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RESUMO 

Este estudo foi desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Educação – 
Mestrado em Educação - da Universidade Regional de Blumenau, na Linha de 
Pesquisa Educação, Estado e Sociedade. Orientou-se pelo interesse em identificar 
as representações sociais de um grupo de docentes do ensino fundamental sobre 
gestão escolar, com vistas a levantar indicadores que favoreçam a compreensão de 
determinantes necessários ao processo de gestão da escola pública. O estudo se 
justifica pelas dificuldades historicamente constituídas em aproximar discursos e 
práticas de gestão educacional e pela necessidade de ampliar, na escola, espaços 
de participação e descentralização de ações gestionárias. Os sujeitos da pesquisa 
atuam em redes públicas de ensino no município de Pomerode/SC, Brasil. Dos 
dados empíricos, obtidos com a aplicação de questionário, resultaram quatro 
categorias de análise: compromisso com o fazer; administração e gerenciamento; 
cultura organizacional: colocar ordem na casa; responsabilidade gera qualidade. A 
representação social dos docentes é nucleada por princípios organizativos próprios 
de espaços econômicos e administrativos, e ancorada num ideário de compromisso 
dirigido à escola como ente abstrato e exterior aos sujeitos que a constituem.   
 
Palavras chave : Gestão escolar. Cultura organizacional. Representações sociais. 
 
 



ABSTRACT 

This study was developed at the Post Graduate Program in Education-Master´s 
degree in Education - Universidade Regional de Blumenau, on the line of Research 
in Education, State and Society. It was guided by the interest in identifying and 
understanding the social representations of a group of teachers working on the 
fundamental level, concerning school management, keeping in mind to raise 
indicators that are in favor of the understanding of determinants needed in the 
process of public school management. The study is justified by the historical 
difficulties in having a closer relationship between discourses and practice of 
education management and also by the necessity to grow   in the school a place to 
make possible participation and decentralization of managerial actions. The subjects 
of the research actually work in the chain of local public school in the municipality of 
Pomerode-SC, Brazil. Released by empirical data, obtained with the application of a 
questionnaire, four categories of analysis resulted: Compromise with the making 
(fazer), Administration and management, Organizational culture: Bring order in the 
House, Responsibility creates Quality. The social representation of the teachers  is  
centered  by  proper organizational principles got from  economic and  administrative 
spaces, and grounded  on a  directed ideal compromise  to the school  as a abstract 
body,  external to the subjects who constitute  it. 
 
Key Words :  School Management. Organizational Culture. Social Representations. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 GESTÃO ESCOLAR E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: TEMÁTICA E OBJETO 

DE INVESTIGAÇÃO  

Este estudo foi desenvolvido como dissertação de mestrado no Programa de 

Pós-graduação em Educação – Mestrado em Educação da Universidade Regional 

de Blumenau (FURB), na linha Educação, Estado e Sociedade, junto ao 

EduPesquisa, Grupo de Pesquisa em Educação. A referida linha de pesquisa centra-

se nos aspectos sociais, históricos, políticos e culturais como constituintes 

fundamentais da educação, das instituições educativas e suas práticas. 

Estudos e pesquisas relacionados à gestão da educação, políticas e 

avaliação educacional, gestão escolar, formação docente e financiamento da 

educação são algumas das temáticas possíveis de serem desenvolvidas na linha de 

pesquisa Educação, Estado e Sociedade. Busca-se com base em estudos científicos 

e nas freqüentes mudanças nas políticas educacionais, contribuir para sinalizar 

problemas relacionados à gestão escolar descentralizada e participativa, em 

conformidade com o movimento de democratização da sociedade.  

Neste sentido, esta pesquisa, consoante com a proposta da linha de 

investigação da qual faz parte, objetiva identificar, a partir das representações 

sociais do grupo de docentes pesquisados, como compreendem a gestão escolar no 

âmbito da autonomia e da participação, considerando o contexto sócio-histórico 

atual. 

A compreensão das representações sociais dos docentes sobre a gestão 

escolar se constitui em temática relevante para o desenvolvimento das políticas 

educacionais, uma vez que estas permitem analisar a prática da gestão escolar 

atual, focada em dois eixos: a) princípios e propostas das políticas da gestão escolar 

e b) ações relacionadas à gestão perceptíveis no chão da escola. 

Compreender as concepções sobre a gestão escolar a partir das 

representações sociais dos professores, confrontando essa compreensão com o que 

apregoam as políticas públicas formuladas e disseminadas oficialmente pela 

legislação brasileira e pelos discursos das instituições responsáveis pelos sistemas 
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de ensino da educação básica, permite perceber os avanços, os entraves e as 

possíveis distâncias entre o apregoado e a prática concreta.  

As representações sociais sobre a gestão escolar refletem o conhecimento 

dos docentes sobre o tema e norteiam o seu fazer no cotidiano nas unidades 

escolares em que atuam. Nessa direção, o conhecimento e a análise do processo de 

formação das representações sociais dos professores sobre a gestão escolar 

poderão apresentar indicadores sobre a gestão exercida na escola.  

Ao estudar o conhecimento sobre gestão escolar é indispensável levar em 

conta o papel das representações sociais dos professores, procurando compreendê-

las no contexto histórico em que se produziram. Essa construção se dá associada à 

necessidade de codificar lacunas geradas pelas experiências de conviver com os 

outros, no reconhecimento de si pela presença do outro.  

O diálogo e a conversação entre os indivíduos ampliam as possibilidades de 

construção de significados para os códigos e sinais emitidos na vida cotidiana.  As 

pessoas se constituem em um determinado momento histórico, incorporando em si 

condutas adotadas pela coletividade. As representações sociais, como síntese na 

construção psicossocial, assumem a função de tornar conhecido o desconhecido, de 

tornar familiar o que é estranho e vão reconstituir a produção simbólica dos sujeitos 

frente a uma experiência vivida histórica e socialmente. 

No campo das pesquisas, as representações sociais auxiliam pesquisadores 

a consolidar suas investigações, oportunizando a organização dos contextos 

subjetivos apresentados por um grupo social. As representações dão significado às 

ações, palavras, expressões que não podem ser explicadas e compreendidas 

exclusivamente por meio de outras abordagens científicas.  

Como a temática deste estudo é a gestão escolar, e o objeto de investigação 

caracterizado pelas representações sociais dos docentes sobre gestão da escola, a 

prática de gestão vivenciada pelos docentes é fundamental na apresentação do 

contexto. Em pesquisas com ênfase em representações sociais o concreto em que 

os sujeitos se constroem e se forjam assume um papel preponderante. Desvelar as 

representações sociais, por sua vez, faz emergir os conhecimentos sociais e 

culturais construídos no processo de integração do grupo, que se manifestam nas 

práticas cotidianas desses profissionais e constituem os seus saberes sociais sobre 

o tema. 
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No entanto, identificar as representações sociais dos docentes acerca de 

gestão da escola não é tarefa fácil. Isto porque analisar opiniões e justificativas de 

um grupo social formado por docentes, considerando que se está escrevendo sobre 

o contexto hierárquico do seu próprio trabalho, culmina em uma exigência de tratar o 

tema de forma concisa e o mais objetiva possível, para que os dados possam 

contribuir para a leitura da realidade em foco. Pode-se inferir que, circunstanciados 

por possíveis (in)satisfações em relação ao exercício do poder administrativo 

vinculado a práticas de gestão, os dados podem vir com sabor de denúncia, defesa 

de ideário político, com ou sem isenção de ânimo.  

Um rastreamento cuidadoso sobre o estado da arte em pesquisas sobre 

gestão da escola, apresentado posteriormente no capítulo II, sinaliza o reduzido 

número de pesquisas cujas discussões se efetivam a partir de saberes sociais e 

culturais dos próprios professores.  Este fato reforça a definição do objeto, a opção 

teórica em representações sociais e a forma de abordagem pautada na 

compreensão de sistemas de referências socialmente elaborados e partilhados 

dentre os sujeitos da pesquisa.  

O indivíduo e a sociedade são construídos por particularidades em interação 

no universo social em realidades datadas e situadas e, sendo assim, os sujeitos 

selecionados para este estudo têm construído, como em relação a todas as outras 

temáticas, um pensar específico sobre a gestão escolar. Por esse motivo, este 

estudo inicia contextualizando a escola, discutindo-a em sua condição de espaço 

especializado para a formação humana com propostas relacionadas a aspectos 

cognitivos, afetivos, sociais, culturais, políticos e científicos, como uma célula da 

sociedade e que se propõe à preparação dos sujeitos que nela vivem.  

Os capítulos subseqüentes atentam para a construção dos núcleos teórico, 

metodológico e analítico, em torno dos quais está organizada a discussão. 

1.2 ESCOLA: FUNÇÃO SOCIAL E PROBLEMÁTICA DE GESTÂO 

A escola foi organizada historicamente pela humanidade, objetivando a 

socialização do saber sistematizado. Trata-se de uma instituição considerada como 
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lócus onde se ministra o saber, onde se ensinam as diversas ciências, onde se 

socializa o conhecimento científico, cultural, afetivo, social e político.  

É fundamental para o funcionamento da instituição educacional a existência 

de processos administrativos, pois a administração de uma atividade complexa 

como a educação é impossível de ser realizada sem que haja planejamento, 

orientação, controle, acompanhamento, avaliação, replanejamento, atividades que 

se constituem nas funções essenciais da administração. Se exercer todas essas 

funções de forma articulada em uma única unidade escolar constitui-se em 

dificuldades, o problema assume dimensões mais amplas e mais complexas na 

administração de todo o sistema de ensino brasileiro, com contradições postas pelo 

modo de produção capitalista e agravadas por diferenças regionais de um território 

continental. 

Muitas das dificuldades enfrentadas pela gestão escolar são provenientes dos 

descompassos entre o legislativo, o administrativo e o pedagógico. Leis de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, estatutos de funcionários, normas financeiras, 

parâmetros curriculares, deliberações de conselhos escolares, políticas curriculares, 

teorias de aprendizagem, metodologias de ensino, envolvimento escola/comunidade, 

dentre outros, são fatores diretamente relacionados à gestão escolar e que se 

constituem em desafios na busca de dinamizar os preceitos de organicidade, justiça, 

participação e autonomia, aliados às necessidades da instituição escolar.  

Tudo isto sem considerar as disparidades econômicas, sociais e culturais da 

sociedade capitalista e que têm contribuído para o insucesso dos alunos. A 

instituição tem como expectativa que os estudantes tragam, ao adentrá-la, uma 

experiência cultural e escolar significativa, o que não ocorre com a maioria das 

crianças e jovens, principalmente os que são oriundos das camadas mais pobres da 

população. 

O contexto em que se insere a instituição escolar hoje, além das diferenças 

sociais e culturais, sofre o impacto da globalização hegemônica e as marcas da 

competitividade, com mudanças profundas nas relações de trabalho. Este fato tem 

impactado a própria função social da escola, da qual se exige que adote princípios 

educativos mais condizentes com as características do modelo de produção atual. 

 Se no momento anterior do capitalismo em que o modelo fragmentado de 

produção taylorista/fordista exigia que o princípio educativo da escola também se 

fragmentasse em séries e disciplinas rigidamente separadas, neste novo momento é 
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solicitado da escola realizar articulações curriculares e formativas, em um novo 

princípio educativo para formar um novo modelo de trabalhador: o trabalhador 

toyotista, que precisa dominar diferentes linguagens e conhecimentos. Os modelos 

são substituídos e as práticas escolares redimensionadas; o ritmo é intenso o que 

dificulta processos de reflexão e tomadas de posição mais seguras por parte dos 

professores e toda a comunidade escolar.  

O processo educacional numa sociedade capitalista, mesmo considerando 

que o discurso social alardeia preparar o alunado para o trabalho produtivo, priva as 

instituições educacionais de abrirem caminhos para um trabalho voltado à gestão do 

conhecimento. Pressupostos de que alunos da classe média baixa possuem 

rendimento escolar inferior aos demais alunos não são descartados, mesmo quando 

se procura organizar o currículo de acordo com as demandas do capital. 

Com a justificativa de que muitos alunos não se esforçam para ter sucesso na 

escola e conseqüentemente no mercado de trabalho, destinam-se os melhores 

postos de trabalho aos que têm sucesso na escola e que têm capital cultural, como 

afirmam Bourdieu e Passeron em “A Reprodução” (1975). Aos demais são 

destinadas funções menos importantes e mal remuneradas, sem esquecer os 

subempregos temporários e sem vínculos empregatícios.  

Colocando de outra forma esta problemática, o sistema de ensino no 

capitalismo é sempre dualista, havendo um tipo de escola para formar os dirigentes 

e outro tipo para formar os trabalhadores para o mercado de trabalho. É importante 

acrescentar que no capitalismo globalizado de modelo toyotista precisa existir um 

grupo de técnicos qualificados, que fiéis aos seus patrões em troca de altos salários, 

comanda uma massa de trabalhadores que desenvolvem trabalhos temporários, 

sem vínculos trabalhistas com a empresa, mesmo no sistema de produção em 

células exigido pela crescente automação produtiva. 

Neste contexto, o gestor escolar é envolvido, incumbido de fortalecer a 

integração entre as atividades-fim e as atividades-meio da unidade escolar, de forma 

a propiciar ensino epistemológica e concretamente voltado a desenvolver na 

unidade escolar, um ensino que dê conta de introduzir os alunos nas novas e 

complexas linguagens do novo modo de produção do trabalho, muito embora nem 

sempre se criem as condições objetivas para que isto se dê. Dentre essas condições 

destacam-se, dentre outros fatores, os salários inadequados dos profissionais de 
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ensino e os planos de carreira que não oportunizam a mobilidade necessária para os 

profissionais alçarem a outros cargos. 

Um outro grande desafio para a gestão escolar no mundo globalizado se 

coloca na necessidade de desenvolver uma educação que corresponda às 

expectativas do século XXI, o que exige o rompimento com concepções arraigadas 

nas tradições que não vêm ao encontro das necessidades dos tempos atuais. 

Busca-se uma gestão que desenvolva trabalho de parceria, na promoção da co-

participação da sociedade. E, ao mesmo tempo, relega-se a um segundo plano a 

formação do cidadão crítico que esteja instrumentalizado para fazer uma leitura 

crítica da realidade social e que, por sua vez, o torne capaz de engajar-se na sua 

própria transformação.  

Atribui-se à gestão da escola, nesta nova era, a difícil tarefa de desenvolver 

um trabalho voltado à interação das práticas pedagógicas, administrativas, 

legislativas e financeiras, articuladas pelo projeto da escola.  O projeto deveria ser 

elaborado de forma participativa e discutido em conselho escolar, devendo os 

profissionais que nela atuam romper com a prática formal dos procedimentos 

prontos e acabados, dos procedimentos sempre repetidos em situações 

determinadas.  

Estabelecer um novo processo de gestão, que consiga integrar de forma 

ampla os vários aspectos da cultura, o mundo do trabalho, o mundo virtual, as 

expressões científicas, tecnológicas e culturais que dão os múltiplos sentidos à vida 

atual, trazendo-os para o cotidiano das escolas, é uma meta arrojada, mas atribuída 

à escola na conjuntura atual. 

Refletir sobre a escola e sua administração implica em perceber mudanças 

significativas no meio educacional nestes últimos anos. Em uma retrospectiva de 

meio século, vale lembrar a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 4.024/61, que trouxe mudanças à educação introduzindo nos sistemas de 

ensino maior descentralização administrativa e flexibilidade pedagógica. Esta lei 

excedeu os limites rígidos estabelecidos anteriormente pelas reformas do ensino e 

foi relevante à época. Ela oportunizou conquistas, uma vez que a educação 

apresentava fragmentação no ensino por falta de critérios e normas frente a um 

sistema nacional de ensino.  

Em 1971, dez anos após a Lei 4.024, foi promulgada a segunda LDBEN, a Lei 

5.692/71, Esta lei, assinada em plena ditadura militar, embora aparentemente 
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democrática, assinalou a volta do poder centralizado na educação. Alguns anos 

depois, em meados da década de 1980, instalou-se o processo constituinte no qual 

foram desencadeadas muitas discussões sobre a redemocratização da sociedade 

brasileira. Foi um período de conflitos e lutas, com o embate de interesses 

antagônicos, mas que se constatam algumas conquistas das classes trabalhadoras 

incorporadas na Constituição atual.  

Desde 1980, com a implantação da nova LDBEN – Lei 9.394/96 – a educação 

brasileira vem sofrendo ajustes que visam favorecer a autonomia da administração 

escolar, pois uma das conquistas constitucionais no capítulo que trata da Educação 

relaciona-se à gestão democrática e outras ações dela decorrentes: as diretrizes 

norteadoras na garantia de flexibilização à escola, o respeito à diversidade, o olhar 

atento à educação inclusiva, a liberdade de expressão, dentre outros quesitos, que 

se referem à formação ampla do cidadão crítico, ativo, participativo, um cidadão de 

direitos.  

A escola, entretanto, o último elo de um sistema hierárquico verticalizado, 

com uma prática administrativa arraigada e fruto de autoritarismos históricos; com 

uma educação bancária, centrada no “magister dixit”, tem apresentado profundas 

dificuldades em vivenciar o “ethos” democrático.   

As escolas sejam públicas ou privadas, embora gozem de liberdade de 

expressão e de uma relativa autonomia, são avaliadas e fiscalizadas, quase sempre 

de forma autoritária, pelos órgãos centralizados do sistema de ensino, estando os 

seus gestores à mercê de autorizações e avaliações externas. Isto porque quando 

as escolas se organizam em sistemas, é indispensável que se pautem por um 

conjunto de parâmetros comuns, o que não pode significar tolher as iniciativas de 

cada escola. 

Apesar de descontinuidades nas políticas públicas, a escola foi se 

consolidando como instituição educativa, mesmo tendo que se adequar (e em 

grande parte das vezes, não conseguiu) às diversas políticas de ensino.  Diante de 

inúmeras exigências, o gestor escolar precisa estar atualizado nos conhecimentos 

referentes aos avanços na legislação e nas orientações gerais quanto à gestão 

escolar, de forma a contribuir para a consolidação das políticas educacionais.  

Um exame criterioso sobre leis nacionais, estaduais e municipais pelo gestor 

escolar e sua equipe de profissionais, permitirá perceber as principais implicações 

de políticas educacionais decididas e desencadeadas sem a devida promoção de 
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debates com a sociedade, debates estes que podem propiciar melhor compreensão 

e adesão a novas propostas. Estas implicações relacionam-se tanto ao fazer 

pedagógico como político/administrativo gerando, em decorrência à falta de 

participação, dificuldades e equívocos os mais diversos. 

Dessa problemática decorre a exigência de compreensão a respeito de 

princípios e intenções das políticas pelas equipes gestoras da escola e por toda a 

comunidade escolar. É sobejamente conhecido dos estudiosos da educação que em 

tempos de repressão dos movimentos sociais as políticas educacionais são as 

primeiras a serem controladas. Basta lembrar a extinção dos Grêmios Estudantis, a 

criação dos Centros Cívicos, a instauração das disciplinas de Educação Moral e 

Cívica e Organização Social e Política nos currículos do ensino fundamental, médio 

e superior nos governos militares do último período ditatorial no Brasil. 

Já os debates sociais sobre a democratização da sociedade e do ensino, 

vivenciados nas décadas de 1980 e 1990 provocaram mudanças na organização 

das políticas públicas no que se refere ao exercício do poder e a divisão das 

responsabilidades governamentais centrais com as comunidades locais, como por 

exemplo, recursos financeiros alocados diretamente na escola, bem como incentivo 

aos processos de democratização da gestão escolar. Estes processos devem ser 

considerados como uma das mais relevantes conquistas da política educacional 

vigente. 

É necessário considerar, no entanto, a organização atual da sociedade de 

classes, com interesses conflitantes e contraditórios. Como afirmam Alves e Garcia 

(2005), discutindo os obstáculos que as políticas neoliberais impõem à implantação 

da gestão democrática na escola os grupos dominantes utilizam estratégias diversas 

e, com isso, preservam a manutenção de seus privilégios e esvaziam propostas 

democratizadoras que poderiam atender aos interesses da maioria da população.  

