC ainda não havia feito o repasse do último trimestre.  

Dessa forma, para não provocar um colapso nas atividades de ensino por falta de 

material didático, como papel ofício, piloto, cartolina, papel metro, cartucho para impressora, 

toner para a máquina fotocopiadora, dentre outros, o diretor e a vice-diretora tiveram que 

negociar a aquisição desse material junto a estabelecimentos comerciais, dando como garantia 

cheques-caução, não do talonário da conta corrente do FAED, mas sim de suas próprias 

contas bancárias. 

A abordar essa situação, a vice-diretora do vespertino justificou a decisão tomada: 

 

 
Aconteceu. Mas eu acho que isso aconteceu por que? Porque foi uma transição de 

gestão num mês de março, que as aulas já estão aí acontecendo, entendeu? E o 

recurso também do Faed atrasou, e a gente não poderia deixar a escola parar, 

entendeu? Como é que a gente ia deixar essa escola parar? Tudo bem, algumas 

pessoas até condenando, „Ah, tá botando do seu bolso....‟ Sim, mas a gente ia deixar 

a escola parar, ia deixar os alunos prejudicados? A gente não pode tá fazendo isso, 

entendeu? Então, o que é que a gente fez? A gente foi à rua realmente, procurou as 

pessoas que poderiam nos ajudar, que confiassem na escola, né? E aí, a gente deu 

cheque-caução, no sentido de que....pra se segurar o negócio, entendeu? Porque as 

pessoas também não conheciam a gente enquanto gestores, e, graças a Deus que se 

resolveu. 

 

 

Assim como na época de implementação do Projeto Interpares, aqui, mais uma 

vez, os gestores recorreram a atitudes voluntaristas, a fim de não comprometer o andamento 

das atividades pedagógicas da escola, devido a ausência de suporte financeiro por parte da 

SEC, evidenciando adversidades enfrentadas para a realização dos fins educacionais.   

Vale registrar, no que se refere à execução das ações financiadas pelo PDE, que 

2007 representou o último ano de vigência do Projeto Bahia, o programa que financiou esse 

Plano no estado. Devido a uma sobra de recursos do financiamento do Banco Mundial, que, 

calculados com base na cotação do dólar à época, resultou em um valor de R$ 11.450,00 

(onze mil quatrocentos e cinqüenta reais), foi possível ao colégio utilizá-los integralmente em 

despesas de custeio e capital.  

A elaboração de Plano de Ação e Metas do PDE foi realizada durante o período de 

greve dos docentes, tendo em vista a necessidade de cumprimento de prazos definidos pela 
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SÉC. Para tanto, ocorreram reuniões entre equipe gestora, Coordenação Pedagógica e 

articuladores de área, a fim de definir ações e metas, visando, de um modo geral, melhorar o 

desempenho escolar dos alunos. 

Foram contemplados procedimentos, como aquisição de livros paradidáticos, 

material didático, material esportivo, lâminas para os quadros brancos, ventiladores de teto 

para as salas de aula, retroprojetores, aparelhos de TV, de DVD, entre outros. 

Por isso, foi necessário que se convocasse o Colegiado Escolar, a fim de que o 

PDE fosse aprovado, conforme estabelece a legislação. Mesmo contando com as dificuldades 

de um período de greve, a reunião desse órgão colegiado foi realizada, contando com a 

presença de alguns de seus membros, sendo, portanto, discutido e homologado o referido 

Plano. 

Vale salientar que, nesse período, a escola obteve uma doação de 12 mesas de 

madeira para uso de professores em sala de aula. Tal doação foi feita por uma empresa do 

município, significando uma importante contribuição material, já que, por exemplo, 

mobiliário não estava incluído entre os itens a serem financiados pelo PDE, segundo critérios 

técnicos estabelecidos pela SEC. 

Por outro lado, em termos administrativos, pode-se afirmar que o maior problema 

vivido pela nova gestão foi o encerramento de contratos de trabalho temporário, sem que 

tivesse havido imediata reposição, deixando vários setores desfalcados, como secretaria 

escolar, biblioteca, mecanografia, serviço de apoio, de limpeza e de portaria. 

A secretaria escolar, por exemplo, exerce funções muito importantes na escola, 

como serviços de escrituração escolar, que incluem registros de processamento de dados sobre 

matrículas, dados pessoais, evasão, aproveitamento, freqüência dos alunos, decisões 

colegiadas,  históricos escolares, entre outros. 

Ao falar sobre as atribuições desse setor, a secretária escolar declarou: 

 

 

Sem a secretaria, a escola não funciona, né? Porque tem que ter....se chegar alguém 

só na Direção, não tem como. Porque a secretaria é onde guarda todos os arquivos 

ativos e inativos dos alunos, e sem alunos não pode funcionar um colégio. E todo o 

alunado fica mais concentrado na secretaria, onde chega todos os pais, toda a 

comunidade, vem exclusivamente pra escola. E a secretaria é que dá o apoio, dá o 

suporte, e as informações, geralmente, eles pegam todas na secretaria.  

 

 

A carência de funcionários exigiu várias idas do novo diretor à Direc, visando 

resolver, no mais curto espaço de tempo, o problema. Porém, a demora para a realização do 
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processo seletivo para a contratação de novos funcionários provocou, de um modo geral, 

inúmeros transtornos às escolas da rede estadual, devido às carências de pessoal de apoio. 

Trata-se de um problema recorrente na escola, que persiste desde sua 

inauguração, perpassando, inclusive, as gestões anteriores. Na verdade, o Estado nunca dotou 

o colégio de um quadro efetivo composto por servidores públicos de carreira,
71

 fazendo opção 

por lançar mão, de forma abusiva, do expediente de contratações temporárias através do 

REDA, que, em muitas situações, tem funcionado como moeda de troca de práticas políticas 

clientelistas e eleitoreiras. 

É evidente que a falta de funcionários terminou por se refletir no desenvolvimento, 

tanto das atividades-fim, quanto das atividades-meio. No que se refere a estas últimas, 

observou-se, por exemplo, que a utilização dos laboratórios do Colégio ficou comprometida. 

No caso do Laboratório de Informática, embora seja dotado de 21 

microcomputadores, o mesmo só poderia ser utilizado pelos estudantes se eles estivessem 

acompanhados do professor da disciplina, e, mesmo assim, a utilização tinha que ocorrer no 

horário de aula.  

Para que os estudantes pudessem utilizá-lo em outro horário, seria necessário 

deslocar algum funcionário de outro setor, para que ele acompanhasse essa atividade. Isso se 

deve ao fato de ter havido furto de equipamentos de informática durante o mandato da terceira 

gestora. Naquele momento, a escola já apresentava carência de funcionários para atuar nesse 

laboratório, entretanto a Direção decidiu confiar aos próprios alunos o uso e controle do 

mencionado espaço, o que terminou por ensejar esse tipo de ocorrência.  

Quanto ao Laboratório de Ciências, este não era utilizado pelo fato de não existir 

funcionários de apoio que pudessem, previamente, preparar material e equipamentos para as 

aulas práticas, e, em seguida, recolhê-los, limpá-los e guardá-los. 

Os professores alegaram que é impossível programar atividades para o laboratório 

sem esse tipo de suporte, uma vez que, em uma aula de 50 minutos, não há tempo suficiente 

para prepará-los e ainda realizar um determinado experimento, já que as aulas são contínuas. 

Nesse caso, tanto o professor quanto os alunos, teriam que, imediatamente após o término da 

atividade, se deslocar para as suas salas de aula. 
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 Vale registrar que o colégio perdeu, em outubro de 2007, dois funcionários do quadro efetivo: uma 

coordenadora pedagógica, que havia chegado à escola em janeiro, pediu remoção para o Núcleo de 

Tecnologia Educacional (NTE); e um servidor técnico-administrativo, levado para o CMLEM pelo antigo 

diretor, que com ele trabalhou em outra unidade escolar. Considerado uma espécie de coringa, pela 

versatilidade em desempenhar bem várias tarefas em diversos setores da escola, ele pediu remoção para a 

DIREC. 
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As dificuldades apresentadas tornaram praticamente inviável a utilização desses 

laboratórios, gerando reclamações por parte dos estudantes. No caso do Laboratório de 

Informática, o uso esporádico e limitado de microcomputadores e da internet limitou o 

aproveitamento desses recursos tecnológicos como importantes ferramentas de acesso à 

informação e ao conhecimento. 

No caso do Laboratório de Ciências, a sua não utilização acarretou em perda da 

capacidade de potencialização dos processos de ensinar e de aprender nas disciplinas Física, 

Química e Biologia, por meio de aulas práticas, melhorando o desempenho escolar dos 

alunos. 

Apesar dessas deficiências, O CMLEM obteve, no Enem de 2007, a segunda 

melhor média final
72

 entre as unidades escolares estaduais no município, implicando em 

aumento de demanda por vagas para 2008. 

Os estudantes, de um modo geral, reconhecem que o Colégio oferece um ensino de 

qualidade em termos de escola pública. Entretanto, um aluno do 3º ano e representante do 

grêmio estudantil, ao fazer uma avaliação do curso de Formação Geral, comentou: 

 

 

Eu penso da seguinte forma: pra um colégio público é excelente. É bom, não chega a 

ser excelente, é muito bom. Os professores ensinam, temos material didático, mas se 

nós pararmos pra analisar, em relação às aulas de alunos de colégios particulares, 

nós saímos perdendo muito. Matemática, coisa que dá no 3º ano, se a gente parar pra 

analisar, no 2º ano de um menino de colégio particular já tem aulas, estão muito 

mais avançados que a gente no 3º ano. Inglês mesmo, querendo ou não, no ensino 

fundamental todo, a gente só aprendeu o verbo to be. Quando a gente chega em 

outro colégio, a gente fica....Inglês não é só verbo to be. Isso aí é uma deficiência 

mesmo. Essa é uma das deficiências que nós achamos que tem.  