Ao trazer para a análise diversos estudos que discutem estratégias dessa 

natureza, o estudo de Rossi (2001), Desafio à escola pública: tomar em suas mãos 

seu próprio destino, a participação de pais, alunos e professores no sistema 

educativo são analisadas por ela como novas estratégias reguladoras do 

neoliberalismo. O projeto neoliberal utiliza-se, de forma aparentemente progressista, 

do discurso democrático da participação para transferir a responsabilidade social do 

Estado pela educação para a iniciativa privada e para as mãos da comunidade 
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escolar, transformando o argumento democrático da participação em um dos pilares 

mais conservadores da racionalidade técnica e instrumental.  

Lembram Alves e Garcia (2005) que é fundamental esclarecer a diferença 

significativa entre descentralização administrativa, abordada por alguns teóricos 

como descontração administrativa e descentralização política, que envolve 

processos de tomada de decisão. Historicamente a descentralização administrativa 

é um expediente para não conceder a descentralização política, afirmam essas 

pesquisadoras, pois a descentralização do sistema administrativo e a ampliação do 

processo decisório, nos moldes apresentados pelo Banco Mundial e outras agências 

de financiamento externo, moldes estes incorporados na própria LDB, não têm 

encaminhando alterações efetivas de transferência do poder decisório, de recursos e 

de atribuições. A descentralização administrativa desgasta a estratégia da gestão 

participativa reivindicada historicamente por setores progressistas em prol de 

relações menos desiguais e injustas entre os grupos sociais em sua articulação com 

a política central.  

Como analisa Rossi (2001, p. 95-96): 

Todas as iniciativas da política educacional, apesar de sua aparente 
autonomia, têm um ponto comum: o empenho em reduzir custos, encargos 
e investimentos públicos, buscando senão transferi-los e/ou dividi-los com 
a iniciativa privada e organizações não governamentais. Em lugar de dever 
do Estado [...], a solução das questões educacionais é deixada ao encargo 
da boa vontade da população, ao invés da responsabilidade pública.  

Mesmo considerando a importância desses argumentos para analisar a 

realidade sócio-educacional brasileira, esta tendência de democratizar a gestão 

escolar, vivenciada atualmente nos sistemas educacionais, tem encaminhado a 

necessidade da descentralização e procurado incentivar a relativa autonomia das 

escolas na elaboração de seu projeto educacional.  

A tradição autoritária e centralizadora das práticas sociais no Brasil, no 

entanto torna árdua a tarefa de oportunizar a participação efetiva de todos os atores 

sociais da escola, outro problema que ocupa espaço significativo na abordagem do 

tema desta dissertação, que tem em vista procura compreender a gestão escolar a 

partir das representações sociais dos docentes. 

Para isto, no primeiro capítulo é discutida a teoria das representações sociais, 

os saberes docentes que levam à organização de um sistema de referências sobre 
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gestão escolar, as concepções e valores atribuídos ao ato de lecionar e as 

dificuldades de superação do trabalho individual em direção ao trabalho coletivo.  

A fundamentação teórica sobre a temática gestão escolar é apresentada no 

segundo capítulo, o qual traz reflexões sobre a escola e sua administração, 

considerando a gestão democrática como instituinte da escola pública, sua função e 

responsabilidade social. São discutidas também neste capítulo as mudanças de 

enfoques na administração, os princípios que norteiam a gestão escolar e a 

presença dessas questões no rol de saberes docentes.  

O terceiro capítulo apresenta os procedimentos metodológicos da pesquisa, 

com destaque para a apresentação do contexto, dos sujeitos, dos instrumentos de 

pesquisa e dos fundantes teórico-metododológicos balizadores do movimento de 

pesquisa. 

O capítulo quarto ocupa-se da análise dos dados. Na emergência da 

representação social dos docentes foram mapeadas quatro categorias, exploradas 

como patamares para análises mais aprofundadas. São elas: a) compromisso com o 

fazer; b) administração e gerenciamento; c) cultura organizacional (colocar ordem na 

casa); d) responsabilidade gera qualidade.  

Nas considerações finais são retornados elementos da representação social 

e, aliando-se à discussão da problemática que caracteriza a gestão da escola, é 

dado relativo destaque à estrutura e ao processo de formação do conhecimento 

socialmente construído e partilhado pelo grupo de docentes sobre gestão da escola. 

Esse movimento se justifica na pretensão de contribuir para compreensão da 

problemática e possíveis avanços nos processos de gestão escolar.  
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2 FUNDANTES TEÓRICOS: O OLHAR DAS REPRESENTAÇÕES SO CIAIS   

2.1 POR QUE PESQUISAR AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS DOCENTES 

SOBRE GESTÃO ESCOLAR?   

“O docente, por ter mais experiência acerca das realidades 
sociais, assume o papel de mediador entre o saber elaborado 

e o conhecimento a ser produzido”.  

                                                                                                           (Paulo Freire). 

O conhecimento sobre a gestão escolar é construído muito mais a partir das 

relações estabelecidas entre o conjunto de pessoas que compõem a comunidade 

escolar do que pelos constructos científicos sobre como administrar uma escola. 

A própria definição dos agentes necessários para desenvolver a gestão 

escolar sofre influências histórico-culturais, principalmente no que se refere às 

relações entre diretores, professores, pais e alunos, enfim, no que diz respeito à 

comunidade escolar como um todo. 

Considera-se que as representações sociais permeiam as práticas sociais e 

também estão presentes na sistematização das diversas áreas do conhecimento, 

desvelar as representações que os diversos atores sociais da escola têm sobre a 

gestão escolar permitirá conhecer e analisar, com mais propriedade, práticas 

administrativas na escola. 

Discutindo os saberes sociais, Jovchelovitch (2001, p. 24) afirma que:  

Nas nossas sociedades dinâmicas, eles se movem, eles se deslocam como 
a gente vai e vem. E quando eles se deslocam, eles deixam contextos com 
relações específicas e chegam a outros contextos com outras relações 
específicas e nesse processo eles se transformam.  

O saber transforma-se quando passa de um contexto para outro, 

modificando-se a cada passagem. Novos saberes são construídos pelos 

participantes da comunidade e ao mesmo tempo em que os adquirem, ampliam-no, 

transformam seu significado. É por meio das representações sociais que é possível 

compreender os sujeitos em sua ação, depreendendo aspectos cognitivos, afetivos e 

ideológicos de sua prática social. 
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Compreender os sujeitos em sua ação não é tarefa simples, dada a 

complexidade social e também a relação intrínseca entre o sujeito que conhece e o 

objeto de seu próprio conhecimento. 

Para Moscovici (2004, p.17):  

Sujeito e objeto não são funcionalmente distintos, eles formam um conjunto 
indissociável. Isso quer dizer que um objeto não existe por si mesmo, mas 
apenas em relação a um sujeito (indivíduo ou grupo): é a relação sujeito-
objeto que determina o próprio objeto. Ao formar sua representação de um 
objeto, o sujeito, de certa forma, o constitui, o reconstrói em seu sistema 
cognitivo, de modo a adequá-lo ao seu sistema de valores, o qual, por sua 
vez, depende de sua história e do contexto social e ideológico no qual está 
inserido. 

Os saberes sociais se compõem de um conjunto de idéias que, socialmente 

articuladas, são compartilhadas em maior ou menor grau pelos integrantes da 

sociedade. Eles representam aquilo que o indivíduo sabe sobre si, sobre outros, 

sobre os que o rodeiam e sobre a comunidade a qual pertence. Seja na 

compreensão de sua estrutura ou de seu processo de formação, o desafio consiste 

em validar esses saberes. 

Segundo Bordin (2005, p. 7), “[...] um dos desafios de estudo das 

representações sociais: [é] compreender os mecanismos de transferência dos 

saberes de uma esfera social para outra, bem como das estratégias de 

comunicabilidade com outros saberes”. Nesse sentido, podem ser construídas 

estratégias para dar significação aos conhecimentos que se tem sobre algo, algum 

objeto e situação vivenciada ou conhecida.   

 “É pela linguagem que o homem nasce para o mundo, ao se apropriar da 

palavra, na relação com o outro. Nessa relação, vão se descobrindo valores, 

normas, símbolos, sentidos que marcam e definem espaços e objetos” (MADEIRA, 

2001, p. 135). O homem incorpora, por meio da linguagem e do pensamento o que 

acontece à sua volta. Dessa maneira é que se elabora o saber social. Apropriando-

se dos objetos, palavras e ações do contexto vivenciado, atribui-lhes sentido, 

elaborando o seu saber social. 

Essas idéias podem ser bem entendidas retomando-se os estudos de 

Vigotsky (1991) que teve como tarefa fundamentar uma psicologia apoiada em 

reflexões e experiências sobre ações humanas e não sobre comportamento de 

animais, como até então procedia experimentalmente o behaviorismo. O constructo 
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histórico-cultural desse pensador russo voltou-se a desvelar o desenvolvimento das 

funções mentais superiores dos seres humanos ligados, principalmente, aos 

processos de aprendizagem. 

Concebe-se o homem como um animal privilegiadamente simbólico e tendo o 

pensamento e a linguagem como instrumentais básicos para a construção e 

reelaboração de significados, Vigotsky explora essas características essencialmente 

humanas no sentido de superar as análises experimentais comportamentalistas 

(sobretudo com animais) que cumpriam as exigências da razão positivista, de que 

qualquer ciência, para se instaurar como tal deveria necessariamente ser 

experimental.          

Jodelet (1998), discutindo as representações sociais e se apoiando no 

constructo teórico vigotskyano, lembra que o homem se constrói e se expressa na 

relação com o outro. Os significados e os sentidos se formam em torno do objeto e, 

dessa forma, se constituem em linguagem, construindo representações sociais 

através de informações e experiências que o indivíduo vive e vivencia. 

A aprendizagem resulta das atividades intelectuais e da interação social 

cotidiana, sendo assim produzidos os saberes sociais, ou conforme os denomina Sá 

(1995, p. 28), as “teorias do senso comum”. Para Jovchelovitch (1998, p. 80) “[...] as 

representações sociais expressam o processo através dos quais uma comunidade 

produz o sistema de saberes que lhes conferem uma identidade social, uma forma 

de enfrentar o cotidiano e de se relacionar com os outros objetos que os rodeiam”.  

Assim, com o olhar pautado na teoria das representações sociais, a 

discussão será concentrada na compreensão de saberes sociais do professor, em 

especial aqueles destinados à sua ação de gestores do processo educacional.  De 

um lugar costumeiramente sinalizado como espaço de transmissão, os saberes 

docentes circulam e predispõem mais facilmente à organização de condutas e 

elaboração de novos saberes. 

Todo saber denota, formal ou informalmente, postura tácita de saber docente 

e norteia processos de formação e aprendizagem. No contexto da escola, os 

saberes sociais integram-se aos saberes escolares desenvolvidos pelos docentes. O 

grupo docente, por sua vez, atua com seus saberes equiparando esses saberes, em 

grau de importância, ao de outros grupos e/ou comunidades científicas que 

produzem outros saberes. Os saberes docentes não se limitam à função de 
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transmissão de saberes científicos sistematizados e institucionalizados. Eles se 

constituem a partir de saberes sociais, saberes da experiência e saberes científicos.  

Um olhar criterioso sobre estes saberes e as ações do cotidiano da escola 

permite perceber descompassos entre os princípios e propostas das teorias do 

conhecimento validadas na área educacional e a prática docente, propriamente dita, 

definida no chão da escola. É importante considerar a aproximação entre os saberes 

temporais, plurais, heterogêneos, personalizados dos educadores e as 

necessidades reais postas pelo contexto sócio-histórico-cultural dos estudantes.  

Esta é uma das razões pelas quais os docentes, além dos conhecimentos 

específicos das áreas tratadas, dos princípios fundamentais das teorias de 

aprendizagem, da prática didática em sala de aula, sobrepõem outros saberes 

relacionados às concepções e valores, não se limitando ao ato de lecionar. Estes 

saberes transcendem o limite do individual, do sistemático, do planejado e envolvem 

todo o contexto do universo sócio-cultural do qual a unidade escolar faz parte.  

Barros (2003, p. 21) enfatiza que “o educador que visualiza as influências 

externas e está inserido no contexto social, histórico, político e econômico 

favorecerá espaços para a mudança, a flexibilidade, incentivando a pesquisa e 

novas alternativas de aprender. Vivenciará a diferença sedimentada na perspectiva 

do novo”.  

Esses aspectos a que se refere Barros são alguns dos condicionantes sociais 

da educação, relacionados ao fato de ser a educação um ato político, o que significa 

ser datada e situada geográfica, histórica e culturalmente. Sua afirmação relaciona-

se também ao reconhecimento da complexidade que envolve essa prática social e o 

desafio que representa transformá-la. 

Por esse motivo os cursos de formação inicial dos professores vêm ampliando 

discussões acerca de aspectos constitutivos do saber docente. As instituições 

formadoras, em sua maioria, vêm se ocupando não apenas do conhecimento 

científico das áreas em que os futuros professores irão atuar, sejam como 

professores da educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental, sejam 

eles especialistas em matemática, biologia, língua portuguesa, química, geografia, 

artes ou outras das disciplinas do currículo na educação básica. 

Sem abrangência conceitual a formação docente e, consequentemente, a 

prática docente ficaria balizada por uma pedagogia centrada na transmissão de 

conteúdos. A prática docente precisa se alicerçar no conhecimento das áreas sociais 
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ligadas à educação (psicologia, sociologia, antropologia, filosofia, sócio-linguística), 

que se constituem como parte de seus legítimos fundamentos. Desenvolver a 

sensibilidade necessária para o trato pedagógico demanda que professor vivencie 

uma experiência curricular ampla, enfatizada pelos olhares teórico-metodológicos 

dessas diferentes ciências, de forma que sua intervenção seja construtiva, voltada à 

prática da reflexão na ação.  

Nessa perspectiva, o lema "aprender fazendo" da pedagogia escolanovista de 

inspiração deweyana, poderia ser adotado na educação das crianças e jovens, bem 

como na formação de professores. Todavia, é necessário considerar que nos dias 

atuais outras questões se colocam em relação aos princípios metodológicos da 

pedagogia escolanovista. A escola de hoje não é para alguns, mas para todos e as 

diferenças que se fazem sentir no capital cultural dos estudantes exigem que as 

abordagens metodológicas não impeçam, mas favoreçam a inserção das camadas 

mais pobres da população no patrimônio cultural da humanidade. Ainda mais 

considerando o paradoxo de que a maioria dos docentes é formada para atuar com 

estudantes cujo perfil difere da realidade das escolas públicas. 

Tudo isso sem esquecer que o professor precisa conhecer também a escola 

como unidade administrativa, que não desenvolve o ensino isoladamente e de forma 

autônoma, e sim como parte de um sistema educacional. Esta é uma das razões 

pela qual a gestão da escola não pode ser considerada uma questão meramente 

administrativa, que nada tem a ver com o pedagógico. 

Os saberes dos professores sobre a escola são construídos nas relações 

travadas pela comunidade escolar na escola e fora dela. Estes saberes configuram 

representações sociais e delineiam condutas dos professores, organizando seu 

conhecimento como profissionais e sujeitos sociais. Os saberes docentes não são 

formados apenas pelos saberes científicos, mas principalmente pelas experiências 

culturais de cada comunidade. Tais experiências podem envolver os tabus, que são 

os não ditos, os não falados de uma cultura, mas que também são transmitidos por 

ela, da mesma forma que se transmitem as crenças que revelam parte da existência 

da humanidade. 

Nessa perspectiva, a teoria das representações sociais é uma teoria sobre a 

construção desses saberes sociais. Ela procura explicar a construção e a 

transformação dos saberes sociais de um determinado contexto. Tais saberes são 

produzidos pelo cotidiano vivenciado pelas pessoas que interagem num grupo 
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social. Anadon e Machado (2001, p. 14) propõem a seguinte definição a estas 

representações:  

A representação social é a construção de um saber ordinário (de senso 
comum) elaborado por e dentro das interações sociais, através de valores 
crenças, estereótipos etc, partilhada por um grupo social no que concerne 
a diferentes objetos (pessoas, acontecimentos, categorias, objetos do 
mundo etc), dando lugar a uma visão comum das coisas. 

As representações sociais podem ser encontradas nos hábitos da vida 

cotidiana, nos saberes que os sujeitos individuais transmitem, nos diálogos formais e 

informais, nas instituições organizacionais e nos espaços públicos.   

Neste cenário, esta pesquisa se ocupa em identificar as representações 

sociais de docentes do ensino fundamental sobre gestão escolar. Compreender os 

saberes dos professores a partir de sua realidade vivida e experienciada pode 

contribuir na construção de indicadores necessários à formulação de políticas 

educacionais voltadas à melhoria dos processos de gestão da escola, em especial 

da escola pública.  

2.2 O OLHAR TEÓRICO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS.  

Com a preocupação de identificar a representação social docente sobre 

gestão escolar, este estudo toma como mirante teórico a teoria das representações 

sociais, com vertente em Serge Moscovici. Esta teoria proporciona a interpretação 

das ações da realidade cotidiana de um grupo de pessoas, por meio da investigação 

dos saberes socialmente construídos e compartilhados no grupo.  

Com base no referencial teórico, a identificação e compreensão dos saberes, 

do pensamento, das imagens e idéias do grupo de docentes, expressam o 

conhecimento que detêm sobre gestão da escola. Desse modo, a metodologia 

empregada oportuniza a compreensão e a análise dos dizeres dos sujeitos, pelo que 

determinam e representam a partir de sua vivência nos respectivos grupos sociais.                                       

 As representações sociais não se limitam somente as opiniões sobre algo ou 

imagens referentes a algum objeto ou coisas, mas teorias focadas no coletivo, num 

grupo de pessoas, sobre o cotidiano real, primando pela dialética social.                                                              

Com sua participação e opiniões, o indivíduo integra determinado grupo e faz com 
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que sua identidade seja validada e reconhecida, passando assim a ser membro 

efetivo do grupo. 

Segundo Abbagnano (2007, p. 1007), representação significa “vocábulo de 

origem medieval que indica imagem, ou idéia, ou ambas as coisas”.    Para o mesmo 

autor (2007, p. 1080), a palavra social “diz respeito à análise ou ao estudo da 

sociedade”.          

Diariamente os indivíduos se confrontam com uma multiplicidade de 

informações. Elas surgem na e durante a convivência com outras pessoas e são 

questões que exigem análise e compreensão. Estas informações, advindas do social 

- nos diálogos com familiares, amigos, colegas de trabalho, enfim, lugares onde 

constantemente se realiza julgamentos sobre tomadas de decisões alheias, 

promovem interação sobre as próprias interações sociais.  

As interações sociais vão criando “universos consensuais” no âmbito dos 
quais as novas representações vão sendo produzidas e comunicadas, 
passando a fazer parte desse universo não mais como simples opiniões, 
mas como verdadeiras “teorias” do senso comum”, construções 
esquemáticas que visam dar conta da complexidade do objeto, facilitar a 
comunicação e orientar condutas. (MAZZOTTI, 1994, p. 16). 

Assim, segundo a análise de Mazzotti, as representações sociais auxiliam na 

constituição de elementos indispensáveis ao processo da análise dos mecanismos 

que interferem no processo educativo. As representações sociais elaboram-se a 

partir do conhecimento individual, ancoradas na interação com o outro. Nessa 

perspectiva, a representação determina-se pelo social.   