 

 

 

Visando enriquecer a formação dos estudantes através de atividades pedagógicas 

que extrapolem a dinâmica da sala de aula, e, ao mesmo tempo, mantenham relação 

significativa com os conteúdos curriculares trabalhados, a Coordenação Pedagógica e as áreas 

de conhecimento promoveram eventos que mobilizaram os estudantes de todas as séries do 

ensino médio, a exemplo do Festival de Cultura do Movimento Humano e a ExpoPan, 
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organizados por professores de Educação Física, durante a realização dos Jogos 

Panamericanos do Rio de Janeiro, em julho de 2007. 

Esses eventos tiveram por objetivo despertar a consciência dos estudantes para a 

importância da prática de atividades físicas, além de apresentar, mediante exposição de 

cartazes e desfile com trajes de época, a história das Olimpíadas, desde o seu surgimento na 

Grécia antiga até os dias atuais, e a evolução de diversas modalidade esportivas. 

Outro evento que merece registro aconteceu em 11 de agosto, Dia do Estudante. 

Por recomendação da SEC, as escolas promoveram atividades para homenagear os discentes. 

Ao contrário dos outros anos, em que sempre foi considerado feriado escolar, em 2007 as 

escolas agendaram essa data como sábado letivo, incluindo-a no calendário escolar. 

Foram programadas diversas atividades nos três turnos, como competições 

esportivas, dinâmicas recreativas e um Festival de Talentos. Este incluiu apresentações de 

teatro, dança, música, desfile de moda etc, constituindo um importante espaço de expressão de 

talentos e habilidades dos estudantes. Esse evento contou com significativa participação de 

estudantes e de alguns professores ao longo de todo o dia. 

Todavia, durante sua realização, aconteceu um incidente que deixou a Direção e a 

Coordenação Pedagógica apreensivas e preocupadas quanto à segurança dos estudantes. 

Ocorreu que um grupo de pessoas alheias ao colégio posicionou-se bem em frente a ele, no 

turno da tarde, estacionando carros e ligando potentes aparelhagens de som, em alto volume, 

prejudicando o andamento da programação do Festival de Talentos que estava acontecendo no 

auditório.  

A Direção do Colégio, prontamente, entrou em contato com a Polícia Militar, 

solicitando o envio de uma viatura ao local para resolver o problema. Esta chegou alguns 

minutos depois, porém limitou-se a passar pela rua por duas vezes e ir embora, sem sequer 

realizar algum tipo de abordagem. 

Desse modo, a presença inconveniente e acintosa dessas pessoas, além de causar 

transtornos ao andamento das atividades programadas, ainda funcionou como chamariz para 

alguns estudantes, muitos dos quais menores de idade, que, atraídos pelas músicas em alto 

volume e pela oferta de bebidas alcoólicas, abandonaram as dependências do colégio e 

passaram a interagir com esses elementos estranhos, dançando e bebendo até altas horas da 

noite. 

Devido aos incômodos causados pelo barulho e à insegurança instaurada no 

entorno do colégio, a Direção decidiu cancelar a programação do noturno, solicitando que 

todos os presentes se retirassem, determinando ao porteiro que trancasse todos os portões.    
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Esse fato provocou uma reunião, alguns dias depois, entre equipe gestora e  

coordenadoras pedagógicas para avaliação dos acontecimentos e, consensualmente, foi 

decidido convocar uma reunião de Pais e Mestres, a fim de tratar desses problemas 

disciplinares envolvendo alunos do colégio. 

Tal iniciativa, indica que o exercício da gestão de uma escola pública exige 

tomadas de decisão sobre situações inesperadas e imprevistas que emergem no cotidiano, 

revelando a complexidade de processos que não se enquadram facilmente em prescrições 

normativas emanadas dos órgãos superiores, portanto, alheias às circunstâncias vivenciadas 

pela comunidade escolar, requerendo capacidade de discernimento político dos dirigentes 

escolares quanto aos encaminhamentos necessários à resolução de problemas.  

A propósito, Lück  (2006, p. 69), ao refletir sobre a complexidade da gestão 

educacional, afirma: 

 

Esse entendimento pressupõe reconhecer o pluralismo, a diversidade e a 

multiplicidade como elementos substanciais da realidade complexa e, dessa forma, 

reconhecer que a intervenção sobre a mesma não pode ser inteiramente previsível, 

controlável e redutível a elementos simples. Por outro lado, evidencia-se que as 

relações organizacionais são, de certa forma, determinadas pelo contexto do todo em 

que ocorrem, , que apresenta certas estimulações, inibições e imposições (Morin, 

1987). A partir desse entendimento, adota-se uma perspectiva mais concreta e 

menos abstrata da realidade, superando a óptica idealizadora que pensa e espera o 

aluno como perfeito, o professor perfeito, a escola perfeita.  

 

 

Por outro lado, duas semanas após a realização do sábado letivo, ocorreu, em dois 

dias consecutivos, essa reunião, cujo tema foi Importância da Interação e Relação da Família 

e a Escola (ver folder nos Anexos). O primeiro dia, destinado a pais e mães de alunos das 

turmas do 1º ano, teve como palestrante uma professora que abordou a importância da família 

na educação dos filhos, a partir da formação de princípios e valores capazes de alicerçar 

condutas resistentes, segundo ela, aos perigos do mundo, como violência, drogas, sexo 

irresponsável, entre outros. 

Nesse dia, o auditório estava lotado de pais e mães de alunos, que, após a palestra 

da professora, fizeram perguntas sobre o tema abordado. Em seguida, utilizando o data-show, 

a equipe gestora fez uma apresentação dos docentes, exibindo foto de cada um, formação 

acadêmica e disciplina que leciona. Além disso, por meio desse recurso tecnológico, foi 

apresentado o espaço físico do colégio. 

Logo após, as coordenadoras pedagógicas prestaram esclarecimentos sobre o 

calendário escolar de 2007, incluindo uma explicação acerca das alterações realizadas em 
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virtude da greve dos professores, informando aos pais presentes que o ano letivo estender-se-

ia até janeiro de 2008. 

Também foram dados informes sobre as normas escolares, sendo salientada a 

necessidade de que as mesmas fossem cumpridas, como pontualidade na chegada ao colégio, 

utilização do fardamento, justificativa de faltas, uso e conservação do livro didático, 

procedimentos para a 2ª chamada, entre outros. 

No segundo dia de reunião, semelhante ao que ocorrera no dia anterior, foram 

feitas as mesmas apresentações e informes pelos gestores e coordenadoras pedagógicas. A 

programação incluiu uma palestra de uma psicóloga sobre a necessidade de criação de filhos 

baseada no amor, no carinho, mas também no estabelecimento de limites, necessários tanto 

para a criança, quanto para o adolescente internalizar as normas que regem a convivência 

social. 

Essa palestra teve uma duração menor que a do dia anterior, uma vez que a 

palestrante teve que se retirar logo após proferi-la, pedindo desculpas ao público e informando 

que teria um compromisso previamente marcado em outro local. Nesse segundo dia, 

observou-se um comparecimento menor de pais e mães de alunos em relação ao dia anterior. 

Mesmo assim, ocorreu um concorrido debate, iniciado pela equipe gestora. Em seu 

pronunciamento, o diretor fez uma síntese dos fatos ocorridos no evento comemorativo do 

Dia do Estudante. Ao relatar a situação de risco imposta aos estudantes por pessoas estranhas 

ao colégio, salientou que a Direção tomou todas as providências que estavam ao seu alcance 

para evitar que isso acontecesse.  

Prosseguindo, esse dirigente escolar conclamou os pais a acompanharem, de forma 

mais efetiva, a conduta de seus filhos, tanto na escola quanto fora dela, colaborando com o 

Colégio na tarefa de orientação em termos de comportamento e atitudes.   

Em seguida, alguns pais fizeram uso da palavra, reiterando as preocupações dos 

gestores e sugerindo algumas ações, como reforço da Ronda Escolar,
73

 a busca de uma maior 

integração com as outras escolas estaduais vizinhas do Colégio Modelo, no sentido de adotar 

medidas conjuntas visando melhorar a segurança na área.  

Além disso, foi proposta a discussão sobre a criação de um conselho comunitário 

de segurança pública, incluindo as escolas do bairro, com o apoio da Polícia Militar, 

Ministério Público, Conselho Tutelar, dentre outras instituições. 

 

                                                 
73

 Serviço prestado pela Polícia Militar, que consiste em policiamento preventivo realizado na porta das escolas 

públicas, de segunda a sexta-feira. 
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Naquela oportunidade, mais uma vez, foi sugerida pela equipe gestora a criação 

de uma APM na escola, como forma de promover uma maior integração entre CMLEM e 

comunidade, não apenas para que os pais e mães de alunos pudessem acompanhar mais 

efetivamente o rendimento escolar de seus filhos, mas também participar de discussões sobre 

os objetivos pedagógicos e sobre problemas envolvendo comportamento e segurança dos 

estudantes. 

Contudo, ao contrário do que ocorrera na reunião de Pais e Mestres em 2006, 

dessa vez o chamamento foi feito de maneira tímida e sem a mesma ênfase de antes, inclusive 

sem encaminhamentos, registrando-se, apenas, breves considerações a respeito do assunto. 