[...] a estrutura de cada representação aparece desdobrada; possui duas 
faces tão pouco dissociáveis como o verso e o reverso de uma folha de 
papel: a cara figurativa e a cara simbólica. Dizemos que: Representação = 
Figura/sentido, o que significa que a representação faz com que à figura 
corresponda um sentido e a todo sentido corresponda uma figura. 
(MOSCOVICI, 1978, p. 65) 

As interações do indivíduo na sociedade, em seu trabalho, grupo de amigos, 

na família e escola vão estimulando o senso comum, a identidade do grupo e o 

tornam pertencente a uma comunidade. Nesse movimento, as representações 

sociais dos indivíduos vão sendo produzidas, construídas e elaboradas 

coletivamente.  
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O campo teórico das representações sociais, tal como tomado neste estudo, 

funda-se em estudos da contemporaneidade, em especial na vertente 

desencadeada com o psicólogo social romeno e naturalizado francês Serge 

Moscovici.  Como marco na Psicologia Social, o conceito de representação social 

emerge na França e se estende à Europa na década de 1960, com a pesquisa de 

Moscovici intitulada A psicanálise: sua imagem e seu público.  

Em 1961 Moscovici trouxe a público um estudo da representação social 

voltada à psicanálise; em 1976 seu objetivo foi redefinir o campo da Psicologia, 

realçando a função simbólica e seu poder de construção do real.                                          

Após 1976, trouxe contribuições que confirmaram a especificidade da Psicologia 

Social, com ênfase na mediação entre o individual e o social.  Assim, ao recuperar 

historicamente o conceito de representações sociais, Moscovici define 

representação social como saber comum prescrito através do comportamento dos 

indivíduos.  

Apesar de o termo representação ter sido utilizado desde a Antigüidade por 

muitos filósofos, as raízes básicas do conceito de representação social nasceram da 

Antropologia, com Lévi Buhl, que chama a atenção para a coerência dos 

sentimentos, raciocínios e movimentos da vida mental coletiva.  

Na Sociologia, em especial com Durkheim por volta de 1897, o conceito de 

representação coletiva salientava a especificidade do pensamento individual, 

argumentando que este pensamento não se reduz às representações dos indivíduos 

que compõem a sociedade, estas consideradas como um dos meios de identificar a 

prioridade do social sobre o individual. A intenção de Durkheim consistiu em 

evidenciar a natureza do fato social, que não se reduz à soma de fatos individuais, 

mas, constitui-se em algo novo, sendo por esse motivo objeto da ciência sociológica.  

Ao analisar o fenômeno das representações sociais, Moscovici (1978) afirma 

que algumas ciências como a Sociologia, a Psicologia Clínica e a Antropologia se 

preocuparam em compreender o pensamento e a conduta irracional dos indivíduos, 

bem como suas transformações. O autor considera que os estudos realizados por 

estas ciências apresentam as representações sociais como resultados 

fragmentados, visto que as suas pesquisas permaneceram sem a preocupação com 

a comunicação, o que permite aos indivíduos convergirem ou divergirem, de modo 

que o conhecimento individual passa a se tornar social e vice-versa. 
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Diferentemente do que acontece em sociologia ou em outras ciências como a 

antropologia, por exemplo, onde cada qual tem um enfoque específico, a teoria das 

representações sociais tem como função auxiliar na percepção das condutas e na 

identidade do real, propiciando justificativas relevantes às conclusões detectadas. 

Dessa forma, não são os indivíduos reais que devem interessar, mas sim a ação, as 

intervenções, o movimento entre o individual e o social.    

Para Moscovici (2004) os comportamentos individuais, os fatos sociais, a 

influência dos contextos sociais sobre os comportamentos e a participação destes 

na construção das realidades sociais devem ser considerados em sua concretude e 

singularidade, e não abstraídos uns dos outros. Não existe um corte entre o mundo 

exterior e o mundo do indivíduo, entre o sujeito e o objeto; eles não são 

heterogêneos em seu campo comum. O objeto concentra-se num contexto ativo, 

participativo, dinâmico concebido pelo indivíduo no coletivo. Quando o sujeito lança 

uma opinião sobre algo, é levado a imaginar que já realizou uma representação 

deste objeto, e assim o estímulo e as respostas se formam em seu convívio com o 

mundo social.                                                                                                                          

Neste convívio social é normal que as pessoas expressem opiniões, pontos 

de vista, sentimentos, idéias a respeito de assuntos que despertam interesses 

comuns ou que chamam a atenção. As idéias expressas são opiniões significativas 

sobre algo que as pessoas falam, afinal elas colocam em pauta seu pensamento 

próprio e elaboram suas teorias sobre algo. Contudo, expressam suas crenças, 

experiências sobre um determinado objeto, expõem concepções e ideais próprios, 

elaborando um conjunto de conceitos e explicações sobre um determinado objeto.                          

Nesse sentido, Moscovici (1978, p. 49) afirma que: “as imagens, as opiniões 

são comumente apresentadas, estudadas e pensadas tão somente na medida em 

que traduzem a posição e a escala de valores de um indivíduo ou de uma 

sociedade”. A relação do sujeito com o objeto tem relação de simbolização e 

interpretação, traduzidas como conhecimento prático e adaptação às necessidades 

de criar uma realidade contextualizada e de acordo com a vida dos sujeitos que 

compõem o grupo social. .                                                                         

Com esta dinâmica, as teorias sobre um determinado objeto surgem como 

resultado dos ideais e representações do sujeito, suas concepções, observações 

pessoais e capacidade de articular os sentidos recebidos do mundo exterior às suas 
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próprias  vivências e experiências.  Ao se relacionar, cada indivíduo expõe sua 

capacidade de interação, criando novas formas de combinações e representações.  

As representações sociais são conjuntos dinâmicos, seu status é de uma 
produção de comportamentos e de relações com o meio ambiente, de uma 
ação que modifica aqueles e estas, e não de uma reprodução desses 
comportamentos ou destas relações, de uma reação a um dado estímulo 
exterior. (MOSCOVICI, 1978, p. 50).  

O sujeito faz de suas imagens, objetos e opiniões, certas relações e 

combinações que determinam sentido para o seu próprio comportamento, 

elaborando o direcionamento de suas ações. As representações sociais apontam 

valores e conceitos e são consideradas como teorias de um grupo de pessoas 

possibilitando a interpretação do real e não supostas opiniões.  Por meio dessa 

elaboração, o real é compreendido pelo sujeito, que constrói sua compreensão do 

universo em que vive.  

Para Moscovici (1978, p. 49): 

Se uma representação social é uma “preparação para a ação” ela não o é 
somente na medida em que remodela e reconstitui os elementos do meio 
ambiente em que o comportamento deve ter lugar. Ela consegue incutir um 
sentido ao comportamento, integrá-lo numa rede de relações em que está 
vinculado ao seu objeto, fornecendo ao mesmo tempo as noções, as 
teorias e os fundos de observação que tornam essas relações estáveis e 
eficazes.   

 Segundo Moscovici (1978), a representação social organiza-se de acordo 

com dois seguimentos essenciais: a objetivação e a ancoragem. A objetivação 

auxilia a tornar real um conceito, como um esquema conceitual transferido pela 

imagem para uma visão material, transformando pensamentos em realidade. 

Objetivação, no entanto, é a forma concreta com que o sujeito exprime sua 

representação, ou seja, transforma o irreal em real, o abstrato em concreto.           

 Para Moscovici (1978, p. 111), objetivar “é reabsorver um excesso de 

significações materializando-as (e adotando assim esta distância a seu respeito). É 

também transplantar para o nível de observação o que era apenas inferência ou 

símbolo”. Já a ancoragem, conforme Jodelet (1989) funda-se na integração cognitiva 

do objeto apresentado, sejam ele constituído por acontecimentos, pessoas, idéias, 

reações. Nesse contexto há um sistema de pensamento social preexistente.  
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A ancoragem como consignação de sentido, está relacionada ao jogo de 
significações externas que incidem sobre as relações estabelecidas entre 
os diferentes elementos da representação. Isso porque os conteúdos de 
uma representação estão vinculados à significação que um dado objeto, 
fato, fenômeno ou idéia tem para determinados grupos sociais. Daí que a 
um mesmo objeto se inscrevem diferentes perspectivas, encarnando 
diferentes sistemas de valores ou de contravalores, dependendo da 
inserção social e cultural dos indivíduos. (COSTA e ALMEIDA, 1999,          
p. 258).  

Esses dois aspectos – a ancoragem e a objetivação – são considerados 

processos que formam as representações sociais. Eles revelam a interdependência 

entre a atuação psicológica e as circunstâncias sociais da prática, e mais ainda, 

como o social se converte em representações e como esta converte o social.  

As representações sociais auxiliam o indivíduo a interpretar, a decifrar sua 

vida, permitindo-lhe compreender o sentido do ato de viver. Elas se organizam como 

um saber em torno do real vivenciado e estruturam-se na relação do homem com 

este real. Na construção não é apenas a realidade do indivíduo ou grupo de 

indivíduos que norteia o sentido da representação social, mas sim sua interação com 

o real, com o meio em que vive.  

A objetivação é a maneira pela qual o indivíduo absorve e reabsorve variadas 

significações, elaborando, materializando os significados dos conhecimentos 

elaborados pelos indivíduos, realizando então a construção formal desses 

conhecimentos. Neste processo, a naturalização do tratamento das informações dá 

forma ao núcleo representativo. 

A construção formal do conhecimento, a sua objetivação orienta as 

observações e as análises dos indivíduos de acordo com a realidade socialmente 

construída. Segundo Franco (2004, p. 172), “a objetivação pode ser definida como a 

transformação de uma idéia, de um conceito ou de uma opinião de algo concreto”.  

Para Jodelet (1989), a objetivação não dá suporte suficiente à inserção 

orgânica do conhecimento elaborado pelos indivíduos, mas este processo ampara-

se na ancoragem em diálogo com a objetivação. Assim, garantirá  a articulação 

entre a representação e a realidade, o que designa a função cognitiva de 

interpretação do real e a orientação das relações sociais. 

As representações sociais refletem o saber do indivíduo e do grupo social ao 

qual pertencem, possibilitando tornar concreto um pensamento, contribuindo por 

organizar idéias e incorporando o que já foi assimilado. As interfaces da relação 
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entre indivíduo e meio expõem sobre origens e destino social de conhecimentos 

específicos dos grupos. .   

As representações sociais podem ser tomadas como viés de interpretação 

tendo em vista que auxiliam na percepção das condutas, na identidade e propiciam 

justificativa para as elaborações conclusivas. Enquanto forma de conhecimento, não 

analisam somente o conhecimento cognitivo elaborado, teorizado; mas também, o 

conhecimento adquirido nas interações cotidianas do senso comum.                               

      Os sujeitos que compõem um grupo, uma sociedade, expressam através de 

suas ações o conhecimento empírico, prático.  A identificação desse conhecimento 

possibilita interpretar e simbolizar para então, compreender sua estrutura e processo 

de formação. Como formas de conhecimento prático, as representações sociais 

“inserem-se mais especificamente entre as correntes que estudam o conhecimento 

do senso comum” (SPINK, 1995, p. 118).   

No âmbito do processo representacional Nóbrega (2001), caracteriza as 

mudanças sociais em três níveis: a) o cognitivo - que permite acesso às instruções, 

ao esforço demonstrado através do modo de agir das pessoas; b) o da formação – 

que procura entender o lado concreto, perfazendo para tanto um movimento de 

tornar concreto o já existente; c) o das edificações das condutas -  que analisa as 

posições, os procedimentos e as condutas dos pesquisados. 

Reafirmando, em consonância à compreensão dos níveis da cognição, 

formação e edificações de condutas na construção de referências pelos docentes 

sobre gestão da escola, é que este estudo busca identificar e compreender 

elementos constitutivos da representação social partilhada no grupo.  

Com o entendimento que as representações sociais criam comportamentos e 

a partir destes comportamentos é possível estudar, interpretar, entender e (por que 

não?) intervir no sentido de que estas venham a se constituir em um patamar de 

conhecimentos, é necessário balizar também, neste mesmo nível de conhecimento, 

o espaço da temática gestão escolar. E este é o propósito do capítulo a seguir.    
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3 A ADMINISTRAÇÃO DA ESCOLA: PARADIGMAS EM TRANSIÇÃ O 

3.1 O ESTADO DA ARTE SOBRE A GESTÃO ESCOLAR 

Com o intuito de situar o objeto de análise deste estudo (representações 

sociais de docentes do ensino fundamental sobre gestão escolar) e qualificá-la no 

bojo dos conhecimentos científicos, este capítulo inicia-se com o estado da arte das 

pesquisas sobre gestão da escola, fazendo-se acompanhar de uma análise sucinta 

das publicações que o integram. Em seguida ao estado da arte, a discussão se 

desdobra no entendimento da problemática atual em relação à gestão de espaços 

escolares e suas práticas características. 

A data base para início deste estado da arte é o ano de 1996, ano da 

promulgação da LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei no 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que define em seu escopo, normas para que haja na 

educação básica do sistema público de ensino, uma prática de gestão democrática e 

participação da comunidade. A Lei prevê que essa participação se dê por meio de 

conselhos escolares, levando dessa forma à descentralização da gestão (BRASIL, 

1996). 

Foi realizado um rastreamento de publicações nos seguintes endereços: 

portal eletrônico do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira), Scielo (Scientific Electronic Library Online), Caderno Cedes 

(Publicações do Centro de Estudos Educação e Sociedade), Reuniões Anuais da 

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

da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), e 

Revista Educação e Sociedade.  

A busca se concentrou em estudos e pesquisas realizados com foco em 

gestão escolar e representações sociais sobre a gestão escolar. Como palavras-

chave foram definidas: gestão escolar; gestão da escola; gestão da escola de ensino 

fundamental; descentralização da gestão escolar; modelo de gestão escolar; gestão 

democrática da escola e representações sociais da gestão escolar.  

 A consulta aos periódicos gerou a seguinte tabela: 

 

 



 36 

Tabela 1 - Pesquisas sobre a temática: representação social da gestão escolar 

PERIÓDICOS / NÚMERO DE ARTIGOS  
ASSUNTO / TEMA PESQUISADO SCIELO INEP CEDES EDUCAÇÃO E 

SOCIEDADE 
Gestão escolar 4 - 1 2 

Gestão da escola do EF 2 - 2 - 

Gestão da escola - 118 - 2 

Descentralização da gestão escolar - 27 - - 

Modelo de gestão escolar - 1 - - 

Gestão democrática da escola - 14 - - 

Representações sociais da gestão escolar - - - - 

TOTAL DE ESTUDOS ENCONTRADOS                     6 160 3 4 

TOTAL DE ESTUDOS UTILIZADOS                        3 10 1 2 

Fonte: RBPB 1 

Dos cento e setenta e três artigos encontrados nos sítios eletrônicos já 

mencionados, dezesseis abordam a temática da gestão escolar conforme abordada 

neste estudo. Foram selecionados por se aproximarem da temática pesquisada, no 

entanto, não se relacionam diretamente com as representações sociais sobre gestão 

escolar. Os estudos visam compreender o processo da gestão escolar qualificada 

como democrática, autônoma, descentralizada, participativa, com o envolvimento 

dos agentes da comunidade escolar e local, com vistas à construção de um ensino 

de qualidade. Tais estudos fundamentam a compreensão da gestão escolar e são 

tomados como referência pelas condições apresentadas em ampliar o embasamento 

teórico sobre a temática gestão escolar. 

Marques (2008) promove em seu estudo uma discussão sobre políticas de 

democratização/descentralização da gestão escolar no município do Cabo de Santo 

Agostinho, região metropolitana do Recife, no período de 2003/2004. A autora 

observou que são veiculados conteúdos democráticos nas políticas educacionais 

municipais e, assim, as políticas de descentralização podem contribuir para o 

estabelecimento de relações democráticas na escola e sua transformação. 

O estudo de Gomes (2005) sustenta que a política educacional apresenta 

modelos para se construir uma escola de qualidade para todos. Seu artigo se 

concentra em aspectos relativos a diferenças entre escolas, importância das origens 

                                                 
1 Professora autora da pesquisa Rosinete Bloemer Pickler Buss. 
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sociais dos alunos, gestão educacional, avaliação e trajetórias curriculares. Além 

desses aspectos, o autor discute as atuais condições de trabalho dos docentes de 

escolas públicas brasileiras.  

Tendo como referência pesquisas empíricas que apresentam um contexto de 

reestruturação do trabalho pedagógico, Oliveira (2004) discute as novas emendas 

constitucionais que têm sido apresentadas à educação escolar com relação aos 

seus objetivos, refletindo em mudanças nas formas de gestão e organização do 

trabalho na escola. 

As tendências das reformas educacionais em curso nas últimas décadas em 

vários países do mundo, inclusive no Brasil, são discutidas por Krawczyk (2008), que 

considera a gestão da educação e da escola um dos pilares de transformação 

social. A autora argumenta sobre a posição hegemônica nessas reformas e defende 

o início de uma mudança radical na maneira de pensar e programar a gestão dos 

sistemas educativos, concentrada, principalmente, na instituição escolar e sua 

autonomia. Nesse sentido, afirma que uma das principais políticas educacionais no 

Brasil está ligada à descentralização educativa e a descentralização escolar, sendo 

que esta última promove a autogestão institucional. Analisa as propostas de política 

educacional em gestão escolar dos governos de onze municípios de diferentes 

regiões do país, discutindo a racionalidade dessas novas formas de organização e 

gestão. A sua análise das propostas de reforma da gestão escolar pautou-se no 

questionamento ao centralismo, à democracia, à qualidade do ensino e ao papel dos 

professores e dos outros atores educativos.  

Fonseca (2003) reflete sobre experiências de gestão e organização escolar 

implementadas mediante programas de financiamento internacional. Em uma 

abordagem qualitativa analisa o impacto dessas experiências na gestão e na 

organização de escolas básicas brasileiras. Percebe uma divisão do trabalho escolar 

nessas propostas, que se aproxima da racionalidade taylorista, separando quem 

decide de quem executa, além de fragmentar as ações em projetos desprovidos de 

sentido político. 

Nesta mesma direção, um estudo elaborado por Mendonça (2001) aborda o 

tema da gestão democrática do ensino público no Brasil. Identifica como os sistemas 

de ensino dos estados, do Distrito Federal e das capitais organizaram-se para 

responder ao ordenamento constitucional que estabeleceu a gestão democrática 

como princípio do ensino público, e em que níveis adaptaram suas legislações e 
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normas, sua estrutura administrativa e seu funcionamento às demandas por 

participação. Considera que a gestão democrática é adotada pelo Estado para 

alcançar seus objetivos estratégicos. 

Sobre esta mesma temática, Ferreira (2008) aponta em seu texto a 

necessidade de humanizar a formação e as condições de existência dos 

profissionais da educação e da gestão da educação, ressignificando-as com outra 

base ética, que permita fazer frente aos desafios violentos da "cultura globalizada" 

na "sociedade transbordante", "insatisfeita" e "excludente", constituída de 

"ressentimentos" e de exacerbação do individualismo rumo à formação da cidadania 

plena.  

O artigo de Dourado (2007) aborda o cenário político e pedagógico em que se 

realizam as políticas direcionadas à gestão da educação básica. O autor busca 

explicitar concepções, ações e programas governamentais e suas interfaces com a 

suposta qualidade preconizada para esse nível de ensino no Brasil. Ao analisar tais 

políticas e programas no contexto de reforma do Estado, indica os limites e 

perspectivas desse processo sob a ótica da construção de novos parâmetros para a 

qualidade e gestão democrática da escola pública. 

A consolidação de uma nova organização e gestão do sistema educativo e da 

escola define a forma quase mercantil de delegação de poderes. Esse novo modelo 

de regulação supõe uma mudança radical da categoria sociedade civil e cidadania e 

vem sendo concretizado a partir de um processo de descentralização apresentado 

em três dimensões: descentralização entre os diferentes órgãos de governo 

(municipalização), descentralização para escola (autonomia escolar) e 

descentralização para o mercado (responsabilidade social). Trata-se, em síntese, de 

um estudo realizado por Krawcsyk (2005) que analisa, a partir de reflexões teóricas 

e pesquisas empíricas, um dos eixos principais da reforma educativa ocorrida nos 

anos de 1990 na América Latina. 