Isso, de certa forma, refletiu as dificuldades de organização e mobilização que 

persistiam desde a reunião do ano anterior, como, por exemplo, o fato de a comissão 

designada para apresentar uma proposta de criação de uma APM não ter sequer se reunido. 

Junta-se a isso, o processo de mudança de Direção do colégio e também a resistência 

manifestada por alguns professores quanto a essa proposta. 

Contudo, alguns pais e mães de alunos presentes ao evento salientaram a 

importância de sua participação no dia-a-dia do Colégio, como revela uma genitora de um 

aluno do 1º ano: 

 

 

 
Sim, acho. Isso tem grande importância. Sim, tem que participar. Se você tem um 

filho em um colégio que você não participa, você....isso torna até....vamos dizer 

assim....um pai que não tá nem aí pra situação do filho. Os pais tem que se envolver 

com o colégio, os pais tem que se envolver com as decisões da escola, tem que se 

envolver com o ensino da escola. Se algo não vai bem com o seu filho, você tem que 

procurar a Direção da escola, tem que saber por que que não foi bem, como é que 

seu filho está. Isso é muito importante. 

 

 

Por sua vez, Paro (2002, p. 66-67), ao enfatizar a importância da família no 

processo pedagógico da escola, amplia o debate, ao ressaltar: 

 

 

É aqui que entra o tema da participação da população na escola, pois dificilmente 

será conseguida alguma mudança se não se partir de uma postura positiva da 

instituição com relação aos usuários, em especial com os pais e responsáveis pelos 

estudantes, oferecendo ocasiões de diálogo, de convivência verdadeiramente 

humana, em suma, de participação na vida da escola. Levar o aluno a querer 

aprender  implica um acordo tanto com educandos, fazendo-os sujeitos, quanto com 

seus pais, trazendo-os para o convívio da escola, mostrando-lhes quão importante é 

sua participação e fazendo uma escola pública de acordo com seus interesses de 

cidadão. 
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Ainda em 2007, como forma de mobilizar os estudantes para uma participação 

consciente e cidadã no cotidiano escolar, a equipe gestora, contando com o apoio da 

Coordenação Pedagógica, promoveu debates entre as chapas concorrentes à eleição do grêmio 

estudantil. Essa iniciativa possibilitou a instauração de um espaço de debate democrático 

sobre as propostas para a gestão dessa entidade estudantil.  

Esses debates ocorreram no auditório do colégio e contaram com uma expressiva 

participação de alunos dos três anos do curso de Formação Geral, inclusive de torcidas 

organizadas. Foram apresentadas diversas propostas, dentre elas a realização de debates sobre 

temas da atualidade, como violência, drogas, meio ambiente, formação profissional, entre 

outros.  

Além disso, foram sugeridas ações visando a criação de uma rádio no colégio, a 

busca de parcerias para a viabilização de estágios em empresas, para a obtenção de bolsas de 

estudos em cursos de inglês, realização de festas, viagens etc.  

Tais propostas contaram com o irrestrito apoio de gestores e coordenadoras 

pedagógicas, através do estímulo à organização autônoma dos estudantes.  Nesse sentido, ao 

analisarem o movimento de articulação dos discentes para desenvolverem as ações do grêmio 

estudantil, Grácio e Aguiar (2002, p. 81) salientam que 

 

 

O grêmio é um espaço coletivo, social e político, de aprendizagem da cidadania, de 

construção de novas relações de poder dentro da escola, ultrapassando as questões 

administrativas e interferindo no processo pedagógico. O grêmio organiza-se, com 

mais facilidade, quando a escola encontra-se num momento de gestão democrática, 

em que a correlação de forças é menos desigual e tem vínculos firmes com a 

comunidade e com outras instituições. Quando o processo de eleição dos 

representantes acontece naturalmente, sem a interferência de outros segmentos, 

notamos maior facilidade na ação dos grêmios, uma vez que as lideranças surgidas 

favorecem essa situação.   

 

 

Por sua vez, quanto ao debate sobre a proposta de eleições diretas para os gestores 

das escolas públicas estaduais, o colégio sediou um evento dessa natureza, por iniciativa de 

um vereador do PT.  Para tanto, foi convidado um deputado estadual desse partido, autor de 

um Projeto de Lei que instituía as mencionadas eleições na rede estadual de ensino, para 

apresentar um esboço desse projeto. 

O debate contou com a presença da comunidade escolar,  diretores e vice-diretores 

de outras escolas estaduais, parlamentares e líderes comunitários. Naquela oportunidade, esse 

deputado apresentou, de forma sintética, os principais artigos, os pontos polêmicos, afirmando 
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que o mesmo ainda estava em construção, necessitando, portanto, de contribuições de gestores 

e professores de escolas públicas, com vistas a aperfeiçoá-lo. 

Ao tecer considerações sobre o debate, o gestor do Colégio Modelo ressaltou a 

importância das eleições diretas para a consolidação da autonomia administrativa, pedagógica 

e de gestão financeira da escola pública, afirmando em entrevista: 

 

 

[...] Vai ter mais autonomia a partir do momento que a escolha do gestor ela seja 

mais democrática, ela seja é....através de uma eleição, que a comunidade escolar 

escolha seu representante. Porque como é que o gestor indicado por político A, B ou 

C, ele tem, até determinado momento, tal autonomia dentro da escola, né? Se você 

agir em função com A, B ou C, ou desagradar tal situação, você já não é....Então, 

isso não tem autonomia, né? Você não serve mais pra tá em tal função. E se você é 

escolhido pela comunidade, então é como se ela lhe desse aval pra agir, né, pra 

tomar determinada decisão. E a partir do momento que você foi escolhido, você tem 

um Colegiado forte, você tem....  

 

 

Já a vice-diretora do vespertino, nomeada junto com o novo diretor, defende as 

eleições diretas para gestores escolares, embora aponte a necessidade de estabelecimento de 

alguns critérios para que a mesma possa ser implementada: 

 

 

Eu acho que tem que ter eleição direta. Agora, assim....minha única preocupação são 

os corporativos. Porque tem que ter regras, e regras bem claras, né? Que aí eu acho 

que deveria ser escolhido não só pelos professores, mas pelo segmento de pais, pelo 

segmento de alunos....Agora, pra que isso venha a acontecer, também, é preciso que 

esses pais estejam dentro das escolas, participando dessa escola. É preciso que esses 

alunos participem mais de tudo que acontece dentro da escola, e que isso não ficasse 

apenas na mão dos professores. [...] E não acho certo, realmente, que fique na mão 

do Estado, não. Porque é uma massa de manobra, né? Ele manobra de uma maneira 

que ele quer, eu acho errado. Agora, assim....eu acho que tem que ter esses critérios, 

entendeu? 

 

 

O fato é que a luta por eleições diretas para dirigentes escolares tem sido, 

historicamente, uma das principais bandeiras de movimentos sociais e, particularmente, do 

movimento de professores,  entendida como um dos mecanismos mais democráticos de gestão 

escolar e das relações sociais estabelecidas no âmbito da escola. 

Dourado (2003), ao apresentar resultados de uma pesquisa por ele realizada na 

década de 1980 sobre modalidades de provimento ao cargo/função de dirigentes escolares em 

sistemas públicos de ensino brasileiros, identificou as seguintes formas de escolha: 1) diretor 
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livremente indicado pelos poderes públicos (estados e municípios); 2) diretor de carreira; 3) 

diretor aprovado em concurso público; 4) diretor indicado por listas tríplices ou sêxtuplas; e 

5) eleição direta para diretor. 

Quanto à primeira modalidade de escolha, o autor salienta que a livre indicação 

dos diretores pelos poderes públicos, mediante nomeação política, configura uma das formas 

mais usuais de clientelismo predominante no país.           

Prosseguindo, Dourado (2003) afirma que esta forma de provimento do 

cargo/função termina por transformar a escola em “curral” eleitoral, por reproduzir a política 

do favoritismo e marginalização das oposições, em que o papel do diretor, ao prescindir do 

respaldo da comunidade escolar, caracteriza-se como instrumentalizador de práticas 

autoritárias, evidenciando forte ingerência do Estado na gestão escolar.  

Por outro lado, ainda que seja reconhecida como inegável instrumento para o 

exercício democrático, as eleições diretas para diretores escolares, como modalidade de 

provimento do cargo/função, por si só, não garantem a democratização da gestão escolar, 

embora possa exercer incisiva influência na configuração de práticas gestoras, por meio de 

iniciativas que estimulem a participação dos segmentos da comunidade escolar nas tomadas 

de decisão. 

O supracitado autor alerta para os riscos de se visualizar a eleição como ação 

terminal, reduzida à mera delegação de poderes ou à dimensão política do voto, incorrendo no 

equívoco de se negar o caráter histórico do processo, uma vez que esta deve ser concebida 

como um instrumento a ser associado a outros na luta pela democratização da escola. 

Assim, ao assumir uma postura propositiva, enfatiza a necessidade de 

problematização das formas de provimento ao cargo de dirigente e a função de diretor na 

escola, articulada ao estabelecimento de premissas e princípios básicos, ressaltando que 

 

 

A discussão sobre a democratização das relações escolares passa pelo resgate de 

políticas concretas que incluam o questionamento e novos acenos aos atuais marcos 

de formação, incorporando, desse modo, à formação continuada a melhoria das 

condições de trabalho (salário, plano de carreira, política de capacitação, avaliação) 

frente ao novo cenário sociopolítico-econômico e cultural que se delineia 

mundialmente. Além dessas questões, outras se colocam, tais como a 

implementação de canais efetivos de participação e discussão das relações de poder 

que permeiam o cotidiano escolar. Questões como identidade e função da educação 

escolar, avaliação, papel do professor, papel do aluno articulam-se a questões de 

criação de espaços de ação colegiada e, no bojo dessas, a da administração escolar 

encontra-se em relevo, não enquanto dimensão meramente técnica, mas enquanto 

espaço de tensão técnico-político. (DOURADO, 2003, p. 92-93). 
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 Por sua vez, Paro (1996, p. 44) defende as eleições diretas como melhor critério 

para a escolha de diretores escolares, porém observa que a mesma não deve ser entendida 

como panacéia que resolverá todos os problemas da escola e muito menos, em particular, os 

de natureza política, ao afirmar: 

 
 

Na medida em que enseja o envolvimento dos usuários e do pessoal da escola na 

tomada de decisão a respeito da melhor liderança para a instituição escolar, 

estimulando também a conseqüente participação na discussão das questões que 

envolvem o assunto, a escolha de diretores pela via participativa pode ser importante 

elemento de exercício democrático e de fortalecimento da autonomia da escola. Mas 

a eleição não pode ser entendida apenas como um critério de escolha e sim como 

uma alternativa de soberania dos eleitores que deve se efetivar de forma plena. Ou 

seja, não basta atender a população no momento de prover o escolhido no posto de 

diretor; é preciso que ela tenha assegurado o direito de acompanhamento 

democrático do eleito em sua função. Por isso, o diretor eleito não pode estar sujeito 

a quaisquer constrangimentos por parte do Estado, a não ser nos casos, previstos em 

lei, de descumprimento de suas funções, mediante processo que inclua a 

manifestação da comunidade que o elegeu.  

 

 

 

  

                   Essas considerações reiteram a recorrência desse polêmico debate, tanto no seio 

do movimento de professores, quanto nos meios acadêmicos, envolvendo interesses, visões de 

mundo e concepções acerca do significado das eleições diretas para dirigentes escolares.   

 No que se refere ao estado da Bahia, em setembro de 2008 o governador Jaques 

Wagner assinou Decreto
74

 instituindo as eleições diretas para diretor e vice-diretor nas escolas 

públicas estaduais, atendendo antiga reivindicação de professores, funcionários, estudantes e 

comunidade em geral. 

                    O referido Decreto estabelece como condição para poder candidatar-se a esses 

cargos, ser docente e estar lotado na unidade de ensino correspondente há, no mínimo, 06 

(seis) meses, e realizar o Curso de Gestão Escolar, com carga horária de 120 horas, na 

modalidade a distância, oferecido pela SEC, em parceria com a Universidade do Estado da 

Bahia (UNEB). 

Após aprovação nesse curso, os postulantes aos cargos habilitar-se-ão à  

 

  

                                                 
74

 BAHIA. Lei nº 11.218, de 18 de setembro de 2008. Regulamenta o artigo 18 da Lei nº 8.261, de 29 de maio de 

2002, dispondo sobre os critérios e procedimentos do processo seletivo interno a ser realizado pela unidade 

escolar, requisitos para o preenchimento dos cargos de Diretor e Vice-Diretor das Escolas Públicas do Estado 

da Bahia e dá outras providências. Diário Oficial do Estado da Bahia. Salvador, 19 set. 2008. Ano 93, n. 

19.801, p. 3-5. 
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inscrição, por meio de chapas, incluindo apresentação de plano de trabalho, no processo 

seletivo a ser realizado em cada escola. O colégio eleitoral será composto por professores, 

servidores, estudantes, pais ou responsáveis, que elegerão os novos gestores escolares para um 

mandato de três anos. O pleito está programado para acontecer no dia 17 de dezembro de 

2008 em toda a rede estadual de ensino.   

                  Portanto, as eleições diretas para diretor e vice-diretor nas escolas públicas 

estaduais representam um ponto de partida fundamental na luta pela construção de uma gestão 

democrática e participativa, entendida como construção coletiva dos sujeitos que compõem a 

comunidade escolar e a comunidade local. 

Trata-se de instrumento que pode potencializar a democratização das relações 

sociais estabelecidas no âmbito escolar, capaz de promover a participação política dos seus 

membros, mediante o desenvolvimento de uma cultura cívica e cidadã, que possibilite a busca 

por autonomia, ainda que se reconheçam as inúmeras tensões e contradições político-sociais 

existentes na própria organização da escola pública e na sua relação com o Estado.     
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8  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização de uma pesquisa sobre práticas gestoras em uma escola pública 

estadual de ensino médio possibilitou conhecer os desafios cotidianos para o exercício da 

gestão escolar em suas funções administrativas, pedagógicas e de gestão financeira.  

A partir da realização de um estudo de caso em uma unidade escolar do 

programa Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães – uma rede de escolas construída e 

inaugurada pelo governo da Bahia no final da década de 1990 – foi possível analisar uma 

experiência de gestão escolar ao longo de oito anos de trajetória institucional do colégio, 

contemplando cinco gestões consecutivas. 

Esse procedimento ensejou uma abordagem das práticas gestoras, buscando-se 

identificar peculiaridades, recorrências, continuidades e descontinuidades no trabalho dos 

dirigentes escolares nesse período, visando apreender os processos que condicionam o 

exercício da gestão escolar em uma escola pública. 

Nessa perspectiva, a gestão escolar assume importante papel de mediação, tanto 

em termos administrativos, quanto em termos pedagógicos, ao implementar ações, interações 

mútuas e múltiplas entre pessoas, grupos, fenômenos e elementos que ocorrem dentro da 

organização escolar, com o propósito de atingir os fins educacionais.  

Nesse sentido, a investigação constatou que o trabalho dos gestores foi 

desenvolvido por meio de práticas construídas em contexto situacional específico, através da 

assunção de um saber-fazer que emerge da experiência, em processos contínuos de 

construção/reconstrução dos modelos organizacionais de escola pública, e não de uma mera 

assimilação de princípios normativos que visam imprimir maior racionalidade ao desempenho 

das funções administrativas. 

Os Colégios Modelo foram criados no bojo do Programa de Ampliação e 

Melhoria do Ensino Médio da SEC (BAHIA, 1997), que previa a implantação de 17 escolas 

em municípios de diversas regiões da Bahia. No âmbito da propaganda oficial, tratava-se de 

um empreendimento educacional que visava instituir uma rede de escolas de referência, por 

meio do curso de Formação Geral, com módulos instrumentais de Informática Básica, Língua 

Estrangeira e Gestão Empreendedora. 

Dotados de moderna infra-estrutura física, os Colégios Modelo foram 

apresentados pelo governo do estado à sociedade baiana como iniciativa pioneira que 

revolucionaria a educação baiana e brasileira, através da oferta de ensino médio de qualidade 

à população jovem. Os apelos da retórica oficial funcionaram como chamariz junto à opinião 
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pública, implicando em grande demanda por vagas nas unidades escolares inauguradas em 

1999, acarretando, por sua vez, remanejamentos na matrícula, com vistas ao atendimento da 

enorme procura. 

Além disso, objetivando legitimar o investimento realizado e reiterar o caráter de 

referência atribuído a essas escolas, o governo estadual implementou ações administrativas e 

pedagógicas, visando reforçar a condição de modelo dessas instituições escolares, como a 

abertura de concurso público para professor, coordenador pedagógico e bibliotecário dos 

Colégios Modelo, algo inédito na rede estadual de ensino, pela sua exclusividade. 

Acrescente-se, ainda, a realização de seleção pública para os cargos de diretor e 

vice-diretor dos CMLEM, que, mais tarde, seria extensivo a todas as escolas públicas 

estaduais, e a implantação, inicialmente apenas nos 17 Colégios Modelo e em três escolas 

estaduais em Salvador, como projeto piloto, do Programa de Enriquecimento Instrumental 

(PEI), posteriormente estendido a todas as escolas de ensino médio da rede estadual de 

ensino. 

Entretanto, apesar dessas iniciativas governamentais visarem atribuir aos 

Colégios Modelo o caráter de escolas diferenciadas, portanto, capazes de servir de referência 

às demais instituições de ensino públicas estaduais, isso nunca aconteceu, devido, sobretudo, 

à ausência de condições satisfatórias para que eles assumissem tão importante empreitada. 

No caso investigado, pudemos constatar que, desde sua inauguração, a escola 

padece de problemas estruturais que dificultam o seu funcionamento, como a falta de 

servidores técnico-administrativos de carreira, a escassez de recursos financeiros para as 

despesas de custeio e de capital, entraves para se estabelecer parcerias em torno de projetos 

pedagógicos, entre outros. 

 No que se refere à ausência de um quadro de funcionários efetivos, a pesquisa 

evidenciou que a propaganda oficial e o arrojado cronograma de inaugurações dessas escolas 

não foram acompanhados de medidas governamentais que assegurassem abertura de concurso 

público para servidores técnico-administrativos.  

Assim, desde sua implantação, o colégio nunca dispôs de uma equipe de 

funcionários de carreira para o desempenho de funções em setores importantes, como  

secretaria escolar, mecanografia, biblioteca, serviço de limpeza, portaria, entre outros. Por sua 

vez, para suprir carências nas escolas estaduais, a SEC vem lançando mão, de forma 

recorrente e abusiva, ao longo dos últimos anos, do expediente de contratações temporárias 

mediante o REDA.  
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O fato é que, em muitas oportunidades, esse tipo de contratação tem sido 

utilizado como moeda de troca de cunho eleitoreiro, reforçando práticas clientelistas, que, 

infelizmente, persistem no serviço público estadual. Em última instância, isso prejudica o 

funcionamento das escolas, haja vista a baixa qualificação e a rotatividade dos contratados, o 

que compromete o desenvolvimento das atividades-meio. 