Jacobi (2008) apresenta um artigo em que faz uma reflexão sobre as 

possibilidades de ampliação na educação da cidadania e participação, considerando 

especialmente as condições em que está se construindo um espaço público no 

Brasil. Os dados foram colhidos em pesquisa realizada em quatro municípios 

paulistas com a finalidade de examinar em que medida e de que forma se dá a 

participação na gestão da educação.  A diversidade de formas de ação possibilitou 

ao autor analisar o papel dos diversos atores intervenientes, num contexto em que 
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ainda convivem formas tradicionais de gestão e experiências inovadoras que 

começam a se legitimar aos olhos da população.  

Sander (2005) realizou outro estudo com o objetivo de examinar duas 

vertentes que hoje ocupam crescente espaço na literatura especializada: a gestão 

produtiva, voltada para o mercado de trabalho e a gestão democrática, 

comprometida com a cidadania.  

Cerqueira e Freitas (2008), afirmam que a administração da escola pública 

tem se caracterizado pela centralização, verticalização e improvisação de ações 

que, ao longo da história, têm debilitado as escolas e produzido o fracasso escolar. 

Nesta pesquisa concluem que a prática da gestão em escolas públicas e estaduais 

de Salvador busca identificar o tipo de gestão desenvolvida nas escolas e as 

mudanças ocorridas nos processos administrativos e pedagógicos.  

Bof (2008) analisou o programa de Gestão de Qualidade, programa piloto 

para melhorar a qualidade e eficiência do ensino fundamental, com o intuito de 

reduzir os índices de repetência e abandono em onze escolas do município de 

Rondonópolis.  

Freitas e Girling (1999) discutem o processo de construção do exercício 

cotidiano da gestão participativa em escolas públicas no estado da Bahia.  Eles 

defendem que líderes escolares podem melhorar resultados no sistema público de 

ensino. Foi realizada uma experiência sobre gestão participativa nessas escolas 

focando a autonomia escolar, participação, comunicação e tomadas de decisão. 

Esta experiência foi realizada pelos professores e estudantes da Universidade 

Federal da Bahia e professores da Universidade Estadual da Califórnia, com o apoio 

da Fundação Ford, UNESCO, UNICEF e CNPq.  

Amoury (2003) aborda a gestão escolar numa perspectiva democrática, como 

maneira de atuar coletivamente, oferecendo participação aos membros da 

comunidade escolar e local.   

Freitas (2000) faz uma vinculação entre políticas públicas e administração da 

educação e aborda a necessidade de descentralização do sistema nacional de 

ensino. Enfatiza que a gestão participativa é essencial para a convivência 

democrática e a autonomia escolar.  

Com este primeiro panorama do estado da arte é possível perceber um vasto 

número de estudos sobre a temática Gestão da Educação, com foco no Projeto 

Político Pedagógico, Financiamento da Educação, Gestão de Recursos, Gestão 
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Pedagógica e Gestão de Qualidade. Ao escrever sobre o ensino, educação de 

qualidade e a gestão da educação, os autores citados preocuparam-se em analisar 

a descentralização e a participação de todos os agentes da comunidade escolar, 

sinalizando a escola como espaço privilegiado da gestão da educação e a gestão 

escolar como expressão de identidade da escola.  

No entanto, os estudos não fazem referência direta às representações sociais 

e nenhum deles tem na teoria das representações sociais uma possibilidade de 

abordagem da temática gestão escolar. Este fato que instigou ainda mais o intuito de 

pesquisar sobre gestão escolar com base nos saberes sociais de professores, que 

são agentes privilegiados nesse processo. 

No portal da ANPEd foram rastreados todos os grupos de trabalho (GTs).  No 

GT 05 – Estado e Política Educacional, na sessão de trabalhos completos 

apresentados, verificou-se também, artigos que abordam a “gestão escolar”, 

políticas sociais e educacionais. O período rastreado foi da 23ª a 30ª reunião da 

ANPEd, isto é , oito anos de ANPEd, do ano 2000 a 2007, visto serem estas as 

reuniões que constam no portal eletrônico. 

Neste período foram apresentados no referido GT 144 trabalhos completos; 

destes, 07 artigos se referem à temática gestão escolar. São eles: Silva (2008); Lima 

e Viriato (2008); Paro (2008 e 2008a); Martins (2008); Hipólito (2008) e Andrade 

(2008).   

O primeiro dos autores mencionados, Silva (2008), aborda a proposta de 

gestão democrática do ensino, discutindo as políticas de gestão escolar dominantes 

sob o regime escolar e a luta pela construção de uma escola aberta e com 

participação popular. O artigo faz enfoques nas eleições diretas para diretor e vice-

diretor de escolas públicas. 

No mesmo ano, Lima e Viriato (2008) discutem as políticas educacionais de 

descentralização, participação e autonomia das unidades escolares nos estados de 

São Paulo e Paraná a partir dos anos 80. Paro (2008) tematiza a democracia, em 

defesa da escola pública de qualidade. Escreve sobre a democracia como meio para 

a construção da liberdade em sua dimensão histórica, entendendo-a como processo 

que perpassa toda a vida dos indivíduos.  

A pesquisa de Martins (2008) investiga os limites e as possibilidades de 

gestão autônoma da escola pública da rede estadual de ensino paulista. Hipólito 

(2008) pretendeu apresentar a tendência de reorganização do estado e suas 
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implicações para o sistema educacional, o autor parte das visões conservadoras das 

políticas nas últimas décadas. NR 

O estudo realizado por Andrade (2008) analisou em que medida a gestão 

democrática está sendo entendida como espaço plural de poder e negociação de 

conflitos e vêm se construindo na prática da escola pública do Ceará.  O projeto em 

questão partiu do estudo da política educacional para a gestão escolar. O artigo 

apresentado por Paro (2008a) trata da democratização das relações que envolvem a 

organização e o funcionamento efetivo da instituição escolar.  

Em síntese, é possível observar com os trabalhos apresentados na ANPEd, 

uma demanda de pesquisas sobre gestão escolar, sinalizando a necessidade de que 

a mesma se constitua como democrática, autônoma e participativa. Nesta 

perspectiva, as pesquisas publicadas representam suporte teórico para esta 

pesquisa, uma vez que abordam o trabalho coletivo e participativo, desenvolvido no 

âmbito das práticas sociais com vistas a uma educação de qualidade.  

No portal do Google Acadêmico, por meio do Scielo e do Inep, foram 

encontrados vários artigos desenvolvidos com abordagem na teoria das 

representações sociais desenvolvidos na área da saúde, psicologia, serviço social, 

meio ambiente, sociologia e educação. Destes, quatro artigos foram tomados como 

âncora teórica a este estudo.  

O artigo de Mazzotti (2007) teve por objetivo identificar as representações 

sociais da identidade docente construídas por professores da rede pública de ensino 

fundamental do Rio de Janeiro frente aos desafios postos à escola na 

contemporaneidade. A autora realizou uma abordagem estrutural das 

representações, segundo Abric. Este estudo auxiliou na fundamentação teórica 

sobre as representações sociais dos docentes.  

O estudo de Faria (2000) também se baseou na teoria das representações 

sociais, com o objetivo de identificar as representações sociais de gestão escolar, 

bem como investigar sobre semelhanças e/ou diferenças de representação a partir 

dos fatores formação pedagógica e experiência de gestão. 

Franco e Varlotta (2004) tiveram como objetivo caracterizar as 

representações sociais que professores de ensino médio constroem, desenvolvem e 

elaboram sobre alguns aspectos relacionados ao espaço público, à gestão escolar e 

à prática pedagógica.  Um dos determinantes deste estudo sobre a representação 
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social dos professores está associado à gestão, como resposta de pesquisa e não 

com o foco da investigação. 

Maurício (2006) procurou compreender em seu artigo a resistência dos 

professores a um processo de mudança. A pesquisa foi realizada em uma escola 

estadual de ensino fundamental num município do Rio de Janeiro. A análise foi 

pautada na representação dos professores a respeito do próprio professor, do aluno, 

de seu comportamento, de reuniões, de diretor de escolas e de educação.  

Na biblioteca da Universidade Regional de Blumenau foram selecionadas seis 

publicações. A obra de Libâneo (2004), sua obra, apresentou-se como importante 

para o pensar democrático e participativo no universo do trabalho escolar. Lück et al 

(1998) fazem uma abordagem para a gestão escolar participativa, refletindo sobre o 

trabalho do gestor escolar, a descentralização do sistema de ensino e a 

democratização da gestão. Paro (2008a) aborda o conceito de qualidade do ensino 

e sua relação com a democracia na organização da escola como um todo.  

Paro (1993) apresenta as múltiplas determinações econômicas e sociais 

voltadas à administração escolar e a uma práxis administrativa escolar voltada para 

a transformação social. Sander (2005) aborda formas de participação política e 

educacional com base numa nova ética de convivência humana na escola e na 

sociedade. Guareschi e Jovchelovitch (2005) apresentam textos sobre as 

representações sociais, não somente para a psicologia, mas para todos os cientistas 

sociais. Abordam a teoria das representações sociais na vertente teórica de Serge 

Moscovici.  

A primeira parte da obra de Guareschi e Jovchelovitch (2005) aborda as 

dimensões teóricas das representações sociais. Após, examina os problemas da 

epistemologia e do método no estudo das representações. Por fim, a obra se dedica 

à pesquisa científica sobre os saberes práticos. Esta obra contribuiu na identificação 

e compreensão de métodos de pesquisa comumente empregados em estudos sobre 

representações sociais.  

Este estado da arte, bem como a revisão de literatura pertinente, caracteriza a 

temática gestão escolar como significativa no âmbito das pesquisas em educação. 

Abordam a problemática relativa a gestão escolar, denotando preocupação 

crescente entre os estudiosos e dirigentes educacionais. 

Neste cenário são reforçados os objetivos deste estudo. Da mesma forma que 

o estado e as instituições que compõem uma sociedade procuram novos rumos, 
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novos direitos e responsabilidades junto às bases que regem as escolas, e as 

pesquisas atentam a essa problemática, as representações sociais daqueles que 

constituem estas bases podem apresentar indícios pertinentes à transformação.  

3.2 A ESCOLA: FUNÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Da escola atual, como instituição social que tem a função precípua de 

socializar o patrimônio cultural da humanidade, se espera que prepare as novas 

gerações, oportunizando-lhes condições concretas de aprendizagem para uma visão 

ampla do presente, com perspectiva crítica do futuro.    

Para Wittmann (2004, p.16), a “[...] função da escola é garantir educação aos 

estudantes, contribuindo para que se tornem sujeitos, isto é, autores e senhores de 

suas vidas”. Isto significa criar oportunidades para que eles decidam, pensem, 

tornem-se livres e responsáveis, autônomos e emancipados.  

Essa afirmação de Wittmann traz com objetividade questões significativas 

para a condição humana: a liberdade de escolha e o poder da ação. Se os homens 

nada tivessem a contribuir para a construção e transformação do mundo em que 

vivem, toda a sua estruturação física, intelectual, emocional, motora; toda sua 

capacidade de interlocução simbólica, de planejar o seu devir; toda a sua 

potencialidade de produção artística estaria fadada à mera reprodução. 

 Em se tratando de gestão da escola enquanto ação humana é pertinente 

lembrar uma assertiva de Marx (1983, p. 149-150) sobre a atividade exclusivamente 

humana de estabelecer e cumprir objetivos: 

Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha 
envergonha mais de um arquiteto humano com a construção dos favos de 
suas colméias. Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor 
abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em 
cera. No fim do processo de trabalho obtém-se um resultado que já no início 
deste existiu na imaginação do trabalhador, e portanto, idealmente. Ele não 
apenas efetua uma transformação da forma da matéria natural; realiza, ao 
mesmo tempo, na matéria natural seu objetivo, que ele sabe que determina, 
como lei, a espécie e o modo de sua atividade e ao qual tem de subordinar 
sua vontade.   

A constituição de 1988 define em seu artigo 205, que “a educação é um 

direito de todos e dever do estado e da família” (BRASIL, 1988, p. 117).   A escola 
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como mediadora do processo educacional, deve desempenhar o duplo papel “de 

formar não somente os indivíduos, mas também uma cultura que vem por sua vez 

penetrar, moldar, modificar a cultura da sociedade global” (CHERVEL, 1990, p. 177). 

A contribuição educativa consiste em desenvolvimento integral do estudante, 

o que significa desenvolver não apenas os aspectos cognitivos, mas também os 

sociais, o ético, o emocional, o artístico, o biológico, entre outros, enfim propiciar-lhe 

experiências de naturezas diversas para que construa seu conhecimento científico, 

cultural, artístico, social. 

Nesse sentido cabe à escola a responsabilidade de criar um ambiente onde 

se oportunize o processo de construção do conhecimento, envolvendo os aspectos 

cognitivo, afetivo e social. A valorização da sensibilidade, da responsabilidade, da 

respeitabilidade, do companheirismo, da alteridade, da cooperação são aspectos a 

serem partilhados por experiências concretas que partem do exemplo do educador. 

Esses valores éticos e cidadãos se espraiarão para a vida em sociedade quando 

vivenciados no universo familiar e escolar.  

É importante considerar, todavia, para não correr o risco de assumir uma 

postura ingênua, que vivenciar esses valores significa “nadar contra a corrente” do 

ideário neoliberal, no qual, conforme analisa Gentilli (1995) vive-se um processo 

social em que os valores mercadológicos e competitivos nos envolve a todos, dando 

concretude à nossa consciência. Por esta razão não é possível ignorar que instaurar 

processos democráticos em uma sociedade que se pauta, quase que tão somente 

em valores individuais e competitivos, não se constitui em uma tarefa corriqueira, 

mas em gigantesco desafio. 

De outra parte, independentemente do sistema político vigente, em todas as 

sociedades é atribuída à escola a tarefa de transmitir o conhecimento acumulado 

para as gerações seguintes. Não se credita hoje à escola pública somente a 

responsabilidade pela preservação dos conhecimentos historicamente 

sistematizados e pela transmissão dos mesmos às novas gerações, mas também se 

espera dela uma ampla participação no processo de educação continuada de seus 

egressos. 

A educação continuada, como constituinte necessário dos princípios 
reguladores de uma sociedade para além do capital, é inseparável da 
prática significativa da autogestão. Ela é parte integral desta última, como 
representação no início da fase de formação na vida dos indivíduos, e, por 
outro lado, no sentido de permitir um efetivo feedback dos indivíduos 
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educacionalmente enriquecidos, com suas necessidades mudando 
corretamente e redefinidas de modo eqüitativo, para a determinação global 
dos princípios orientadores e objetivos da sociedade. (MÉSZÁROS 2005,   
p. 75). 

Assim, o objetivo da escola consiste em promover o pleno desenvolvimento 

do ser humano, permitindo que ele exerça sua cidadania com dignidade e 

responsabilidade. Nessa perspectiva, conforme Dowbor (1998, p. 259), a escola 

deixa de ser “lecionadora” para ser “gestora do conhecimento”. Segundo o autor, “a 

educação tem a possibilidade de ser determinante sobre o desenvolvimento”.   

À escola são atribuídos objetivos claros relacionados ao desenvolvimento do 

conhecimento, atitudes, procedimentos, valores e habilidades dos alunos por meio 

dos conteúdos ministrados.  Segundo Libâneo (2004, p. 106), é necessário “uma 

interdependência entre os objetivos e funções da escola e a organização e gestão 

do processo de trabalho na escola, de forma que os meios estejam em função dos 

objetivos”.  

A parceria entre escola e comunidade se faz necessária para o cumprimento 

dos objetivos propostos, pois aceitar que um pequeno grupo de profissionais da 

escola decida os seus rumos pelo coletivo é desconsiderar princípios democráticos. 

O ensino na escola deve estar a serviço de toda a comunidade escolar e para 

isso é indispensável que os atores sociais que a compõem sejam ouvidos, dêem sua 

opinião, possam argumentar e contra-argumentar com os profissionais da escola, na 

voz de seus representantes em organismos instituintes como os conselhos, as 

associações, o grêmio, os grupos- tarefa e outros, que poderão contribuir com a 

gestão da escola para o exercício da democracia.   

A Constituição Federal em seu art. 206 reza que: 

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  
I – Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber; 
III – pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 
IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V – valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, 
planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e 
ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII – garantia de padrão de qualidade. (BRASIL, 1988, p. 117).  
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Assim, a escola tem parâmetros a serem seguidos e leis que lhe dão suporte 

para realizar com competência o processo de construção da democracia 

participativa com toda a comunidade escolar.  Pode realizar a função de realização 

plena do ser humano, intervindo na formação do indivíduo e promovendo 

participação efetiva de todos nesta intervenção, o que auxilia na construção da 

liberdade de expressão e autonomia do pensar e agir.  

Para a formação democrática, é necessário que a interação do coletivo ocorra 

em suas instâncias culturais, sociais e afetivas. Wittmann (2004, p. 10) refere-se à 

importância da comunidade na vida escolar dos seus membros, quando afirma que 

“a cultura e o saber da comunidade fazem parte da vida do estudante a ponto de 

constituírem a educação com a qual ele chega à escola”.  A socialização de 

diferentes saberes é uma negociação de todos os membros da comunidade escolar, 

bem como da comunidade na qual a escola se insere.  

A escola é uma instância social indispensável e insubstituível para esta 
maturação e desenvolvimento formativo do devir humano. Este é o sentido 
de educação da radicalidade originante do devir humano como agente. Não 
nascemos gente, produzimo-nos e forjamo-nos gente, ativando nossa base 
biológica na complexidade das relações sociais. (WITTMANN, 2000, p. 88).  

Por ser a escola uma instituição social e com responsabilidade de educar as 

novas gerações, a gestão da escola deve considerar a formação humana como 

processo cultural e histórico, construído na e pela coletividade. Segundo Bordenave 

(1994), nenhum homem é uma ilha, pois desde o seu nascimento vive agrupado 

com seus pares e participando da história e da vida social, o que faz refletir sobre a 

participação como um mecanismo de respeito e necessidade à vida do ser humano.  

A função da escola, entre outras, vem ao encontro da necessidade de integrar 

grupos internos e externos da escola, “[...] a articulação entre os diversos segmentos 

que compõem a escola e a criação de espaços em mecanismos de participação são 

fundamentais para o exercício do aprendizado democrático que possibilite a 

formação de indivíduos críticos, criativos e participativos” (DOURADO, 2004, p. 32).   

Assim, cabe ao coletivo da escola a definição de um horizonte capaz de 

articular todos os segmentos que a compõem, evitando práticas de gestão 

centralizadoras e verticalizadas que pouco contribuem para a educação.  
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3.3 A ESPECIFICIDADE DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

Administração, para Chiavenato (2000, p.6), “vem do latim ad (direção, 

tendências para) e minister (subordinação ou obediência) e se refere àquele que 

realiza uma função abaixo do comando de outrem, isto é, aquele que presta um 

serviço a outro”. 

Administração, neste sentido, significa obter controle, produtividade e 

eficiência, características próprias do modo de produção capitalista, que se apóia 

quase que exclusivamente na racionalidade científica para a acumulação de bens. O 

lema dessa racionalidade é produzir mais com o menor dispêndio de energia e sem 

desperdício de matérias primas e força de trabalho.  

[...] a palavra administração sofreu uma radical transformação em seu 
significado original. A tarefa da administração é a de interpretar os objetivos 
propostos pela organização e os transformar em ação organizacional por 
meio do planejamento, organização, direção e controle de todos os 
esforços realizados da maneira mais adequada à situação. Assim a 
administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso 
de recursos a fim de alcançar objetivos. (CHIAVENATO, 2000, p. 6 e 7).  

A administração está presente na vida do homem desde o seu nascimento, 

pois ele nasce numa sociedade que já está organizada pelo e para o homem. 

Quanto mais complexa for a organização social, maior é a sua dependência dos 

processos administrativos, sem o qual seria difícil perseguir e alcançar os objetivos 

colocados pelos diferentes modos de produção, mormente o modo de produção 

capitalista. 