 Na escola pesquisada, em que pese o entusiasmo inicial da primeira diretora, da 

equipe de coordenadoras pedagógicas e dos professores, esta experimentou dificuldades em 

termos de falta de funcionários em diversos setores, o que exigiu constantes gestões junto à 

DIREC, com vistas à superação do problema. 

Apesar disso, foi um momento de muita efervescência, não apenas pela novidade 

representada pelo Colégio Modelo, mas, sobretudo, pela motivação demonstrada pela 

comunidade escolar em transformá-lo, efetivamente, em uma instituição escolar diferenciada 

no âmbito da rede estadual de ensino. Além disso, contava com o apoio institucional da 

DIREC, que não mediu esforços para dar o suporte necessário ao funcionamento da escola. 

Dessa forma, foi possível à equipe gestora enfrentar problemas administrativos e 

financeiros. Mediante um trabalho articulado entre equipe gestora, Coordenação Pedagógica e 

professores, foram implementados vários projetos pedagógicos, envolvendo as áreas de 

conhecimento, dentre eles merece destaque o Projeto Interpares, que funcionava no 

contraturno, possibilitando melhoria do desempenho escolar de alunos nas disciplinas 

Matemática e Física. 

A segunda diretora enfrentou uma conjuntura bastante desfavorável, 

principalmente em relação à crônica carência de funcionários em diversos setores, fato este 

agravado em virtude do encerramento de vários contratos temporários, sem que tivesse havido 

imediata reposição do quadro funcional. 

Essa situação terminou por comprometer o desenvolvimento dos meios 

imprescindíveis ao bom funcionamento do colégio, como, por exemplo, a secretaria escolar e 

o setor de limpeza. Desde 2001, a unidade escolar já não contava com uma bibliotecária, uma 

vez que a profissional que havia ingressado mediante concurso público, em 1999, pediu 

remoção para uma escola de outro município. 

Desse modo, a biblioteca da escola permanece, até os dias atuais, sem 

bibliotecária, o que compromete o atendimento da mesma, tendo ainda o agravante de tratar-

se de uma biblioteca pública que atende, não apenas os alunos do Colégio Modelo, mas 

também estudantes de outras escolas públicas e a comunidade em geral. 
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Esses problemas estruturais, aliado às dificuldades de relacionamento da Direção 

da escola com a DIREC, devido à falta de apoio institucional, foi o fator determinante, 

segundo essa gestora, para que o colégio não conseguisse superar esses obstáculos, levando-a 

a exonerar-se do cargo. 

Observou-se, nas duas primeiras gestões, a existência de problemas estruturais 

que se tornariam recorrentes ao longo da trajetória do CMLEM, perpassando as 

administrações subseqüentes, tais como a crônica carência de servidores técnico-

administrativos e a escassez de recursos financeiros para despesas de manutenção e 

investimento. 

Entretanto, do ponto de vista pedagógico, em que pesem as dificuldades 

elencadas, pode-se afirmar que a escola, nesse período, conseguiu desenvolver um trabalho 

coeso e integrado entre equipe gestora e coordenadoras pedagógicas, com vistas a fornecer o 

suporte necessário à realização dos fins educacionais, notadamente no que se refere ao apoio 

aos articuladores das áreas de conhecimento e aos professores, em termos de planejamento, 

acompanhamento, trocas de experiências, promoção de eventos culturais e recreativos, com o 

objetivo de viabilizar, da melhor forma possível, o trabalho pedagógico. 

Contudo, logo em seguida, a escola experimentaria um período que, segundo 

depoimento de vários membros da comunidade escolar, foi marcado por práticas autoritárias e 

antidemocráticas, protagonizadas pela terceira diretora, uma professora não pertencente ao 

quadro docente da escola. 

Esse período representaria um retrocesso no processo de participação 

democrática em torno de objetivos comuns, capazes de mobilizar os sujeitos envolvidos para 

a implementação de projetos pedagógicos que conferissem um diferencial à escola, a exemplo 

dos primeiros anos. 

Devido ao perfil autoritário e antidemocrático da dirigente escolar, o ambiente no 

colégio tornou-se insuportável, culminando com a mobilização de professores e estudantes 

que, através de abaixo-assinado, exigiram sua exoneração. Pressionada, a SEC resolveu 

atender à reivindicação da comunidade escolar, destituindo-a do cargo.  

Para o seu lugar, foi indicado, mais uma vez, um professor de fora do colégio, 

com a missão de “apagar o incêndio” provocado pela turbulência do período anterior, que, 

dentre outras seqüelas, provocou o esgarçamento das relações interpessoais, em virtude do 

clima de desmotivação, desconfiança, constrangimento e, até mesmo, de intriga entre os 

docentes.  
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O novo diretor, juntamente com os demais membros da equipe gestora e 

Coordenação Pedagógica, teve o mérito de restabelecer relações democráticas no âmbito da 

escola, através da abertura ao diálogo com todos os segmentos da comunidade escolar, da 

valorização do trabalho de professores e funcionários, do fortalecimento do Colegiado Escolar 

etc.                 

Ao recuperar a capacidade de articulação em torno de projetos coletivos, foi 

possível à equipe gestora reassumir o papel de mediação entre os meios e os fins, com vistas 

ao cumprimento dos objetivos educacionais. 

Nesse sentido, cabe registrar dois acontecimentos ocorridos em 2005 que 

salientam, tanto a possibilidade de fortalecimento da gestão escolar, quanto a importância do 

planejamento das ações pedagógicas: um, foi a experiência de participação de membros da 

comunidade escolar no PROGESTÃO; e o outro, foi a elaboração de uma nova versão do 

Projeto Político Pedagógico (PPP) do colégio. 

O PROGESTÃO proporcionou a participação de sete membros da comunidade 

escolar – o diretor, as três vice-diretoras, duas coordenadoras pedagógicas e a secretária 

escolar – em 13 meses de capacitação. Esse curso visou fortalecer a gestão escolar como fator 

preponderante para se alcançar, tanto a eficiência na organização e funcionamento da escola, 

quanto a eficácia no desempenho dos alunos. 

Essa experiência de formação continuada caracterizou-se por conceber, de forma 

ampliada, as ações da gestão escolar, enfatizando a noção de trabalho integrado e em equipe e 

de construção coletiva de estratégias direcionadas a uma articulação racional entre os meios e 

os fins. 

A revisão do PPP envolveu representantes de diversos segmentos da comunidade 

escolar, por meio de um calendário de discussões que durou todo o ano letivo, em reuniões de 

AC, encontros com líderes de turma, com alguns pais de alunos e membros do Colegiado 

Escolar. 

Esse processo, dentro das condições possíveis, resultou na construção coletiva de 

um novo PPP, objetivando definir novas diretrizes pedagógicas para o CMLEM, a partir da 

revisão da proposta elaborada em 2000, atualizando-a em relação à realidade vivenciada, 

considerando o contexto situacional e as novas demandas. 

Segundo os sujeitos da pesquisa, apesar de bem elaborado, a primeira versão do 

PPP expressou a inexperiência da comunidade escolar, revelando pouco conhecimento da 

realidade, considerando que o mesmo foi construído ainda no segundo ano de funcionamento 

da unidade escolar.  
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Acrescente-se a isso, o fato de a escola, naquele momento, sofrer cobranças e 

pressões, seja dos órgãos superiores seja da comunidade, para que se constituísse em uma 

escola modelo, o que, segundo membros da comunidade escolar, terminou por causar 

dificuldades ao colégio, em virtude de cobranças excessivas que não correspondiam às 

possibilidades de atendimento. 

Visando proceder à revisão de objetivos, o novo PPP definiu, em outros termos e 

parâmetros, novas diretrizes pedagógicas, a partir de uma visão realista que orientasse a 

execução das ações, tomando como base o compromisso e a participação de todos os 

segmentos na construção de uma escola pública de qualidade, como outra qualquer. 

Nesse sentido, o bom desempenho obtido pela escola no ENEM no período 

2005/2007 atesta, de certa forma, o trabalho integrado da Direção, Coordenação Pedagógica e 

articuladores de área, em termos de planejamento, apoio e acompanhamento das atividades 

pedagógicas. 

Essa performance acarretou em aumento de demanda por vagas no colégio em 

período de matrícula, reforçando a imagem de escola modelo construída pela comunidade, 

agora não mais através de apelos discursivos produzidos por autoridades governamentais, mas 

sim como resultado do trabalho pedagógico efetivamente construído. 

Por outro lado, a escola, nesse mesmo período, apresentou elevados percentuais 

de reprovação e evasão, obrigando os gestores a propor ações, contempladas no PDE de 2007, 

visando reduzi-los, como maior interação entre as áreas de conhecimento, implementação de 

projetos de reforço dos alunos no contraturno, capacitação de professores para uso de 

tecnologias da informação e comunicação nos processos de ensinar e aprender, viabilização 

de parcerias, entre outros. 

Tal iniciativa, demonstrou a capacidade de tomada de decisão coletiva da equipe 

gestora, coordenadoras pedagógicas e articulares de área, em torno de ações que visassem a 

melhoria do desempenho escolar, algo exigido pela SEC mediante apreciação do Plano de 

Ação do PDE. 

Além disso, essa gestão notabilizou-se por desenvolver esforços no sentido de 

criar uma APM no colégio, como elemento de fortalecimento da participação da comunidade 

local, contribuindo para a realização de atividades e eventos que viessem a estreitar os 

vínculos entre a escola e os pais de alunos, contribuindo para a construção de uma gestão 

democrática e participativa. 

Entretanto, apesar dos encaminhamentos tomados, essa proposta não foi 

efetivada, devido a problemas operacionais, a resistência de alguns professores e, até mesmo, 
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de membros da equipe gestora, assim como as tentativas de estabelecimento de parceria com a 

UEFS para a realização de atividades sistemáticas nas áreas de Astronomia, Física, Química, 

Biologia e Computação, com o objetivo de desenvolver competências e habilidades dos 

estudantes de escolas públicas de ensino fundamental e médio no uso do método científico, 

por meio de projetos interdisciplinares. 

A proposta era utilizar o Laboratório de Ciências do colégio para as atividades 

práticas, ministradas por professores doutores e contando com o apoio de alunos do curso de 

licenciatura em Física da UEFS, que seriam os monitores do projeto. 

Entretanto, este não foi selecionado pela Fapesb, inviabilizando sua realização no 

colégio, evidenciando dificuldades objetivas enfrentadas pela unidade escolar para efetivar 

parcerias interinstitucionais que assegurassem a realização de projetos pedagógicos, 

consistindo, fundamentalmente, na insuficiência de recursos financeiros, seja para despesas de 

manutenção, seja para investimentos em infra-estrutura e equipamentos, e na falta de 

funcionários para dar suporte à realização dessas atividades, apesar dos esforços do diretor e 

das orientações contidas no manual Gerenciando a escola eficaz: conceitos e instrumentos 

(BAHIA, 2000). 

Este documento, juntamente com o Manual de Procedimentos e Rotinas, o PDE e 

o PROGESTÃO, compõem o conjunto de diretrizes que visam subsidiar a implementação do 

modelo gerencial nas escolas, através da busca de modernização e eficiência na gestão e 

eficácia nos resultados. 

Porém, apesar dos esforços da SEC em implantar princípios gerencialistas na 

rede estadual de ensino, com a adoção de instrumentos estratégicos, como o PDE, o que 

observamos é a reprodução de processos burocráticos em rotinas e procedimentos no âmbito 

da gestão escolar, com a hipertrofia dos meios em relação aos fins almejados, acarretando 

aumento de encargos e atrasos na execução das ações.  

Por conta da mudança de governo ocorrida em janeiro de 2007, este diretor, 

juntamente com a vice-diretora do vespertino, foram exonerados, sendo substituídos por 

professores da escola mediante indicação política feita por um vereador do PT, reproduzindo 

práticas que condicionam o exercício do cargo de gestor escolar a interesses político-

partidários.  

 Estes dirigentes escolares assumiram a Direção da escola em um contexto que 

reproduzia dificuldades estruturais persistentes na trajetória de funcionamento do Colégio 

Modelo, como o encerramento de muitos contratos do REDA, a demora para a contratação de 
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novos funcionários e os constantes atrasos no repasse de recursos do Faed, tornando 

dramática a situação da escola em relação às despesas de manutenção. 

Além disso, conviveram, em 2007, com o último ano de vigência do Projeto 

Bahia, o programa que financiou o PDE no estado. A sobra de recursos remanescentes do 

financiamento do Banco Mundial foi utilizada integralmente em despesas de custeio e de 

capital, como aquisição de livros paradidáticos, material didático, material esportivo, 

retroprojetores, aparelhos de TV, de DVD, entre outros.   

Vale registrar, ainda, a realização de reuniões de Pais e Mestres para tratar de 

problemas disciplinares envolvendo alunos do colégio e a retomada de esforços, ainda que 

tímidos, no sentido de criação de uma APM, refletindo as mesmas dificuldades verificadas na 

gestão anterior. 

Além disso, como forma de mobilizar os estudantes para uma participação 

consciente e cidadã no cotidiano escolar, a equipe gestora, contando com o apoio das 

coordenadoras pedagógicas, promoveu debates entre as chapas concorrentes à eleição do 

grêmio estudantil.  

Essa iniciativa possibilitou a instauração de um espaço democrático de discussão 

sobre propostas para a gestão dessa entidade estudantil, revelando atitude proativa dos 

gestores em relação à necessidade de organização autônoma dos alunos. 

Esta síntese do trabalho realizado por dirigentes escolares do CMLEM, de 1999
 
a 

2007, muito mais do que construir um painel ilustrativo das práticas gestoras desenvolvidas 

nesse período, visou salientar que as mesmas não se enquadram em modelos de gestão 

padronizados e normatizados.  

Apesar das prescrições normativas constituírem importante dimensão da gestão 

escolar, não contemplam a totalidade do campo de práticas gestoras, que incluem, também, a 

dimensão experiencial, nascida dos desafios do cotidiano, ao exigir tomadas de decisão não 

apenas técnicas, mas também políticas. 

Essas práticas emergem de um saber-fazer construído a partir da experiência, 

condicionado por situações imprevistas, contingenciais e, até mesmo, imponderáveis, do dia-

a-dia, requerendo a resolução de problemas sob circunstâncias, muitas vezes, adversas.   

Assumimos, neste trabalho, a perspectiva de gestão escolar como campo de 

práticas que se articulam e se interpenetram, contemplando funções administrativas, 

pedagógicas e de gestão financeira, constituindo uma totalidade multidimensional. Estas, não 

podem ser separadas ou justapostas de forma absoluta, uma vez que meios e fins estão 
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imbricados, tanto em processo quanto em produto, conferindo singularidade à organização 

escolar.  

As práticas gestoras extrapolam a dimensão técnica e instrumental inspirada por 

princípios normativos difundidos pelas teorias da administração de empresas e pelos modelos 

organizacionais, estando fortemente vinculada a aspectos políticos e pedagógicos do trabalho 

escolar, formando um conjunto de saberes e práticas elaborados pelos dirigentes escolares no 

exercício do cargo, que constitui o seu habitus profissional.  

No que se refere às políticas de descentralização financeira, apesar de as 

instituições escolares gozarem de autonomia na gestão de verbas repassadas pelo Estado, estas 

nunca são suficientes para atender às demandas de funcionamento das escolas, obrigando os 

gestores a estabelecerem prioridades, face à escassez de recursos finaceiros, o que, na maioria 

das vezes, termina por comprometer o alcance dos fins educacionais. 

No caso investigado, os constantes atrasos no repasse do FAED dificultaram o 

atendimento de demandas relacionadas à aquisição de material didático, de consumo, à 

manutenção de máquina fotocopiadora, levando os novos gestores a assumirem  atitudes 

voluntaristas, como emitir cheques-caução de contas corrente pessoais para adquirir esses 

materiais e garantir a oferta de serviços, de modo a não prejudicar o andamento das atividades 

pedagógicas.   

No caso do PDE, o encerramento do Projeto Bahia em 2007 significou o fim do 

financiamento de ações voltadas para a melhoria da qualidade do ensino, através da aquisição 

de livros, material didático, equipamentos, dentre outros itens, que proporcionavam o suporte 

ao trabalho pedagógico, embora estivesse submetido a restrições impostas pela SEC, que, 

freqüentemente, recomendava reformulações de metas e ações e, ainda, condicionava o 

repasse à melhoria do desempenho escolar, implicando em atrasos na liberação dos recursos.  

Apesar das dificuldades, podemos afirmar que o Colégio Modelo pesquisado 

constitui-se em uma boa escola pública na região onde está localizado, devido ao trabalho 

coletivo e integrado da Direção, Coordenação Pedagógica, professores, articuladores das áreas 

de conhecimento e funcionários, possibilitando que, sob condições objetivas, as demandas 

administrativas e pedagógicas sejam razoavelmente atendidas, através de processos 

democráticos e participativos de tomadas de decisão, conforme revela os dados obtidos por 

meio de aplicação de questionários a docentes, servidores e estudantes.  

Quanto à luta por autonomia da escola pública, esta pressupõe a capacidade de 

autogerir-se em termos administrativos, pedagógicos e financeiros, estabelecendo relações 

institucionais de co-responsabilidade, de modo a exercer sua autonomia consoante a 
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legislação vigente, incumbindo-se o poder estatal de arcar com suas obrigações 

constitucionais, a fim de que a escola possa cumprir suas finalidades. 

Nesse sentido, concorre decisivamente para a construção da autonomia a 

implementação de uma gestão democrática da escola pública, mediante a participação efetiva 

dos sujeitos nela envolvidos como protagonistas de práticas políticas e pedagógicas nascidas 

de forma autônoma no seio da comunidade escolar, constituindo um espaço público de 

discussão e decisão sobre os fins educacionais. 

As eleições diretas para diretor e vice-diretor das escolas públicas estaduais, 

previstas para acontecerem em dezembro de 2008, podem representar um passo inicial nessa 

direção, ainda que, isoladamente, elas não garantam a democratização da gestão escolar, 

embora possam exercer incisiva influência na configuração de práticas gestoras, por meio de 

iniciativas que estimulem a participação dos segmentos da comunidade escolar nas tomadas 

de decisão, devendo, portanto, serem associadas a outras formas de luta. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

                                       ( DIRETOR, VICE-DIRETORAS E EX-DIRETORAS DA ESCOLA) 

 

 
1. Gostaríamos de saber quando e de que forma o Sr(a). assumiu a Direção desta escola?  (as 

circunstâncias, o processo, a receptividade, as primeiras dificuldades etc). 