A administração da educação, por se tratar de uma atividade essencialmente 

humana, exige para se organizar o apoio em uma racionalidade de outra natureza 

(se é que se pode chamar de racionalidade os princípios e propostas educacionais) 

bem distinta daquela que orienta a organização da sociedade capitalista (LIBÂNEO, 

2004).  Neste enfoque, os princípios da administração, rigidamente estabelecidos e 

dimensionados, estão relacionados à natureza da organização do modo de 

produção capitalista, geradora de uma determinada realidade sócio/cultural.  

Sobre a administração escolar, Paro (1993, p. 136) considera a necessidade 

de “saber buscar na natureza própria da escola e dos objetivos que ela persegue os 

princípios, métodos e técnicas adequados ao incremento de sua racionalidade”, pois 
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o trabalho desenvolvido na escola consiste na transmissão e na construção do 

saber, o que envolve a relação entre sujeitos e não entre sujeitos e objetos, como se 

dá na produção de mercadorias. 

A administração escolar tem um foco diferenciado; ela se volta ao fazer social. 

Pesquisadores da administração escolar, assim como Paro (1993), afirmam que a 

administração escolar não pode ser comparada à administração de empresa, pois 

consideram que seus objetivos são específicos. Volta-se ao trabalho com o ser 

humano na construção do conhecimento, trabalho este considerado abstrato.  

A administração escolar não pode depender apenas do trabalho individual do 

diretor de escola e sua equipe, mas do esforço coletivo. Chiavenato (1979, p. 179) 

explicita que: 

A atividade administrativa é uma atividade grupal. As situações simples, 
nas quais um homem executa e planeja o seu próprio trabalho, lhes são 
familiares; porém, à medida que essa tarefa se expande até o ponto em 
que se faz necessário, o esforço de numerosas pessoas para levá-la a 
cabo, a simplicidade desaparece, tornando necessário desenvolver 
processos especiais para a aplicação do esforço organizado em proveito 
da tarefa do grupo. 

A constituição do campo da administração escolar brasileira foi sendo 

determinada pelo que Oliveira (2004) chama de “paradigma da empresa”. Neste 

paradigma faz-se a transposição dos princípios e da teoria geral de administração 

para a administração de unidades e sistemas escolares, acreditando que na escola 

devem ser aplicados os princípios da administração empresarial capitalista, fazendo-

se apenas as adaptações necessárias: “a administração escolar é uma das 

aplicações da administração geral: ambas têm aspectos, tipos, meios, objetivos 

semelhantes” (RIBEIRO, 1978, p. 95).   

Taylor é considerado o mais influente estudioso da teoria da administração 

capitalista. Suas premissas básicas asseguravam as expectativas da sociedade 

capitalista, em que a preocupação maior era com o controle e a racionalização do 

trabalho para obter resultados mais significativos em menos tempo. O objetivo do 

administrador era de deter o controle do trabalho; desfrutar poderes sobre os 

operários, estando ele responsável pelo controle e planejamento das atividades, ou 

seja, das ações a serem postas em prática.   

Henri Fayol, em sua teoria da administração, trouxe autoridade, hierarquia, 

ordem, unidade de pensamento e principalmente trabalho fragmentado.  
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Os princípios de comando, centralização das ações e controle trazidos por 

Taylor e Fayol foram e ainda são, adotados na administração das escolas do Brasil. 

Estes princípios refletem o caráter tecnicista e produtivista da teoria administrativa 

fabril, trazendo conseqüências negativas à educação. Há muitos obstáculos a serem 

superados na busca de elevar a qualidade da educação escolar considerada em sua 

especificidade de constituir-se em uma atividade essencialmente relacional, que se 

forja em processos no qual todos aprendem. 

Os princípios gerais da teoria da administração que serviram de referência às 

práticas escolares não satisfizeram e não satisfazem as necessidades sociais, uma 

vez que tratam de processos intrinsecamente diferentes como se tivessem a mesma 

natureza. 

No entanto, a administração escolar não está desvinculada dos aspectos 

gerais condicionantes da sociedade, pois a escola é uma instituição que faz parte da 

sociedade, estando submetida às suas regras e ás suas temporalidades não tendo o 

poder de se manter incólume ao modo de produção de vida e de trabalho. Pelo 

contrário está profundamente arraigada à sociedade da qual faz parte. Por esse 

motivo é que muitas pessoas entendem que administrar uma escola é o mesmo que 

administrar uma fábrica; que para a escola apresentar resultados satisfatórios é 

preciso que seu dirigente seja um administrador de empresas e não um educador. É 

como se a educação fosse uma mercadoria como outra qualquer, sujeita aos 

mesmos mecanismos estabelecidos pelo mercado de consumo.  

Kuenzer (1998, p. 3), com base nas mudanças no mundo do trabalho e os 

desafios que elas trazem à gestão da escola, discute sobre o princípio educativo de 

base taylorista/fordista: 

O princípio educativo que determinou o projeto pedagógico da educação 
escolar para atender as demandas da organização do trabalho de base 
taylorista/fordista, ainda dominante em nossas escolas, deu origem às 
tendências pedagógicas conservadoras em todas as suas modalidades, as 
quais, embora privilegiassem ora a racionalidade formal, ora a racionalidade 
técnica, sempre se fundaram na divisão entre pensamento e ação.   

  Em contrapartida, os princípios gerais da teoria da administração do modelo 

de produção taylorista/fodista que serviram de referência às práticas escolares não 

satisfazem mais às necessidades do mercado produtivo. 
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Estudiosa da relação educação e trabalho, Kuenzer relembra que o novo 

padrão de acumulação decorrente da globalização da economia e da reestruturação 

produtiva, vivido pelo capitalismo atual, vai aos poucos substituindo a base técnica 

de produção taylorista/fodista “por um processo de trabalho resultante de um novo 

paradigma tecnológico apoiado essencialmente na microeletrônica, cuja 

característica principal é a flexibilidade” (KUENZER, 1998, p.1).  

Este novo padrão de produção, o toyotismo, revestido de outras 

características, passa a exigir a adoção de um novo princípio educativo para a 

educação escolar. 

Neste sentido, é necessário refletir sobre qual é esse novo princípio educativo 

e suas implicações sócio-culturais e educacionais, o que por sua vez, demanda um 

repensar da forma de organização da escola e de sua administração em busca de 

preservar o sentido histórico-cultural desta instituição. É necessário contribuir na 

formação dos trabalhadores, sem, contudo se subordinar acriticamente, ao modo de 

produção capitalista. 

Paro (1997, p. 123) considera que:  

Não obstante estar sujeita às múltiplas determinações sociais que a colocam 
a serviço das forças e grupos dominantes na sociedade, a administração se 
constitui num instrumento que, como tal, pode articular-se tanto com a 
conservação do status quo quanto com a transformação social, dependendo 
dos objetivos aos quais ela é posta a servir.    

Para pesquisadores e educadores preocupados com que a escola contribua 

no processo de transformação social, a necessidade de buscar um novo paradigma 

para a administração escolar é necessária e urgente. Não se pode encarar o 

problema da administração escolar como sendo uma atividade técnica, desvinculada 

da sociedade, ou seja, dos seus determinantes sociais, dentre os quais figuram os 

movimentos transformadores.  

A prática do controle, das decisões, do trabalho individual, inibindo o trabalho 

coletivo e cooperativo dos envolvidos no processo de construção do conhecimento 

não serve para o trabalho da escola e não atende às necessidades e aos objetivos 

de uma sociedade que se pretende democrática. Embora a democracia 

historicamente tenha sofrido inúmeras mudanças, no ideário democrático brasileiro 

pós-ditadura militar a participação de todos é valorizada sobremaneira, pelo menos 

no discurso. 
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Se essas idéias prevalecem também no ideário da escola, é coerente buscar 

a instauração de uma administração escolar voltada ao trabalho coletivo, que 

valorize atividades integradas, que desenvolva o trabalho em equipes e combata as 

práticas individuais em direção à realização de objetivos comuns, definidos com a 

participação de todos os envolvidos. 

Destes pressupostos é que se procura, no movimento de democratização da 

sociedade e da escola dar combate à administração verticalista e autoritária para o 

acolhimento de modelos cooperativos e integradores que ponham em cena ações 

compartilhadas, coletivas, dando adeus à administração solitária e ineficaz. Busca-

se na atualidade uma administração ancorada na transformação social.  

Segundo Paro (1986, p. 152):  

A busca de uma especificidade para a Administração Escolar coincide com 
a busca de uma nova Administração Escolar, que se fundamente em 
objetivos educacionais representativos dos interesses das amplas camadas 
dominadas da população e que leve em conta a especificidade do processo 
pedagógico escolar, processo este determinado por esses mesmos 
objetivos.  

Para este estudioso a administração para a transformação social deve 

perseguir sua racionalidade interna, isto é, não basta que ela tenha o caráter 

transformador dos objetivos. É preciso que estes sejam perseguidos de maneira 

efetiva. Não podem permanecer no campo do ideal; é necessário direcionar as 

ações escolares para a busca efetiva dos fins propostos e na concretização dessas 

intenções (PARO, 1986, p.156)  

A administração para alcançar seus objetivos precisa agregar-se à 

organização e à transformação social. Nesse sentido, Paro (2008a, p. 82) diz que, “a 

atividade administrativa, enquanto utilização racional de recursos para a realização 

de fins, é condição necessária da vida humana, estando presente em todos os tipos 

de organização social”.   

Uma administração escolar comprometida com o processo de transformação 

e organização social deve procurar pontuar a adequação dos objetivos no que se 

refere à transformação. Sobre essa questão Paro (2008) enfatiza que uma 

administração escolar verdadeiramente revolucionária, que se preocupa com a 

organização da escola, precisa que todos os funcionários e a comunidade estejam 
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envolvidos no processo escolar de forma participativa. Para que isso ocorra, Paro 

(2008a, p. 160) sugere que: 

[...] a forma de administrar deverá abandonar seu tradicional modelo de 
concentração de autoridade nas mãos de uma só pessoa, o diretor, que se 
constitui, assim, no responsável último por tudo o que acontece na unidade 
escolar, evoluindo para formas coletivas que propiciem a distribuição da 
autoridade de maneira à transformação social.  

Neste cenário é que o conceito de administração escolar vem sendo 

progressivamente substituído pelo conceito de gestão. Para Vieira (1997, p. 249-250), 

O conceito de administração da educação é cada vez mais substituído pelo 
conceito de gestão da educação [...] a gestão da educação assume o 
conceito de estratégia como inerente a sua própria essência. Não se trata 
de simples troca de nomenclatura como pode parecer à primeira vista, mas 
alteração paradigmática extensiva e intensiva.   

O conceito é entendido de maneira ampla e abrangente, incorporando ao 

processo de planejamento educacional a formulação de políticas educacionais e a 

sua respectiva implementação. Dessa forma, a gestão e a educação podem ser 

entendidas como um conjunto de ações focadas no interior da instituição 

educacional partindo dos setores macros, como ministério e/ou secretarias de 

educação, por exemplo, até os setores micros das unidades escolares.  

Os termos gestão da educação e administração da educação possibilitam 

diferentes interpretações. Inúmeras discussões a este respeito são realizadas e 

nelas a gestão é apresentada como um processo dentro da ação administrativa. Em 

outras discussões seu uso denota sinônimo de gerência, de forma não tecnicista.  

 Pela delimitação assumida neste estudo, gestão não significa apenas um 

processo dentro da ação administrativa. Ela abrange todas as ações que envolvem a 

escola. Entendendo que gestão surgiu no espaço da educação para suprir as 

necessidades de mudanças na estrutura e no funcionamento da escola, a gestão se 

caracteriza pela efetiva participação e se apresenta como um caminho voltado à 

democratização do ensino e à descentralização da administração escolar.   

A prática de gestão tem por finalidade englobar a participação de todos no 

processo educacional, voltando-se aos objetivos permeados pela coletividade, 

contribuindo para o sucesso da escola e representando alternativas possíveis na 

melhoria do ensino, quando os objetivos propostos são alcançados.  
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Repensar a função da escola no contexto da sociedade moderna e 

globalizada é incorporar os resultados das pesquisas científicas das diferentes áreas 

do conhecimento (não apenas das áreas tecnológicas, mas também das áreas 

sociais), entendendo que ela necessita de constantes transformações para adequar-

se às demandas do processo de desenvolvimento. A adequação, no entanto, não 

pode deixar de considerar as conquistas históricas do povo brasileiro, que com suas 

lutas tornou constitucional o direito de todos à educação pública, gratuita e laica, 

como lembra Luiz Antônio Cunha em seu pronunciamento “A retomada de 

compromissos históricos aos 30 anos da ANPEd”,  na 30ª  Reunião Anual da 

ANPEd, realizada em Caxambu/MG, em outubro de 2007 (CUNHA, 2007).  

 Modificações na administração da escola pública têm por objetivo focar-se 

em ações que venham a redefinir o modus operandi no universo escolar, o que deve 

reforçar a autonomia do fazer a educação. A adoção da terminologia gerir ou 

gerenciar como modalidade alternativa à administração da escola, não pode 

significar abrir mão dos compromissos históricos da instituição escolar com a 

população. Ou seja, transformar a escola incluindo nela os avanços tecnológicos, 

não pode significar considerar a educação escolar com mercadoria, que as pessoas 

podem escolher e pagar. 

A mercantilização pode ser vinculada à bandeira da qualidade de ensino. No 

entanto, quantidade e qualidade são características que formam um par dialético 

inseparável. Em espaços democráticos, uma não existe sem a outra. Embora a 

gestão escolar deva sempre adaptar-se às necessidades e às diversidades de cada 

sistema de ensino, cada povo e cada cultura, as premissas básicas de participação, 

autonomia e descentralização, sem as quais não se pode falar em ensino 

democrático, precisam ser preservadas. 

3.4 O DIRETOR DE ESCOLA: ENFRENTAMENTO ÀS MUDANÇAS 

O diretor escolar, no enfrentamento às mudanças na organização da gestão 

da escola, tem por função refletir e redefinir sua atuação no planejamento das ações 

administrativas. Conforme Lima (1992, p. 49-50) “há necessidade de se repensar o 

papel que os administradores escolares podem e devem desempenhar para 
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melhorar a qualidade do ensino e para colaborar na construção de uma educação 

relevante para a maioria”.  

Ao longo dos anos o papel do(a) diretor(a) escolar vem sendo definido como o 

de agente responsável pelo aspecto administrativo e burocrático da escola. Esse 

lugar parece o de alguém caracterizado diretamente pela responsabilidade de 

fiscalizar e controlar as ações realizadas por sua equipe de trabalho. As políticas 

educacionais se apresentam concomitantemente como reflexo e construção dessa 

representação social.  

[...] a última palavra deve ser dada por um diretor, colocado no topo dessa 
hierarquia, visto como o representante da Lei e da Ordem e o responsável 
pela supervisão. Tal sistema hierárquico é constituído de tal maneira que 
todos os que participam da vida da instituição – desde o pessoal de 
secretaria e funcionários subalternos (serventes, inspetores de alunos etc., 
passando pelo pessoal técnico pedagógico, etc.), até os professores e 
alunos - devem desempenhar funções precisas o suficiente para permitir o 
controle e a cobrança no cumprimento das tarefas e atribuições que estão 
sob a responsabilidade e obrigação de cada um. (PARO, 1986, p. 132). 

Em consonância aos princípios da gestão educacional, os docentes e a 

direção da escola, seja ela considerada de pequeno, médio ou grande porte, devem 

estar preocupados em recuperar a unidade do trabalho pedagógico, partindo de 

condições concretas conforme a realidade do contexto escolar. Numa reflexão mais 

aprofundada sobre o fazer pedagógico, inicia-se o processo de questionamento 

sobre a importância dada ao trabalho burocrático e técnico na escola e a valorização 

do trabalho pedagógico assume outras perspectivas. Verificando o que compete a 

quem na tarefa de gestão da escola, a figura do diretor é fundamental e igualmente 

determinante na construção da integridade da educação e do ato educacional. 

O diretor de escola tem função de gerir na escola a participação, com 

princípios de autonomia e democratização. Na qualidade de gestor escolar, é a 

pessoa chave dentro da escola para assumir a liderança e o gerenciamento que 

venham a favorecer o desempenho da equipe escolar, da comunidade, dos pais e 

dos alunos.  Nesse contexto, o trabalho do diretor não se limita exclusivamente ao 

fazer burocrático e administrativo.    

[...] ele passa pelo compromisso sócio-político, que impulsiona a prática 
educativa para torná-la democrática e pelo compromisso educativo 
pedagógico que articula escola-comunidade, verificando-se que a teoria na 
prática garanta a socialização do saber e da cultura. Nesse contexto, 
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administrador escolar é elemento qualificado, dinâmico e vivificante do 
processo educacional. (WITTMANN e CARDOSO, 1993, p. 53).  

Na perspectiva da gestão, o diretor da escola atua como radar, antena 

receptora dentro da sua comunidade escolar. Ele atrai para si o desafio de incentivar 

a atuação coletiva, de buscar alternativas para solucionar problemas, conflitos e é o 

articulador principal das necessidades e interesses da comunidade. Dessa forma 

passa a ser o gestor político, o mediador do processo educativo.  

Vale ressaltar a necessidade de mudar a relação historicamente estabelecida 

entre professores e o diretor da escola, que tem se configurado pela fiscalização do 

diretor sobre o ato do professor, como também conceber o projeto educativo da 

escola como assunto de interesse de toda a comunidade escolar e não apenas dos 

quadros técnico-pedagógicos da escola. 

Isto implica que as decisões administrativas são objetos de discussões e 

encaminhamentos coletivos. Para tanto, professores e diretores precisam 

continuamente atentar ao seu papel e função institucional e socialmente 

estabelecidos, de maneira a tornarem-se mediadores dos diversos segmentos da 

escola, preferencialmente representados em organismos democráticos como 

conselhos, associações, grêmio estudantil, grupos-tarefa e outros.  

3.5 GESTÃO ESCOLAR: PRINCÍPIOS NORTEADORES 

3.5.1 Gestão da escola 

 A origem etimológica do termo gestão, segundo Cury (2002, p. 164), “vem do 

verbo latino gerere (exercer, executar), chamando a atenção para a postura 

dialógica subjacente ao conceito de gestão como forma de governo da educação em 

seus distintos níveis e modalidades de ensino”.   

Conforme Sander (2005, p. 123), “há duas décadas o termo gestão era 

praticamente inexistente na teoria e na prática da educação brasileira”. Os princípios 

da administração geral e da administração capitalista eram adotados empiricamente 

nos sistemas de ensino brasileiro, e gestão era um termo usado na organização de 

empresas em que a diretoria geral subdividia-se em gerências. 



 56 

O termo gestor escolar, no entanto, vem se consolidando nas escolas desde a 

implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, como já 

estava previsto na Constituição de 1988.  

A mudança implica em questionar sobre possíveis modismos terminológicos, 

bem como tentativas de adequar a administração escolar aos desígnios da ideologia 

do mercado, de forma a submeter a escola às demandas do capital.  

Segundo Vieira (2006, p. 36), a gestão escolar “orienta-se para assegurar 

aquilo que é próprio de sua finalidade – promover o ensino e a aprendizagem 

viabilizando a educação como um direito de todos, conforme determina nossa 

Constituição e Lei de Diretrizes e Bases”.   

Assim, gestão é a ação, atuação pela qual são mobilizadas condutas para se 

compreender os objetivos da estrutura, envolvendo, fundamentalmente, relações 

gerenciais e técnico-administrativas.   

A gestão escolar tem a função de articular o processo de decisão na 

coordenação dos trabalhos e na organização das atividades. Tem a superar os 

desafios oriundos da administração escolar; busca olhares significativos para a 

gestão pedagógica e de recursos humanos e administrativos. 

A gestão pedagógica institui objetivos para o ensino em a aprendizagem, 

propõe metas para a concretização das propostas pedagógicas e sua avaliação. O 

propósito da gestão pedagógica de uma escola precisa ser claro e consistente, 

porque o foco está no educar, ensinar, auxiliar o aluno no seu processo de 

construção do conhecimento. Neste sentido, a atividade da gestão pedagógica é 

atribuída aos coordenadores, administradores, orientadores, supervisores 

educacionais, juntamente com o gestor da escola. Assim, a gestão pedagógica cuida 

de gerir, gerenciar a área educativa da escola.  

A gestão dos recursos humanos, não menos importante que a gestão 

pedagógica e a administrativa, direciona-se à gestão de pessoas, ou seja, gestão de 

alunos, de professores e da comunidade escolar como um todo. Trabalhar com 

pessoas, lidar com cada uma delas, exige do gestor escolar uma sensibilidade 

apurada no convencimento do outro para contribuir com a qualidade do trabalho, 

fundamentalmente para que os professores, alunos e comunidade se sintam 

integrados e co-responsáveis no gerenciamento das atividades escolares.  

No caso da gestão administrativa, a finalidade é zelar pela parte física da 

escola, pela parte burocrática da instituição, preservando direitos e deveres de todos 
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os agentes da unidade. A gestão administrativa é também responsável pelo 

cumprimento do regimento interno escolar. 

Estes três núcleos da gestão, o pedagógico, de recursos humanos e 

administrativo, caminham juntos, integrados, com o objetivo de garantir o bom 

andamento do processo educativo e a organização das unidades escolares.  

O exercício da gestão escolar implica em lidar com pessoas, procurando 

mediar as interlocuções entre os sujeitos que a compõem; visa acatar olhares de 

todos que dela participam de forma sistêmica. No exercício democrático e 

compartilhado, as idéias derivam uma das outras formando um sistema que auxilia a 

entender e gerenciar os processos, interligando a escola e sua comunidade escolar, 

promovendo interações e observando das partes para o todo e/ou vice-versa. 

Sistema, segundo Régis Jolivet (1975, p. 205), significa “conjunto de 

elementos interdependentes e formando um todo organizado; conjunto de idéias ou 

de teses solidárias uma das outras e formando um todo lógico”. O conceito pode 

remeter, de início, a espaços fechados, visto que nas instituições escolares existem 

regras, leis, normas a serem observadas e realizadas. Mas, um sistema de gestão 

da escola é o que procura envolver todos que dela fazem parte buscando, em 

conjunto, oportunizar uma escola voltada ao cumprimento de sua função social.  

A expressão gestão de recursos humanos, por sua vez, também pode ter 

conotação de tratamento das pessoas como objetos e não como sujeitos de sua 

ação. Na linguagem da administração e gerenciamento de processos produtivos, as 

expressões utilizadas excluem os atores sociais. Na linguagem da gestão 

educacional, as pessoas são consideradas sujeitos do processo, considerando mais 

adequada a denominação gestão de pessoas.  

A preocupação com a terminologia vem sendo uma constante na discussão 

sobre gestão escolar. Ela pode tanto sinalizar diferenças sutis e fundamentais, 

quanto cair no esvaziamento de sentidos enquanto se renovam práticas antigas com 

denominações novas. Para Libâneo (2004, p. 101), “a gestão é a atividade pela qual 

são mobilizados meios e procedimentos para se atingir os objetivos da organização, 

envolvendo, basicamente, os aspectos gerenciais e técnico-administrativos. Neste 

sentido, é sinônimo de administração”.  

A gestão de uma instituição escolar visa à prática educativa organizacional 

num processo compartilhado. Deste modo, se percebe que a gestão escolar é um 

espaço privilegiado onde se dá o encontro entre a sociedade civil da escola e o 
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Estado. A representação social que constitui os grupos (re)criam novas significações 

e práticas.  

Como a gestão escolar se desenvolve sob responsabilidade de todos os 

agentes de uma escola, o trabalho em equipe se faz necessário. E quando um grupo 

de pessoas trabalha em conjunto, dando ênfase à formação e à aprendizagem dos 

alunos, sua representação social torna-se balizadoras de todas as ações. 

Quando se escreve envolvimento ou tarefa de todos, entende-se que todos 

têm o seu lugar no que diz respeito à escola e também à gestão. Todos os 

trabalhadores da instituição, incluindo alunos e comunidade escolar, são essenciais 

para atingir uma organização permanente, na qual todos sejam beneficiados.  

Mészáros (1981, p. 260) enfoca que “as sociedades existem através dos atos 

dos indivíduos, que buscam realizar seus próprios fins”. Em referência a 

representação social, Abric (2000, p. 28) define: ”[...] a identidade de um grupo terá 

um papel importante no controle social exercido pela coletividade sobre cada um de 

seus membros, e, em especial, nos processos de socialização”. Neste sentido, a 

gestão escolar tem também a função de promover um trabalho socialmente 

integrado, viabilizando ações de parceria, voltando-se ao bem comum e não 

somente a fins administrativos.  

Na busca da qualidade e produtividade no âmbito da gestão escolar em 

escolas públicas, a gestão pode se realizar em sua plenitude através do processo 

mediador. Em espaços públicos como o da escola, as relações pedagógicas 

desenvolvem-se por meio de ações dialógicas, o que resulta em ações 

democráticas. E “o estudo dos saberes tácitos sobre a vida pública é uma tarefa 

crucial para entender como a cidadania é pensada, praticada e distribuída” 

(JOVCHELOVITCH, 2000, p. 16) na sociedade e na escola, constituindo-se 

igualmente em compromissos da gestão escolar.  

O compromisso com a participação exige que a escola submeta suas 

propostas ao coletivo representativo dos segmentos que a compõem, seja de quem 

forem essas propostas. Mesmo quando se trata de determinações legais ou projetos 

que chegam prontos na escola, o debate sobre as inovações precisam ser 

realizados, quer para divulgar as boas idéias e ganhar adeptos, quer porque 

conhecer as propostas e discordar delas (mesmo sendo difícil e às vezes impossível 

mudá-las) é um direito de cidadania. 
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3.5.2 Democratização, autonomia e participação: princípios indissociáveis 

A temática gestão da escola vem ganhando destaque no âmbito político e 

pedagógico no que diz respeito à escola pública desde o início dos anos 80, visando 

uma sociedade democrática principalmente na área político educativa.  

No transcorrer da década de 1980, processos de democratização política no 

Brasil nortearam a discussão quanto à direção da escola ser ocupada por um único 

indivíduo. Essas discussões deram forças para que as instituições escolares 

iniciassem o processo de formação de colegiados, sendo compostos por membros 

da comunidade escolar.  

A democratização da escola foi um dos momentos em que a discussão 

quanto à gestão da escola foi posta em questão no processo político educacional. A 

organização escolar e a qualificação do ensino nesta última década do século, 

abriram caminhos para dar um novo significado ao processo de formação do 

indivíduo em uma escola eficiente e mais democrática.  

De acordo com os saberes socialmente elaborados, democracia é o povo no 

governo, ou ainda que o povo esteja e tenha o poder. Ao rigor da expressão, em 

país algum aconteceria de fato a democracia e, em casos específicos que mais se 

aproximam desse ideário, também se padece de restrições advindas do poder 

nacional. Seja de fato ou de direito, em representações sociais sobre democracia é 

nuclear a condição de povo no governo, o que implica em destacar como 

fundamental a participação.  

A palavra democracia tem origem na Grécia Antiga: “demos” significa “povo” e 

“kracia” significa autoridade, governo, poder, assim, “governo do povo”. Nos padrões 

atuais de democracia, e ao contrário do que se imagina, a sociedade da Grécia 

Antiga não era muito democrática. As melhores condições de vida eram 

oportunizadas para uma minoria do seu povo e poucos eram os que discutiam sobre 

questões políticas, filosóficas e religiosas, por exemplo. Grande parte da sociedade 

vivia sob pressão do trabalho escravo.  

Em outros espaços e tempos da história, como na idade média, a maior parte 

do povo que constituía a sociedade rural européia se organizava conforme as 

classes feudais. Isso acontecia nas cidades em que alguns servos e seus familiares 

desertores e uma pequena parcela da população se reuniam com o intuito de 

propagar o renascimento tímido da democracia. O foco era o atendimento igualitário 
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de participação para uma minoria do povo. Nas cidades os cidadãos burgueses 

como os profissionais liberais e comerciantes que gerenciavam, governavam, 

comandavam, detinham o controle sob a maioria da população.  Desta forma, surgiu 

a democracia burguesa, ou então conhecida democracia liberal.  

Guardadas as devidas proporções no que se refere à ausência da escravidão, 

a democracia burguesa se apóia na desigualdade social, o que gera processos 

intensos de miserabilidade da maioria da população, ao lado de extravagâncias de 

costumes de uma minoria dominante.  

A inconformidade do povo em relação ao regime que apontava a omissão da 

sua voz nas decisões tem presença mais marcante em alguns momentos históricos, 

com reivindicações populares na conquista de uma sociedade mais justa e humana. 

Em tempos recentes na história brasileira a conquista de uma Constituição Cidadã, 

em que os cidadãos passaram a ter algum poder de decisão e ser chamado a 

participar, há um processo, ainda que tímido, de participação popular. 

 Para Lima (1992, p. 29), “a democracia é um processo para cuja constituição 

a participação é elemento fundamental, podendo referendar um movimento que 

tanto pode traduzir-se em um modelo consultivo e instrumental como num 

movimento transformador”.  

Neste sentido, para esta maneira de governar, gerenciar, participar, tomar 

decisões mais voltadas ao ouvir, constatar, fundamentar para deliberar, nomeou-se 

democracia. E nela, as tomadas de decisões só fazem sentido se realizadas no 

coletivo, após amplas discussões, opiniões, sendo ouvidas e analisadas pelo 

coletivo sem discriminações de oportunidades. A democracia pressupõe a 

homogeneidade ou igualdade populacional manifestada em metas, acesso ao saber, 

levando todos à participação no poder e nas tomadas de decisão.  

Sacristán, (1999, p. 57) caracteriza a democracia como: 

Um conjunto de procedimentos para poder conviver racionalmente, 
dotando de sentido uma sociedade cujo destino é aberto, porque acima do 
poder soberano do povo já não há nenhum poder. São os cidadãos livres 
que determinam a si mesmos como indivíduos e coletivamente. 

Nesse movimento de construção histórico social, a democracia vem sendo 

observada em concordância com idéias e valores consonantes aos sistemas de 

referência socialmente elaborados. E com esse mesmo parâmetro balizador, a 
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gestão escolar democrática volta-se ao ensino de qualidade para todos. A educação 

diante de uma gestão escolar democrática e autônoma concebe como primordial o 

conhecimento, pois ele é uma construção social autônoma.  

Neste sentido, Libâneo (2004, p. 141) afirma que:  

A autonomia é o fundamento da concepção democrático-participativa de 
gestão escolar, razão de ser do projeto-curricular. Ela é definida como 
faculdade das pessoas de autogovernar-se, de decidir sobre seu próprio 
destino. Autonomia de uma instituição significa ter poder de decisão sobre 
seus objetivos e suas formas de organização, manter-se relativamente 
independente do poder central, administrar livremente recursos financeiros.  

A gestão democrática da escola sob o viés da autonomia não implica na 

ausência de leis e no seu cumprimento; pelo contrário, por meio das normas e leis, a 

escola tem autonomia de traçar seus objetivos, oportunizando condições de definir 

suas ações, pretensões, anseios da comunidade escolar em conformidade com os 

parâmetros elaborados pelos governos de quaisquer esferas.  

A democracia representa uma forma de melhoria na e da convivência 

humana, que se constrói na cultura do povo e sua história. O convívio pela busca do 

exercício coletivo e participativo de uma comunidade junto ao poder público fortalece 

a democracia numa sociedade; ou seja, os agentes de uma comunidade são co-

autores das ações de uma sociedade da qual fazem parte.  Para Bordenave (1994, 

p. 8) “democracia é um estado de participação”.  

O objetivo de uma gestão escolar democrática na escola está fundado na 

participação efetiva da comunidade escolar. Ao valorizar os anseios coletivos 

constituídos por alunos, pais, educadores e membros dos conselhos comunitários a 

gestão atende, desta forma, às necessidades reais da escola.  

A LDB, em seus artigos 14 e 15, aponta as seguintes proposições: 

Art.14 – Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática 
do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 
peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 
I. participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola; 
II. participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 
ou equivalentes. [...] 
Art. 15 – Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares 
públicas de educação básica que os integram progressivos graus de 
autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas 
as normas de direito financeiro público. (BRASIL, 2001, p. 32-33). 
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Nesta regulamentação consta o princípio de uma autonomia delegada; a lei 

apresenta uma gestão democrática e não estabelece diretrizes norteadoras para 

esboçar essa gestão. Aponta apenas o que parece ser lógico e socialmente 

reconhecido: a importância da participação de todos. 

A autonomia e a democratização são dois aspectos relevantes à gestão 

escolar e são considerados indissociáveis ao processo emancipador das pessoas e 

da humanidade. Intermediada por estes dois princípios a gestão democrática não se 

volta a um consentimento governamental, tampouco a estímulos das mantenedoras 

pelas instituições de ensino. A democracia torna-se parte da história da sociedade 

escolar organizada, contribuindo através da participação, do pensar e do fazer no 

fortalecimento das instituições e da sociedade. 

A gestão democrática tem se caracterizado como fator primordial para o 

envolvimento e comprometimento de todos os agentes da educação, com 

sustentação a curto, médio e longo prazo.   

Nesta perspectiva, a escola prima pela autonomia para realizar alternativas de 

ação, partindo do coletivo para alcançar a excelência que a comunidade escolar 

almeja diante de sua realidade. Para Libâneo (2004, p. 141) “autonomia é o 

fundamento da concepção democrático-participativa de gestão escolar, razão de ser 

do projeto pedagógico-curricular. Ela é definida como faculdade das pessoas de 

autogovernar-se, de decidir sobre seu próprio destino”. 

Descentralização, por sua vez, conforme Viriato (2004, p. 39), pode ser 

compreendida como sinônimo de desconcentração.  

Se considerarmos que descentralizar significa redistribuir o poder central, 
envolvendo necessariamente alterações nos núcleos de poder, que levam 
a uma maior distribuição do poder decisório até então centralizado em 
poucas mãos, podemos afirmar que descentralizar exige necessariamente 
a redefinição dos papéis desempenhados por todas as esferas 
governamentais: federal, estadual e municipal, no sentido de que estas, 
rigorosamente articuladas, prestem os serviços educacionais contando com 
a participação política da sociedade civil organizada. 

Na educação, a descentralização do ensino tem como proposta articular 

mudanças, o que torna significativo o ato de delegar funções. Na escola, 

descentralização implica em ações a várias mãos. Ela acontece mediante 

articulação ponderada de mecanismos democráticos, participativos e autônomos, 

visando intensificar o enfrentamento a práticas concentradas e centralizadoras.  
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As mudanças propostas e definidas na legislação vigente – LDB – Lei de 

Diretrizes e Bases no 9.394/96 – apresenta três principais aspectos que 

acompanham a tendência mundial: descentralização administrativa, participação da 

sociedade e mais autonomia das escolas públicas.  

Sobre a definição de participação, segundo Libâneo (2004, p. 102), “é o 

principal meio de se assegurar a gestão democrática da escola, possibilitando o 

envolvimento de profissionais e usuários no processo de tomada de decisões e no 

funcionamento da organização escolar”. Este envolvimento, com aproximação dos 

funcionários e comunidade escolar como um todo, proporciona maior conhecimento 

das metas e dos objetivos almejados pela instituição, o que favorece e até 

oportuniza uma dinâmica mais significativa entre os agentes integrantes da 

comunidade escolar.  

A participação deve abranger todos os níveis e, conforme Luce e Medeiros 

(2006 p. 17):  

Todos os níveis de participação devem estar presentes nos processos 
democráticos, pois não basta fazer parte do que pode ser exercido de 
forma passiva, mas avançar para a apropriação das informações, a plena 
atuação nas deliberações, das mais simples as mais importantes, 
exercendo o controle e avaliação sobre o processo de planejamento e 
execução.   

O homem em sua natureza volta-se à participação, enfrentamento 

comunitário que o ajuda na convivência humana. O ato de participar, estar atento ao 

que acontece ao redor, ajuda no cumprimento da cidadania, formando sujeitos 

autônomos e emancipados.  

O conceito de participação, segundo Libâneo (2004, p. 102), integra-se ao 

conceito de autonomia que “significa a capacidade das pessoas e dos grupos de 

livre determinação de si próprios, isto é, de conduzirem sua própria vida”.  Perante 

as decisões a serem tomadas, a gestão de caráter democrático e participativo toma 

como pressuposto que com autonomia são reduzidas as formas autoritárias de 

conduzir o trabalho nas escolas. 

Ter autonomia não significa abster-se das responsabilidades burocráticas e 

dos problemas da escola; mas agir com competência e responsabilidade, adotando 

padrões de gestão que venham ao encontro da necessidade da maioria. A 
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autonomia é vista como o foco principal e essencial à prática do desenvolvimento da 

gestão escolar.  

A autonomia competente exige maior responsabilidade da gestão escolar, 

visando sempre o enfrentamento de novos desafios, qualifica o trabalho e estimula 

construção conjunta. É contrária à centralização do trabalho e à burocracia; valoriza 

os agentes escolares e oportuniza o compromisso ético profissional no atender à 

escola e suas funções. Autonomia se conquista por meio da experiência do 

descentralizar.  

A participação da comunidade escolar auxilia na definição do caráter 

democrático da gestão e este se consolida na instrumentalização das ações 

cotidianas. A instrumentalização é viabilizada pela participação coletiva, autonomia 

delegada e conquistada e descentralização do poder de decisão.  

A participação exige propensão cultural, social e econômica. Além do 

envolvimento efetivo, requer aprendizado político e organizacional. A gestão 

democrática anseia pela participação e tomada de decisão dos sujeitos envolvidos, 

neste movimento gera-se conhecimento. O conhecimento surge das opiniões, idéias 

ou teorias que são justificadas (de forma empírica), acolhidas por uma comunidade. 

Independente do caráter assumido pela gestão, a participação concretiza a 

escola e suas práticas. No ensino o aluno aprende quando se sente agente, sujeito 

da própria construção. É participando das decisões da escola que saberá decidir 

sobre sua vida. O ato pedagógico e a aprendizagem se concretizam pela 

participação dos envolvidos no processo.  

Na perspectiva pedagógica, a gestão do conhecimento se transforma no foco 

da ação escolar por excelência, caracterizando um processo apoiado na geração, 

codificação, disseminação e apropriação do conhecimento para atingir, de forma 

organizacional, os fins educacionais.  

Jolivet (1975, p. 51) conceitua conhecimento como “operação vital imanente 

que tem por efeito fazer um objeto presente ao sentido ou à inteligência”. Assim, a 

expressão gestão do conhecimento sucita a idéia de segmento ordenado, vinculado 

e acintoso, apoiada no desenvolvimento de conhecimentos úteis, com o propósito de 

alcançar um alto grau da organização intelectual.  

A significativa construção do conhecimento dos sujeitos depende da 

comunicação direta, transparência nas informações, bem como na descentralização 

das decisões e valorização do homem em todas as suas dimensões. Com este fim a 
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gestão escolar ultrapassa desafios que culminam em benefícios à sua ação e 

conduta, favorecendo assim a construção do conhecimento.  

Segundo Libâneo (2001), o importante numa gestão escolar é a 

comunicação, a transparência nas informações, a descentralização das decisões, a 

valorização do homem em todas as suas dimensões, motivações, participação 

coletiva nas decisões e nos resultados obtidos, envolvimento de cada um com os 

objetivos a serem atingidos e, sobretudo, o trabalho em equipe.  

Isto significa passar à comunidade escolar a responsabilidade de conduzir os 

destinos da instituição escolar da qual faz parte. Este processo que coloca os 

destinos da escola nas mãos de quem melhor conhece a realidade exige indivíduos 

melhor capacitados para tomar decisões, gerir recursos, mobilizar a comunidade, ser 

inovador. 