2. Quais os recursos e/ou estratégias foram ou estão sendo utilizados no sentido de superar 

dificuldades e desafios na gestão da escola? 

3. Como avalia a execução do Projeto-Político Pedagógico? 

4. De que forma é realizado o planejamento pedagógico? Com que freqüência? A comunidade 

escolar participa de sua elaboração? 

5. Como a escola executa o Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE)? Como foi elaborado? 

Quem participou? Como tem sido desenvolvido? 

6. Como avalia o relacionamento interpessoal entre a Direção e os demais membros da 

comunidade escolar (professores, funcionários e alunos)? 

7. Quais são os principais problemas de natureza administrativa, pedagógica e de gestão 

financeira que afetam o cotidiano da escola? 

8. Qual a avaliação que o(a) Sr(a). faz da atuação do Colegiado Escolar? De que forma a 

Direção se relaciona com este? 

9. Como ocorre a relação da Direção com a Coordenação Pedagógica? 

10. De que maneira ocorre a relação da Direção com o grêmio estudantil? 

11. A escola possui autonomia administrativa, pedagógica e de gestão financeira para realizar os 

seus objetivos? Justifique. 

12. Como são tomadas as decisões na escola? 

13. A comunidade escolar participa das decisões da escola? 

14. Como se dá a participação dos pais no contexto da escola? 

15. Qual a avaliação que o(a) Sr(a). faz da qualidade de ensino do curso de Formação Geral? 

Justifique. Quais os principais problemas? De que forma pode-se melhorá-lo? 

16. Como avalia a infra-estrutura da escola (espaço físico, instalações, equipamentos, segurança, 

laboratórios, biblioteca etc.)? 

17. Os recursos materiais e tecnológicos disponíveis atendem as necessidades da escola? 

Justifique. 

18. Os recursos didáticos disponíveis atendem as necessidades de desenvolvimento das atividades 

pedagógicas com qualidade? Justifique. 

19. De que forma são repassados os recursos financeiros? Eles atendem as necessidades da 

escola? 

20. Como são definidas as prioridades para a utilização dos recursos financeiros repassados à 

escola? De que forma ocorre a prestação de contas destes recursos financeiros? 

21. O número de professores atende as necessidades da escola? Justifique. 

22. O número de funcionários atende as necessidades da escola? Justifique. 

23. Como avalia o trabalho dos funcionários da escola? Ele atende satisfatoriamente as 

necessidades? 

24. Qual a avaliação que faz do Programa de Certificação de Gestores? 

25. Como avalia a gestão da escola? Quais os aspectos positivos? Quais as maiores dificuldades? 

26. O que o(a) Sr(a). compreende por gestão democrática? 

27. Existe articulação entre a escola e a comunidade local? Justifique. 

28. Como avalia a relação institucional entre a escola e a DIREC e a Secretaria de Educação? 

29. Qual a sua opinião sobre o fato de os diretores da rede estadual de ensino serem escolhidos 

pela Secretaria de Educação e não por eleição direta? 

30. Que sugestões apresentaria para a melhoria da escolha dos diretores das escolas estaduais?  
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APÊNDICE B -     ROTEIRO DE ENTREVISTA  

                                                                             SEMI-ESTRUTURADA 

         (COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA) 

 

 
1. Gostaríamos de saber quando e como o(a) sr(a). assumiu a coordenação pedagógica? 

2. Quais os recursos e/ou estratégias foram ou estão sendo utilizados no sentido de superar 

dificuldades e desafios na coordenação pedagógica da escola? 

3. Como avalia a execução do Projeto Político-Pedagógico? 

4. Como é realizado o planejamento pedagógico? Com que freqüência? A comunidade escolar 

participa de sua elaboração? 

5. De que maneira acontece a articulação da Coordenação Pedagógica com os professores? 

Existem reuniões de planejamento e avaliação das atividades? Qual a freqüência? 

6. Como avalia o relacionamento interpessoal entre a Coordenação Pedagógica e demais 

membros da comunidade escolar (professores, funcionários e estudantes)? 

7. Os professores demonstram motivação, interesse e compromisso em torno dos objetivos 

definidos no Projeto Político-Pedagógico? Justifique. 

8. De que forma ocorre a relação entre Coordenação Pedagógica e Direção da escola? 

9. Gostaríamos que falasse sobre a relação entre Coordenação Pedagógica e pais de alunos. Eles 

acompanham a aprendizagem dos filhos?  

10. Quais são os principais problemas de natureza administrativa e pedagógica que afetam o 

cotidiano da escola? 

11. Existe autonomia administrativa, pedagógica e de gestão financeira na escola? Justifique. 

12. Qual a avaliação que o(a) sr(a). faz da qualidade de ensino do curso de Formação Geral?  

Quais os principais problemas? O que pode ser feito para melhorá-lo? 

13. Na sua opinião, quais as principais dificuldades envolvendo o trabalho docente? 

14. Qual o papel da Coordenação Pedagógica no sentido de contribuir para a superação dessas 

dificuldades? Por exemplo, há troca de experiências e incentivo a práticas interdisciplinares 

entre os professores? 

15. Como avalia a infra-estrutura da escola (espaço físico, instalações, equipamentos, 

laboratórios, biblioteca, segurança, entre outros)?  

16. Os recursos materiais e tecnológicos disponíveis atendem as necessidades da escola? Justique. 

17. Os recursos didáticos disponíveis atendem as necessidades de desenvolvimento das atividades 

pedagógicas com qualidade? Justifique. 

18.  Como avalia a gestão da escola? Quais os aspectos positivos? Quais os aspectos negativos? 

19. A comunidade escolar participa das decisões da escola? 

20. O que o(a) Sr(a). compreende por gestão democrática? 

21. Qual a sua opinião sobre o fato de os diretores da rede estadual de ensino serem escolhidos 

pela Secretaria de Educação e não por eleição               
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APÊNDICE C –  ROTEIRO DE ENTREVISTA  

                                                                      SEMI-ESTRUTURADA  

                                                                           (PROFESSORES) 

 
 

1. Qual a sua formação acadêmica? Há quanto tempo trabalha na escola? Qual o seu regime de 

trabalho? 

2. Como avalia a execução do Projeto Político-Pedagógico? 

3. Como acontece o planejamento pedagógico? Com que freqüência? A comunidade escolar 

participa de sua elaboração? 

4. De que maneira acontece a articulação da Coordenação Pedagógica com os professores?  

Existem reuniões de planejamento e avaliação das atividades? Com que freqüência? 

5. Como avalia o relacionamento interpessoal entre Direção e demais membros da comunidade 

escolar (professores, funcionários e estudantes)? 

6. Como avalia o relacionamento interpessoal entre Coordenação Pedagógica e os professores? 

Existe espírito de colaboração e respeito mútuo? 

7. Na sua opinião, os professores demonstram motivação, interesse e compromisso em torno dos 

objetivos definidos no projeto político-pedagógico? Justifique. 

8. Existe relação entre professores e pais de alunos. Eles acompanham a aprendizagem dos 

filhos? 

9. Quais são os principais problemas de natureza administrativa e pedagógica que afetam o 

cotidiano da escola? 

10. Qual a avaliação que o(a) sr(a). faz da qualidade de ensino no curso de Formação Geral? 

Quais os principais problemas? O que pode ser feito para melhorá-lo? 

11. Na sua opinião, quais as principais dificuldades envolvendo o trabalho docente? As condições 

de trabalho são satisfatórias?  

12. Qual o papel da Direção e da Coordenação Pedagógica no sentido de contribuir para a 

superação dessas dificuldades? Por exemplo, existe incentivo à troca de experiências e a 

práticas interdisciplinares entre os professores? 

13. Existe autonomia administrativa, pedagógica e de gestão financeira na escola? Justifique. 

14. O(a) Sr(a). participa das Atividades Complementares (AC)? Justifique. Em que medida isto 

contribui para a melhoria de sua prática? 

15. Como avalia a infraestrutura da escola (espaço físico, instalações, equipamentos, laboratórios, 

biblioteca, segurança, entre outros)? 

16. Os recursos materiais e tecnológicos disponíveis atendem as necessidades da escola? 

Justifique. 

17. Os recursos didáticos disponíveis atendem as necessidades de desenvolvimento das atividades 

pedagógicas com qualidade. Justifique. 

18. Como avalia a gestão da escola? Quais os aspectos positivos? Quais os aspectos negativos? 

19. O que o(a) sr(a). compreende por gestão democrática? 

20. A comunidade escolar participa das decisões da escola  

21. Qual a sua opinião sobre o fato de os diretores da rede estadual de ensino serem escolhidos 

pela Secretaria de Educação e não por eleição direta? 
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APÊNDICE D -  ROTEIRO DE ENTREVISTA 

                                      SEMI-ESTRUTURADA 

                     (FUNCIONÁRIOS) 

 

 
1. Há quanto tempo o(a) sr(a). trabalha nesta escola? Qual a sua função? 

2. O que acha das suas condições de trabalho? 

3. Com avalia o relacionamento interpessoal entre a Direção e os demais membros da 

comunidade escolar (professores, funcionários e alunos)? 

4. Os funcionários participam das decisões da escola? Justifique. 

5. Na sua opinião, quais são os principais problemas administrativos e pedagógicos que afetam o 

cotidiano da escola? 

6. Com avalia a atuação do Colegiado Escolar? O que acha da participação do representante do 

seu segmento? 