A proposta de descentralizar tem, assim, um novo enfoque, centrado em 

resultados e não em processos. Importa saber onde se quer chegar e que resultado 

se deseja alcançar, pois os desafios para a gestão escolar são muitos e de natureza 

bastante complexa.  

A escola precisa formar seus discentes para cumprirem com responsabilidade 

sua cidadania. Amplia os níveis de participação com vistas à autonomia e 

descentralização, a gestão responde pela formação dos cidadãos críticos e com 

capital cultural suficiente para questionar desmandos e arbitrariedades históricas 

ocasionalmente decorrentes de exercícios irresponsáveis do poder e contribuir, de 

forma mais efetiva, para a transformação social. 

Como dizia Paulo Freire a escola sozinha não pode transformar a sociedade, 

mas essa transformação também não ocorrerá sem a sua contribuição. Ao que 

reforçariam os estudiosos em representações sociais: toda transformação promovida 

por um povo se dá pautada no sistema de referências que ele próprio edifica e 

compartilha.   
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4 GESTÂO DA ESCOLA: REFERÊNCIAS EMPÍRICAS E ANALÍTI CAS 

4.1 A PESQUISA COMO BUSCA DE REFERÊNCIAS 

4.1.1 Tipo de pesquisa 

A busca por identificar as representações sociais de um grupo de docentes de 

escolas públicas sobre gestão escolar, com o objetivo de levantar indicadores que 

favoreçam a implantação de gestões participativas, se dá neste estudo, por meio de 

uma pesquisa qualitativa.  

As pesquisas que se utilizam da abordagem qualitativa possuem a 
facilidade de poder descrever a complexidade de determinada hipótese ou 
problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e 
classificar processos dinâmicos experimentados por grupos sociais, 
apresentar contribuições no processo de mudança, criação ou formação de 
opiniões de determinado grupo e permitir, em maior grau de profundidade, 
a interpretação das particularidades dos comportamentos ou das atitudes 
dos indivíduos. (OLIVEIRA, 2002, p. 61).  

As pesquisas qualitativas possibilitam ao pesquisador analisar e interpretar 

relações entre o mundo real, os sujeitos da investigação e as questões levantadas 

em uma análise indutiva do seu objeto de estudo.  

Essa opção investigativa permite maior objetividade acerca da compreensão 

da ação social dos indivíduos quando se procura compreender um fenômeno 

específico em sua profundidade. Ao invés de números, estatísticas, regras e outras 

generalizações, a pesquisa qualitativa é desenvolvida de forma descritiva, 

interpretativa e comparativa.  

Este estudo, que se desenvolve a partir da noção de representação social em 

sua complexidade, tem na perspectiva da pesquisa qualitativa uma opção mais 

acurada para análise dos dados empíricos, que permitem uma descrição minuciosa 

dos fenômenos, comportamentos, a partir das experiências relatadas pelos sujeitos. 

Nessa perspectiva eles têm uma interação mais participativa com o pesquisador, 

com o desenrolar da pesquisa e com os seus resultados. 

A pesquisa qualitativa possibilita organizar os dados coletados em padrões, 

categorias e unidades básicas descritivas, por meio de interpretação, atribuição de 
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significado à análise e definição de padrões encontrados por relacionamentos entre 

as dimensões descritivas.  

O estudo com caráter qualitativo de investigação leva a considerar questões 

da representatividade. Nesse veio investigativo, as representações sociais podem 

ser utilizadas como fundamentação teórica e como abordagem metodológica, 

favorecendo a articulação, a análise e a interpretação dos dados. Frente ao objetivo 

de compreender conhecimentos consensuais entre docentes sobre gestão escolar 

em um dado grupo, a opção pela abordagem qualitativa é pertinente e suficiente.  

Metodologias comumente empregadas em pesquisas sobre representações 

sociais também auxiliam na compreensão dos sistemas de referência partilhados 

pelos docentes, uma vez que suas ideologias, pensamentos  modos de agir poderão 

reforçar o conhecimento sobre o objeto de investigação. Conforme Jodelet (1989,    

p. 188), “as representações sociais são uma forma de conhecimento socialmente 

elaborado e partilhado, tendo uma visão prática e concorrendo para a construção de 

uma realidade comum a um conjunto social”. Esse conhecimento reflete conceitos, 

explicações e afirmações do indivíduo, e entre indivíduos, sobre o senso comum de 

um determinado grupo envolvido numa mesma questão social. 

Jodelet (1989) considera que as representações sociais dizem respeito à 

maneira de como os sujeitos apreendem os acontecimentos, interagem com uma 

determinada informação relacionada à vida cotidiana. A utilização das 

representações sociais como metodologia de um estudo auxilia a expressar os 

acontecimentos acumulados pelos indivíduos a partir das experiências por eles 

vivenciadas.  

 Qualifica também o objeto desta investigação, a representação social dos 

docentes se constitui como relevante na compreensão da gestão escolar, uma vez 

que estas permitem o enfoque da temática em dois eixos: a) princípios teóricos e 

ações políticas de gestão escolar; e b) ações de gestão perceptíveis no espaço 

concreto da escola. 

Nesta perspectiva, conforme argumentação desenvolvida no próximo item, a 

entrevista semi-estruturada e o questionário constituíram-se como instrumentos 

adequados para a coleta de dados e qualificação da pesquisa. 
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4.1.2 Instrumentos de investigação 

O procedimento inicial na exploração da coleta de dados se deu por meio de 

realização de entrevistas semi-estruturadas, com intuito de abrir novas questões 

durante sua realização, quando necessário.  

A entrevista é um instrumento no qual o entrevistador tem por objetivo obter 

informações relacionadas a um objetivo específico. A opção pela entrevista semi-

estruturada se justifica porque a “[...] formulação da maioria das perguntas [é] 

prevista com antecedência e sua localização é provisoriamente determinada" 

(COLOGNESE e MÉLO, 1998, p. 22).  

Na entrevista semi-estruturada, o entrevistador tem uma participação ativa, 

apesar de obedecer a um roteiro previamente elaborado. O pesquisador pode ainda 

inserir eventualmente outras perguntas que julgue necessário no decorrer da 

entrevista no contexto pesquisado. Durante a realização da entrevista podem ser 

introduzidas outras questões que surgem de acordo com o que acontece no 

processo em relação às informações desejadas. 

De acordo com Triviños (1987, p. 174):  

Entrevista semi-estruturada é aquela que parte de certos questionamentos 
básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa e que, 
em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, junto de novas 
hipóteses que vão surgindo à medida que recebem as respostas do 
informante. Desta maneira o informante, seguindo espontaneamente a linha 
de seu pensamento e de suas experiências dentro do foco principal 
colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo 
da pesquisa.  

Para realização das entrevistas foi utilizado um gravador de voz. Conforme 

Marconi e Lakatos (2002), o uso do gravador é ideal e de fundamental importância 

na entrevista, para que o registro das respostas seja realizado de forma fidedigna, 

desde que o entrevistado concorde com sua utilização. 

Entrevistas semi-estruturadas foram realizadas previamente para validação 

do tema proposto neste estudo. Foram aplicadas em uma escola da rede municipal 

de ensino do município já citado. Esse procedimento de coleta de dados contribuiu 

no delineamento tanto das questões de pesquisa quanto do universo a ser 

investigado. Por meio da entrevista, foi possível legitimar a intenção do estudo, bem 

como refletir com mais profundidade sobre questões nucleares da temática.  
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A entrevista semi-estruturada utilizada como instrumento de investigação foi 

composta por cinco questões norteadoras:  

1. O que você entende por gestão escolar? 

2. A gestão escolar é responsabilidade de quem?  

3. Em sua opinião, qual o principal elemento norteador da gestão escolar? 

4. Podemos acreditar numa gestão escolar democrática?  

5. Suas respostas, até o momento, podem caracterizar processos de gestão 

vivenciados no âmbito escolar?  

Mediante fragilidades percebidas no processo de realização das entrevistas e 

dificuldades visualizadas na análise dos dados, surgiu a necessidade de utilizar um 

questionário como instrumento de coleta de dados. As dificuldades podem ser 

atribuídas, em parte, ao fato de, no período em que as entrevistas foram realizadas, 

estar a investigadora atuando como diretora de uma das unidades escolares 

envolvidas na pesquisa.  

Como o estudo acentua a busca de determinantes dos saberes sociais sobre 

gestão escolar, bem como elementos elucidativos das práticas em gestão escolar, o 

questionário pode, conforme suas próprias especificidades e em consonância ao 

enfoque da pesquisa em representações sociais, melhor auxiliar na qualificação e 

veracidade dos registros obtidos.  Com vistas também à qualificação da pesquisa, o 

questionário foi aplicado a professores das redes municipal e estadual.   

Em que pese a necessidade de cuidados para não prejudicar o processo de 

coleta de dados, o que significou neste estudo, criar um distanciamento entre a 

pesquisadora e os entrevistados, no sentido de não interferir nas respostas dos 

professores, as entrevistas piloto atuaram na validação do tema e da abordagem. 

Se questionários não identificados podem compensar possíveis fragilidades 

de entrevistas semi-estruturadas e estas têm alcances não obtidos pelos 

questionários, a opção pelo instrumento de coleta de dados não pode desconsiderar, 

todavia, que não existe a tão desejada neutralidade da pesquisa científica.  

Por esse conjunto de razões, todas as estratégias metodológicas empregadas 

neste estudo foram selecionadas pelo potencial específico e pelas condições 

concretas de adequação na manifestação da realidade social e compreensão da 

estrutura das representações sociais. 
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 O questionário aplicado na coleta de dados é composto por onze questões: 

três questões fechadas e oito questões abertas. As primeiras três questões foram 

realizadas com o intuito de conhecer melhor o perfil dos sujeitos deste estudo; as 

demais estão relacionadas direta ou indiretamente ao objeto da pesquisa que é a 

representação social dos docentes sobre a gestão escolar. 

As três questões fechadas favorecem uma leitura quantitativa sobre os 

professores, como grau de instrução, tempo de serviço, área de atuação. Uma 

questão semi-aberta solicitou dos sujeitos que assinalassem por quem a gestão 

escolar deve ser desenvolvida e ainda sugeriu que a resposta se seguisse de uma 

justificativa.  O instrumento de coleta dos dados também apresentou sete questões 

abertas, oportunizando aos sujeitos da pesquisa a liberdade de expressão, e à 

pesquisadora, maior fidedignidade na análise.  

4.1.3 Os sujeitos: interlocutores e coadjuvantes 

A pesquisa de campo se desenvolveu em duas escolas, uma da rede 

estadual e outra da rede municipal de ensino de Pomerode, município de pequeno 

porte (tem cerca de vinte e cinco mil habitantes), localizado no Médio Vale do Itajaí, 

no interior do Estado de Santa Catarina. O relevo montanhoso, bem como as 

condições históricas de localização e desenvolvimento de setores comerciais e 

unidades fabris, contribuiu para que não ocorresse no município a concentração 

urbana em torno do centro. Esse fato pode dificultar, por um lado, a comunicação 

entre os grupos sociais. Por outro lado, pode preservar sua identidade, aliando à 

amplitude do espaço habitado as condições de promoção na melhoria da qualidade 

de vida.  

Frente a esta singularidade as unidades escolares foram selecionadas, em 

primeiro lugar, pelo critério de localização: uma localizada na região norte da cidade 

e a outra na região sul. O distanciamento não descaracteriza os participantes como 

grupo social, vista a identidade cultural fortemente preservada no município, assim 

como demais sociais e econômicos prevalecentes na homogeneização. 

A preocupação quanto ao distanciamento geográfico das escolas 

selecionadas também se deve ao cuidado de não incluir docentes que lecionassem 

nas duas unidades de ensino, o que é comum neste município pelas práticas de 
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complementação de carga horária dos docentes. Outro fator determinante na 

definição dos espaços de pesquisa foi a intenção de envolver unidades pertencentes 

a sistemas de ensino distintos, sendo uma da rede municipal e outra da rede 

estadual, de forma a projetar o enriquecimento dos dados. 

A definição por duas escolas, e não mais, se justifica pelas peculiaridades da 

pesquisa em representação social. No contexto investigado, o grupo se constitui 

pela condição de pertença ao município e sua cultura, pela identidade profissional e 

pelo espaço de atuação. Nessas condições, a representatividade do grupo é 

suficiente para discussão de sistemas de referências partilhados em comum sobre 

gestão da escola.   

Os determinantes para a seleção dos sujeitos foram: ser professor do Ensino 

Fundamental e estar atuando em uma das escolas selecionadas; e se dispor, 

livremente, a participar da pesquisa, respondendo o questionário. Dadas essas 

condições, são 35 docentes os sujeitos deste estudo, sendo 15 da rede estadual de 

ensino e 20 da rede municipal.  

No grupo há docentes que lecionam em dois ou até três níveis de ensino, ou 

seja, atuam em séries iniciais, nos primeiros anos do ensino fundamental ampliado e 

com disciplinas específicas nas séries finais do ensino fundamental. Essa 

multiplicidade de funções se deve, em parte, à complementação de carga horária 

para professores efetivos com jornada de 40 horas/aula semanais de trabalho. 

Levando em consideração, por exemplo, um professor de Inglês que leciona desde a 

primeira série, ou primeiro ano, até a 8a série do Ensino Fundamental numa mesma 

instituição, terá necessidade de preencher sua carga horária em mais de um nível de 

ensino, já que no currículo há poucas aulas de Língua Inglesa em cada turma.  

Os docentes envolvidos atuam conforme sua formação acadêmica. Seja na 

rede estadual ou municipal, aqueles que ocupam outra função que não a de 

professor na escola são, em primeira instância, concursados como orientadores 

educacionais, administradores escolares ou auxiliares técnicos pedagógicos 

docentes. Pode também se tratar de diretores ou secretários da escola, cargos de 

confiança do poder executivo em exercício. 

Os professores têm, embora indiretamente, papel de coadjuvantes neste 

processo de busca pela compreensão da representação social acerca de gestão da 

escola. 
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4.1.4 Dados: os primeiros indícios 

A aplicação do questionário para a coleta dos dados foi realizada no período 

entre a segunda quinzena do mês de maio e a primeira quinzena do mês de junho 

de 2007.  

O questionário foi aplicado na escola da rede municipal de ensino no período 

vespertino, num dia em que, pelo quadro de horários, estava presente a maioria dos 

docentes na instituição, num total de vinte (20) docentes. Destes, todos participaram 

como sujeitos da pesquisa preenchendo o questionário. A direção da escola 

consentiu a aplicação do questionário no primeiro momento do turno, permitindo que 

os docentes ficassem livres para realizarem o seu preenchimento. Nesse momento 

os alunos ficaram no pátio, sendo observados pelos docentes da Educação Infantil, 

zeladores e demais auxiliares de serviços gerais.  

A duração da aplicação do questionário foi, no máximo, de 40 minutos. A 

maioria dos respondentes utilizou de 15 e 30 minutos. Após este tempo, o sinal para 

o início das aulas foi acionado. À medida que os professores terminavam de 

responder ao questionário seguiam para suas respectivas salas de aula.  

No momento da aplicação do questionário com os sujeitos da escola 

municipal de ensino, observou-se preocupação e receio em responder a algumas 

questões. Dois docentes afirmaram verbalmente, ao devolver o questionário à 

pesquisadora: Esta última questão não vou responder para não me comprometer. 

Durante a aplicação três docentes conversaram entre si comentando, em voz alta e 

desencadeando o diálogo: Nossa! Não sei o que responder nesta questão. O que 

vocês escreveram aqui?Também não respondemos ainda.  

Os sujeitos se sentiram pressionados a responder de forma rápida, pois os 

alunos os aguardavam no pátio para irem à sala de aula. Isso pode ter ajudado a 

responder o que lhes vinha à mente em primeira instância, o que é relevante para o 

estudo das representações sociais. Respostas não elaboradas previamente, 

tampouco racionalizadas, e sim a manifestação espontânea de conteúdos não 

sistematizados do saber cotidiano, implicará em maior autenticidade da pesquisa na 

descrição dos elementos constitutivos da representação social. 

Na rede estadual de ensino, a aplicação do questionário ocorreu em momento 

de reunião de estudos com os docentes, previamente agendada pela diretora da 
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escola. A reunião tinha como pauta a deliberação sobre assuntos pedagógicos da 

referida unidade.  

Os docentes não foram previamente informados que seriam convidados a 

participar como sujeitos desta pesquisa, embora autorizado pela direção da escola.  

Assim que a reunião iniciou foi passada a palavra à pesquisadora, que apresentou a 

proposta de pesquisa aos 15 docentes presentes e todos aceitaram o convite, 

inclusive a diretora da escola e os coordenadores pedagógicos, todos formalmente 

licenciados para atuar na educação.   

A referida reunião de estudos foi realizada após o horário do intervalo entre as 

aulas, na primeira quinzena do mês de junho de 2007, com início às 15 horas e 30 

minutos, sendo os alunos dispensados com aviso prévio aos pais.  A direção da 

unidade escolar colocou a instituição à inteira disposição para auxiliar no que fosse 

preciso, de forma a contribuir com esta pesquisa de mestrado; considerou relevante 

e pertinente o tema deste estudo e se mostrou empenhada em conhecer os 

resultados.  

4.2 DELINEANDO A ANÁLISE 

No questionário aplicado três (3) questões eram fechadas, uma (1) semi-

aberta e sete (7) questões abertas. A questão semi-aberta e as sete (7) questões 

abertas foram elaboradas com a intenção de identificar a representação social dos 

docentes quanto à gestão escolar. Em síntese, sendo estas as questões: 

a) Questões fechadas:  

Questão1. Assinale com um x o seu maior grau de instrução. Identifique ao 

lado, com a expressão “curso em andamento”, se for o caso.  

(  ) Ensino Médio 

(  ) Ensino Superior 

(  ) Pós-graduação: Especialização 

(  )Pós-graduação: Mestrado 

(  ) Pós-graduação: Doutorado 

Questão 2. Assinale sua área de atuação indicando o(s) ano(s) e ou série(s):  

(  ) Ensino Fundamental 9 anos 
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(  ) Ensino Fundamental – Séries Iniciais 

(  ) ensino Fundamental – Séries Finais 

(  ) Outra função. Qual?  

Questão 3. Quanto tempo de serviço você possui na área da Educação?  

 

b) Questão semi-aberta: 

 Questão 8. Do seu ponto de vista, a Gestão Escolar é desenvolvida por 

quem? Administrador escolar; diretor escolar; corpo docente; APP – Associação de 

Pais e Professores; Comunidade Estudantil; Comunidade de pais; Outros. Quem?  

 

c) Questões abertas:  

Questão 4. Escreva 5 palavras que primeiro lhe vem à mente quando ouve a 

expressão gestão escolar. 

Questão 5. Das palavras listadas na questão 4, indique qual você considera a 

mais relevante.  

Questão 6. Da questão 4, selecione também a palavra que você considera, 

por ordem de relevância, a segunda mais importante; justifique sua escolha.  

Questão 7. Para você o que é: a) Gestão? b) Escola?  c) Gestão escolar? 

Questão 9. Para você, o que caracteriza uma gestão escolar democrática? Questão 

10. Para você, o que poderia ser considerado como determinante em um processo 

de gestão escolar?  

Questão 11. Com base em suas concepções, que aspectos de gestão escolar 

você visualiza atualmente no espaço em que atua?  Justifique.   

As questões quatro, cinco e seis destacadas acima, tiveram como função 

específica identificar os elementos constitutivos da representação social dos 

docentes sobre gestão escolar.  

A representação social está presente no conhecimento subjetivo pertencente 

às crenças individuais e conhecimentos construídos socialmente. Neste sentido, as 

três primeiras questões abertas possibilitaram análise mais significativa da 

representação social. Os saberes são produtos advindos da realidade individual e 

coletiva dos sujeitos, determinando assim, a forma de como o sujeito interpreta a 

situação que lhe é questionada, possibilitando ao pesquisador utilizar associação 

livre de palavras para compreender a representação social dos docentes. 
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As três questões fechadas auxiliam na caracterização dos docentes quanto 

ao grau de instrução, área de atuação e tempo de serviço na educação. 