7. Existe autonomia administrativa, pedagógica e de gestão financeira na escola? Justifique. 

8. Os recursos financeiros recebidos pela escola são suficientes? Justifique. 

9. Os recursos materiais e tecnológicos atendem as necessidades da escola? Justifique.  

10. Existe algum programa de capacitação permanente para os funcionários? Já participou ou 

participa de algum curso? O que isto representou ou representa para a melhoria do seu 

trabalho? 

11. Qual a relação que estabelece entre o seu trabalho e a qualidade de ensino? 

12. Como avalia a gestão da escola? Cite os pontos positivos e o que precisa melhorar. 

13. Existe articulação entre a escola e a comunidade local? Justifique. 

14. O que o(a) Sr(a). compreende por gestão democrática? 

15. O que o(a) Sr(a). acha do fato de os diretores da rede estadual de ensino serem escolhidos pela 

Secretaria de Educação? 

16. Como deveriam ser escolhidos os diretores das escolas? Justifique. 
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APÊNDICE E -  ROTEIRO DE ENTREVISTA 

                              SEMI-ESTRUTURADA 

               (ESTUDANTES) 

 

 
1. Qual a série que você está cursando? Gosta desta escola? Por que? 

2. Já repetiu o ano alguma vez? Justifique. 

3. Quais as mudanças administrativas e pedagógicas que vêm ocorrendo na escola? O que acha 

disso? 

4. Como avalia o relacionamento interpessoal entre Direção e estudantes? 

5. Como avalia a sua relação e a de seus colegas com os professores? E com os funcionários? 

6. Na sua opinião, quais são os principais problemas administrativos e pedagógicos que afetam o 

cotidiano da escola? 

7. Como avalia a atuação do Colegiado Escolar? Como avalia a participação do representante 

estudantil? 

8. Existe autonomia administrativa, pedagógica e de gestão financeira na escola? Justifique. 

9.  Os recursos materiais e tecnológicos disponíveis atendem as necessidades da escola? 

Justifique. 

10. Os recursos didáticos disponíveis atendem as necessidades de desenvolvimento das atividades 

pedagógicas com qualidade? Justifique. 

11.  Como avalia a qualidade de ensino no curso de Formação Geral? Quais os principais 

problemas? 

12. O que acha da formação que vem recebendo? O que o curso tem lhe proporcionado? 

13. Qual a sua opinião sobre o desempenho dos professores? Quais as principais deficiências? O 

que precisa melhorar? 

14. O que acha da avaliação feita nas disciplinas? 

15. O que acha da infra-estrutura da escola (espaço físico, instalações, equipamentos, 

laboratórios, biblioteca, segurança etc.)? O que isto tem a ver com a qualidade do curso? 

16. O(a) seu(sua) pai(mãe) acompanha o seu rendimento escolar? 

17.  Você participa das atividades do grêmio estudantil? Justifique. 

18. Os estudantes participam das decisões da escola? 

19. Como avalia a gestão da escola? Cite os pontos positivos e os pontos negativos. 

20. O que entende por gestão democrática? 

21. O que você acha do fato de os diretores da rede estadual de ensino serem escolhidos pela 

Secretaria de Educação? 

22. Como você acha que deveriam ser escolhidos os diretores das escolas estaduais? Justifique. 
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APÊNDICE F -  ROTEIRO DE ENTREVISTA 

                                           SEMI-ESTRUTURADA 

                                               (PAIS DE ALUNOS) 

 

 
1. Quantos filhos tem estudando nesta escola? O que acha desta unidade escolar? Por quê? 

2. Como se dá a relação entre a comunidade escolar (Direção, professores e funcionários) e os 

pais de alunos? 

3. Os pais participam das decisões da escola? 

4. O(a) Sr(a). conhece o Colegiado Escolar? Sabe qual é a sua função? Conhece o representante 

dos pais nesse conselho? 

5. O (A) Sr(a). participa das reuniões de Pais e Mestres? Com que freqüência? Qual a sua opinião 

sobre essas reuniões? 

6. O que acha do curso que seu filho vem fazendo? Qual a sua opinião sobre a formação oferecida 

pela escola?  

7. O que acha do trabalho dos professores? 

8. Como avalia a infraestrutura da escola (prédio, instalações, equipamentos, localização, 

segurança, entre outros)? 

9. O(a) sr(a). acompanha o rendimento escolar de seu filho? Por que? 

10. O (A) Sr(a). participa de atividades e eventos promovidos pela escola? Justifique. 

11. Qual a sua opinião sobre a proposta de criação de uma Associação de Pais e Mestres? Por que? 

12. O que acha da gestão da escola? Cite aspectos positivos e negativos? 

13. O que o(a) Sr(a). entende por gestão democrática? 

14. O que acha do fato de os diretores da rede estadual de ensino serem escolhidos pela Secretaria 

de Educação e não por eleição direta?  
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APENDICE G - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

                             FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

                             PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

                             NÚCLEO TEMÁTICO POLÍTICA E GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

________________________________________________________ 

 

 

 

                                        

                                      
QUESTIONÁRIO 

 
 
Prezado Colaborador: 

 

 

Estamos desenvolvendo uma pesquisa sobre práticas gestoras na escola 

pública,como etapa de realização do curso de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da FACED/UFBA. 

Precisamos de sua colaboração, respondendo o questionário em anexo. O objetivo das 

perguntas formuladas é obter sua opinião sobre o funcionamento desta escola.  

Sua opinião é muito importante para o desenvolvimento do trabalho. Não é necessário assinar 

o questionário. Garantimos o anonimato. 

   Muito obrigado. 

 

 

 

 

    Indique com um X sua função nesta escola: 

 

    Professor (   ) 

    Estudante (   ) 

    Funcionário (   ) 
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APÊNDICE H –  QUESTIONÁRIO DE PROFESSORES  

                                  E FUNCIONÁRIOS 

 

INSTRUÇÕES: 

Usando a escala de 1 a 6, avalie os indicadores relacionados à escola apresentados. Em  

cada indicador marque apenas uma alternativa. 

 

  ESCALA 

   1 = RUIM 

2 = REGULAR 

3 = BOM 

4= ÓTIMO 

   5= NÃO SABE 

   6= NÃO EXISTE 

 

  INDICADORES DA PESQUISA     ESCALA 

1. Execução do Projeto Político-Pedagógico (PPP)     1 2 3 4 5 6 

2  2. Execução do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE)     1 2 3 4 5 6 

   3. Exercício da autonomia pedagógica da escola     1 2 3 4 5 6 

   4. Exercício da autonomia administrativa da escola      1 2 3 4 5 6 

   5. Exercício da autonomia de gestão financeira da escola     1 2 3 4 5 6 

   6. Desempenho da Direção da escola     1 2 3 4 5 6 

7  7. Desempenho da Coordenação Pedagógica      1 2 3 4 5 6 

   8. Desempenho do Colegiado Escolar     1 2 3 4 5 6 

9.   9. Qualidade de ensino no curso de Formação Geral      1 2 3 4 5 6 

10. Condições de funcionamento da escola     1 2 3 4 5 6 

11  11. Condições de trabalho na escola     1 2 3 4 5 6 

12.  12. Infraestrutura (prédio, salas de aula, sala de prof., secretaria, laboratórios, 

biblioteca etc) 

    1 2 3 4 5 6 

13 13.  Participação dos professores nas tomadas de decisão     1 2 3 4 5 6 

14 14.  Participação dos estudantes nas tomadas de decisão     1 2 3 4 5 6 

15 15.  Participação dos funcionários nas tomadas de decisão      1 2 3 4 5 6 

16 16.  Recursos didáticos, materiais e tecnológicos disponíveis     1 2 3 4 5 6 

17 17.  Planejamento coletivo das atividades pedagógicas       1 2 3 4 5 6 

18.   18.  Compromisso da comunidade escolar com os objetivos comuns     1 2 3 4 5 6 

19.   19.   Envolvimento dos pais na aprendizagem dos filhos      1 2 3 4 5 6 

20.  20.   Participação da comunidade local nas atividades e eventos promovidos pela 

escola 

    1 2 3 4 5 6 
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    APÊNDICE I –  QUESTIONÁRIO DE ESTUDANTES 

 

  INSTRUÇÕES: 
Usando a escala de 1 a 6, avalie os indicadores relacionados à escola apresentados. Em cada 

indicador marque apenas uma alternativa. 

 

  ESCALA 

1 1= RUIM 

2 2= REGULAR 

3 3= BOM 

4 4= ÓTIMO 

5 5= NÃO SABE 

6 6= NÃO EXISTE 

 
                   INDICADORES DA PESQUISA      ESCALA 

11. Condições de funcionamento da escola   1  2  3  4  5  6 

2. 2. Infraestrutura (prédio, salas de aula, laboratórios, biblioteca, cantina, 

sanitários, quadra poliesportiva etc) 

  1  2  3  4  5  6 

33. Recursos didáticos, materiais e tecnológicos disponíveis   1  2  3  4  5  6 

44. Qualidade de ensino no curso de Formação Geral   1  2  3  4  5  6 

55. Desempenho dos professores   1  2  3  4  5  6 

66. Desempenho da Direção da escola   1  2  3  4  5  6 

77. Desempenho da Coordenação Pedagógica   1  2  3  4  5  6 

88. Desempenho do Colegiado Escolar   1  2  3  4  5  6 

9.  9. Participação dos estudantes nas tomadas de decisão da escola   1  2  3  4  5  6 

10. 110.Participação da comunidade local nas atividades e eventos promovidos   

pela escola 

  1  2  3  4  5  6 
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