Os questionários numerados de 1 a 15 foram respondidos por professores da 

rede estadual de ensino; de 16 a 35 por professores da rede municipal. Destes, sete 

foram respondidos por docentes que ocupavam, no momento da aplicação do 

instrumento de coleta de dados, outras funções na escola, sendo dois como 

diretores, um como administrador(a) escolar, um na orientação pedagógica, dois na 

função de secretário(a) e um professor(a) do projeto xadrez na escola.  

Como a adesão do grupo à pesquisa foi em resposta a convite, a participação 

não foi delimitada por funções ocupadas na escola, o que viabiliza considerar todos 

os participantes como docentes.  Dadas a estrutura de funcionamento do ensino, a 

composição das equipes diretivas e as estratégias de provimento do cargo de diretor 

na região, todos os profissionais que atuam nas escolas envolvidas têm formação 

pedagógica e poderiam estar ocupando a docência. 

Conforme apontamentos no diário de campo, organizado durante todo o 

período de trabalho empírico, um diretor de escola comentou ao devolver o 

questionário: as questões são bem complexas, difíceis de responder em pouco 

tempo. Considerando intervenientes que podem existir em todo processo de 

pesquisa, ficou difícil precisar sobre possíveis influências da participação de pessoas 

das equipes diretivas.  No momento de aplicação do questionário não houve, por 

nenhuma das partes, constrangimentos perceptíveis.  

Depois de digitado todo o questionário no Microsoft Word, os dados foram 

lançados no programa Excel, culminando com a elaboração de um mapa, onde as 

respostas de cada sujeito se integravam em uma única linha, facilitando a leitura e a 

contextualização das respostas em sua individualidade e totalidade. Dessa forma, 

houve melhor visualização das palavras e expressões que se aproximavam, 

conforme sua freqüência e seu significado. 

Com esta visão de totalidade as respostas efetuadas pelos sujeitos foram 

submetidas a uma primeira análise, considerando-se o grau de importância e a 

freqüência das palavras, no que se refere à expressão gestão escolar. Assim, foram 

encontradas as expressões mais recorrentes nas respostas. Esta primeira análise foi 

realizada independente do local de trabalho, tempo de serviço e área de atuação 

dos docentes.   
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A reunião dos dados das respostas às questões abertas orientou na 

composição das categorias para a análise, respeitando-se as evocações e 

promovendo o cruzamento de respostas.  

Cada sujeito foi analisado individualmente, pontuando a relação na 

categorização das evocações, por meio das expressões com maior grau de 

freqüência, fazendo a seguir, ligação com as evocações mais citadas entre os 

sujeitos. Assim, foi possível aglutinar e sistematizar categorias de análise com vistas 

a justificar, validar e responder à questão problematizadora deste estudo.  

Na identificação do grupo (ver tabela 02), o maior grau de instrução sinaliza e 

reafirma que os docentes atuam na área, com habilitação para tal.  

Tabela 2  – Grau de instrução dos docentes 

GRAU DE INSTRUÇÃO SUJEITOS 
Ensino Médio 1 

Ensino Superior 10 

Especialista (pós-graduação) 24 

Mestrado - 

Doutorado - 

TOTAL 35 

                                     Fonte: Questionários respondidos 

A maioria dos sujeitos possui formação em nível de pós-graduação. Esse fato 

indica um movimento de investimentos pessoais e profissionais no processo 

formativo, com indícios de profissionais motivados a contribuir na transformação dos 

seus projetos pessoais, bem como na realidade educacional na qual estão inseridos.  

Pressupõe-se que o grande motivador da busca por formação acadêmica 

ocorreu também devido às exigências estabelecidas na Lei de Diretrizes e Bases 

que enfatiza a necessidade de formação mínima para a docência, sendo uma delas 

a licenciatura, em conformidade com a área de atuação. 

Os docentes da rede municipal de ensino, assim como os da rede estadual, 

possuem plano de carreira, sendo este, outro estímulo à especialização dos 

profissionais da educação. 

De acordo com a área de atuação, os docentes estão assim distribuídos:  
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Tabela 3  – Área de atuação dos sujeitos da pesquisa 

ÁREA DE ATUAÇÃO NO   DOCENTES 
Ensino Fundamental de 9 anos 8 

Ensino Fundamental – séries iniciais 3 
Ensino Fundamental – séries finais 10 
Outra função – direção, administração escolar... 7 

TOTAL 28 

Ensino Fundamental 9 anos, séries iniciais e 
finais. 

2 

Ensino Fundamental – 9  anos e séries iniciais 2 
Ensino Fundamental – 9  anos e séries finais - 
Ensino Fundamental séries iniciais e finais 3 
TOTAL 7 
TOTAL GERAL 35 

         Fonte: Questionários respondidos 

Tendo sempre presente a justificativa que uma representação social só 

poderá ser compreendida no concreto em que se constitui, foi levantado junto aos 

sujeitos outros fatores sobre si, suas práticas e perspectivas mais amplas. Neste 

questionamento inclui também o tempo de serviço no magistério. Os resultados 

podem ser conferidos na Tabela 04. 

Tabela 4  – Tempo de serviço dos sujeitos da pesquisa 

TEMPO DE SERVIÇO (EM ANOS) NO DE PROFESSORES 

03 a 11 11 
12 a 21 17 

    21 a 30. 5 

TOTAL 33 

Fonte: Questionários respondidos 

Com estes parâmetros, os sujeitos dessa pesquisa são profissionais de 

carreira, qualificados e com larga experiência, a contar pelo tempo de profissão. 

Com esse perfil, aliado às especificidades do contexto, podem por meio de suas 

representações contribuir no entendimento da problemática relativa a gestão 

escolar. Os indícios levantados a partir dos saberes do grupo poderão auxiliar no 

estabelecimento de articulações significativas entre o pensado e o realizado na 

gestão da escola.  
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A representação social do grupo assume a forma de valores socialmente 

elaborados e incorporados, que passam a constituir as estruturas simbólicas 

mediadoras de seus discursos.  Conforme Sacristán (2003, p. 18) “no movimento 

histórico das sociedades vão se estabelecendo procedimentos de depuração das 

informações culturais pedagógicas acumuladas e criam-se costumes de pensar 

cristalizados”. 

No transcorrer do processo de análise, foi possível sinalizar que a 

representação social do grupo está permeada de valores intrínsecos ao 

reconhecimento da gestão escolar como um conjunto de saberes que vão além do 

ato de educar. Conforme escreve D232: a gestão da escola é realizada por um grupo 

de pessoas empenhadas a administrar, colaborar para ajudar a todos que nela 

convivem. Assim como afirma D16: a união faz a força. 

Há no grupo ensejos por uma gestão centrada nas relações interpessoais, 

voltada ao diálogo e também em componentes motivacionais. Esta é uma 

perspectiva que possibilita associar a idéia de uma gestão voltada aos processos de 

mediação, trabalho coletivo e na construção de uma gestão escolar com identidade 

própria.  

É necessário considerar, no entanto, que tais aspirações dificilmente se 

ligariam a formas concretas de ação, como por exemplo, organismos coletivos como 

grêmio estudantil, associações, colegiados, conselhos, grupos de trabalho e outros 

que tenham influência no encaminhamento nos destinos das escolas.    

O mapeamento das questões abertas, com o auxílio de grafos, permite uma 

primeira análise das evocações consideradas pelo grupo como relevantes à gestão 

escolar. Com base na teoria das representações sociais, as palavras agrupadas de 

acordo com as semelhanças entre os significados definiram categorias constitutivas 

do conhecimento comum sobre a gestão da escola, pautadas nas suas vivências, 

valores e percepções próprios do grupo social. 

Para Bardin (1998, p. 117) “O processo de estabelecer categorias diz respeito 

ao ato de classificar elementos que constituem um conjunto, por diferenciação e 

depois por reagrupamento segundo o gênero, com os critérios definidos 

previamente”. O processo de categorização do pensamento dos sujeitos da 

pesquisa passa pelo inventário, pelo estudo dos elementos individuais manifestados 

                                                 
2 Abreviatura utilizada para identificar cada sujeito da pesquisa. Docente é abreviado por D; o número 
consecutivo indica a numeração atribuída ao questionário respondido. 
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no social e vice-versa. Por conseguinte, agrupam-se as informações, classificando-

as, na intenção de constituir, elaborar as categorias.  A categorização tem por meta 

apresentar, de acordo com Bardin (1998, p. 119):  

[...] por condensação, uma representação simplificada dos dados brutos. 
Esse processo pode se dar de duas maneiras, uma em que o sistema de 
categorias é estabelecido previamente e os elementos são repartidos à 
medida que vão sendo encontrados: a outra maneira ocorre quando o 
sistema de categorias não existe previamente, resulta de classificação 
analógica e progressiva dos elementos. O título de cada categoria é definido 
no final da operação. 

       As primeiras categorias definidoras do conhecimento do grupo sobre gestão 

da escola foram encontradas na realização da contagem de palavras genéricas, 

organizadas pelos caracteres comuns. Os resultados apontaram diferenças 

significativas representadas pelos 35 sujeitos da pesquisa, analisadas com foco no 

núcleo central da representação.  

O núcleo central responde pelo alicerce, como fundamento da representação 

social e auxilia na identificação do pensamento do grupo. Dessa forma, a análise 

para verificar se dois grupos sociais possuem a mesma representação frente a um 

determinado assunto é constatada se esses dois grupos compartilham o mesmo 

núcleo central; nesse caso, os núcleos centrais devem apresentar os mesmos 

componentes, caso contrário, possuem representações distintas. 

O núcleo central desempenha três funções essenciais: (a) uma função 
geradora – ele é o elemento pelo qual se cria e se transforma uma 
representação; (b) uma função organizadora – é ele que determina a 
natureza das ligações entre os elementos de uma representação; e (c) uma 
função estabilizadora – seus elementos são os que mais resistem à 
mudança (ABRIC apud, MAZZOTTI, 2007 p. 582). 

 A representação social está associada ao caráter de reprodução do real. Esta 

representação estrutura-se na significação dada ao objeto imbuído nesse real, assim 

como nas relações pelo homem estabelecidas.                                  

Nesse foco, o núcleo central, conforme Abric, (1989), é fundamental porque é 

ele quem determina a significação e a organização da representação social. Num 

processo contínuo de associações em diferentes níveis, o núcleo se estabelece ao 

longo da vida, organizando as significações de várias ordens de um campo 

previamente estruturado.      
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Jodelet (1989, p. 55) esclarece que “para captar o sentido da representação 

social é necessário identificar e compreender as articulações que dão sustentação 

ao objetivo a ser representado.” Dessa forma, entende-se que os saberes comuns 

incorporados e expressos pelo grupo de professores quanto à gestão escolar 

expressa um sistema de referências socialmente elaborado e partilhado sobre 

gestão. Esta representação social associa-se ao sentido que a gestão/administração 

da unidade escolar representa para eles, pautada em interações do universo 

reificado pela ciência e a racionalidade com o que é consensual em âmbito das 

relações.  

Na relação estabelecida pelo grupo com o conceito de gestão, a 

representação social expõe uma construção idealizada e difícil de ser 

operacionalizada tomando por base as referências teóricas sobre gestão da escola. 

De acordo com Madeira (1991, p. 139), “as representações são totalizações parciais 

e dinâmicas e, como tais, devem ser encaradas enquanto resultantes das relações 

possíveis com suas partes constitutivas”.  

No entanto, a visão crítica também se faz presente como elemento 

estruturante da representação social. Os desafios referentes à gestão escolar 

indicados pelos docentes não são poucos. O universo educacional, principalmente 

da escola pública no mundo atual, vem sofrendo rápidas transformações, visto que o 

modo de produção capitalista passa por modificações e exige da escola a 

preparação necessária para o mundo do trabalho. O movimento pressupõe 

incorporação da abordagem multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar nos 

currículos escolares, como se todos os egressos da escola pudessem contar com 

um posto de trabalho e, igualmente, essa fosse a única razão da escola, quando não 

da vida humana.  

Em que pese esse descompasso, isso vem exigindo da escola, qualificação 

mais complexa dos alunos, muito embora a maior parte das inovações exigidas 

esteja presente quase que tão somente no discurso educacional, não se 

concretizando em práticas cotidianas. A razão dessa não incorporação é a falta de 

condições objetivas para incorporá-las.  

A gestão escolar procura, nesse sentido, ampliar o espaço, ou seja, encontrar 

novos parceiros e instâncias sociais colaboradoras, visando à co-participação. A 

ambigüidade na representação social do grupo está em sinalizar por uma gestão 
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democrática, abrir o espaço para a crítica, mas pautar as ações da gestão em ações 

organizacionais consonantes com a lógica de mercado. 

Ao buscar parcerias de empresas e ONGs, por exemplo, corre-se novamente 

o risco de descaracterizar o papel social da escola, que é o de formar as novas 

gerações para a vida enquanto que para o empresariado e para as ONGs 

financiadas por organismos internacionais, a formação deve voltar-se, quase 

exclusivamente, para o mundo do trabalho. 

O universo escolar está repleto de sentidos, sentimentos, valores e 

experiências vividas por cada agente nessa amálgama do mundo social e produtivo, 

constituindo-se a rede de representações sociais que compõe a cultura pedagógica.  

Nesse sentido, as ações dos professores são compartilhadas coletivamente 

possibilitando a circulação das representações sociais na esfera educacional. Todas 

as ações que ocorrem no espaço escolar são significativas e emitem significados. 

Os saberes compartilhados num grupo social específico constituem o meio ambiente 

simbólico deste grupo, ou dessa comunidade.                                                            

A representação dos docentes sobre a gestão escolar revelou, sobremaneira, 

a necessidade do grupo em centrar na gestão e no outro o compromisso com o 

fazer. Sem compromisso não se avança nos objetivos construídos no coletivo, 

posiciona-se D.06. Essa observação expressa a necessidade de engajamento dos 

gestores escolares em suas ações, ligadas a uma visão do comprometimento com a 

educação, visão esta que deve ser também desenvolvida pelo coletivo.  

Segundo Madeira (1991, p. 130): 

[...] o homem relaciona e integra informações e experiências; assim 
estruturam-se e associam-se conceitos, imagens, valores, normas, símbolos 
e crenças, numa explicação do real e de suas partes. Neste sentido o real 
torna-se concreto para o homem, que, desta forma, se insere e se (re) produz 
ao produzi-lo e ao ser por ele produzido.  

A representação social do grupo se constitui em duas dimensões: a 

metodológica, como expressão da forma com que as ações de uma gestão escolar 

devem ser realizadas no cumprimento das leis e ordens superiores; e a empírica, 

que consiste no conhecimento pessoal em relação à dificuldade de ser gestor; do 

trabalho coletivo, da dedicação plena. 

Nas justificativas estão presentes conhecimentos comuns sobre como devem 

acontecer concretamente as ações administrativas na área educacional, ao mesmo 
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tempo em que, indiretamente, indicam não tratar-se de uma questão corriqueira, 

uma vez que condicionam essas ações ao compromisso.  

A análise das evocações foi iniciada pelas respostas à questão “escreva cinco 

palavras que lhe vêm primeiro à mente quando ouve a expressão: gestão escolar”, 

que propõe enumeração espontânea das palavras sem indicação de ordem. O 

agrupamento apresentado no Quadro 01 expressa o conjunto das evocações. 

As palavras organização, administração, comprometimento, responsabilidade 

e escola, foram as mais citadas. 

Doc.  1ª palavra 2ª palavra 3ª palavra 4ª palavra 5ª palavra 

11 Organização Educação Compromisso Verdade Companheirismo 

14 Organização Administração Controle Envolvimento Comprometimento 

20 Organização Disciplina Empenho Comprometimento Dedicação 

21 Organização Administração Orientação Currículo Metodologia 

31 Organização Disciplina Flexibilidade Profissionalismo Competência 

35 Organização Administração Recursos Participação Ação 

25 Administração Responsabilidade Engajamento Eficiência Democracia 

32 Administração Coordenação Competência Humildade Reflexão 

34 Administração Elaboração Decisão Participação Mediação 

2 Administração Liderança Apoio Relacionamento Cooperação 

4 Comprometimento Pontualidade Assiduidade Dinamismo Flexível 

1 Comprometimento Compreensão Amor  Paciência  Responsabilidade 

13 Compromisso Disciplina Compreensão Administração União 

28 Comprometimento Responsabilidade Pessoas Organização Competência 

12 Responsabilidade Gerência Amabilidade Compromisso com a 
educação 

Mediador 

16 Responsabilidade Dedicação Esforço Companheirismo Parceria 

18 Escola Direção Alunos Leis Normas 

23 Escola Leis Alunos bom profissional Direção 

3 Planejamento Organização Bom senso Ousadia Interação 

5 -Não respondeu - - - - 

6 Diálogo Compromisso Eficiência Seriedade - 

7 Competência Organização Atitude Coerência Ação 

8 Direção Planejamento Autonomia Compromisso Equipe 

9 Ordens Exigência Fiscalização Voz fiscalizadora Autoritarismo 

10 Democracia Comprometimento Parceria Aprendizado Financeiro 

15 Envolvimento Conhecimento Administração Disciplina Organização 

17 Liderança Autonomia Conhecimento Comprometimento Igualdade 



 83 

19 Ensino Aprendizagem Alunos Compromisso Responsabilidade 

22 Alunos Escola Organização Desempenho Administração 

24 Direção Alunos Orientação Cumprimento Amizade 

26 Coordenação Dedicação Conhecimento Empatia Compromisso 

27 Direção Disciplina Democracia - - 

29 Conhecimento Reflexão Administração Política Bom senso 

30 Grupo Participação Administração Equipe Comunidade escolar 

33 Atitude Comprometimento Administração Olhar atento Competência 

Quadro 1  - Evocações dos docentes em relação à expressão gestão escolar 
Fonte: Questão 04 do instrumento de pesquisa – questionário.  

 

 

A referida questão tem ligações com as demais, considerando que os 

elementos constitutivos da representação social podem ser melhor elucidados pelas 

relações estabelecidas e reafirmadas no conjunto de questões. O grafo3 a seguir 

expressa a seqüência dessas evocações, ligando as palavras oriundas da primeira 

evocação com as evocações originadas em ordem subseqüente.  

 

 
 

Grafo 1 - Evocações: Gestão Escolar 
Fonte: RBPB 

                                                 
3  Representação gráfica das relações existentes entre elementos de dados. 



 84 

A evocação mais evidenciada no grafo foi administração, sendo esta função 

mencionada como a responsável em organizar as ações da instituição, gerenciando 

o funcionamento da escola como um todo.  

D.29 entende por administração o Gerenciamento, distribuição de tarefas e 

coordenação são pontos chaves para o gestor administrador. Para D.33 o 

significado de administrar é organizar, ser exemplo. Para D.02, é administrar com 

sabedoria e capacidade para tornar a escola mais harmoniosa. 

A representação tecida pelos sujeitos quanto à administração escolar, 

introduz mecanismos de democratização no gerenciamento, no ato de administrar, 

conforme visualizado nas demais palavras que se interligam com administração. No 

grafo as interligações se efetivam com liderança, relacionamento, ação, recursos, 

participação, escola, bom senso.   

A organização, mesmo apontada em maior número como primeira palavra, é 

a segunda identificada pelo grafo, dando-se ênfase ao ato de planejar como uma 

ação previamente mencionada enquanto simbolizadora da forma ordenada das 

coisas, promovendo condições para a realização das ações.  

Organização para D.15 está associada à necessidade de controle. Sem 

organização não tem controle do que acontece. Para D.22, esta palavra diz muito 

para quem faz parte do mesmo e de quem está fora, basta ter organização e colocar 

em uso para o bem de todos. O D.21 argumenta que organização é, em si, a própria 

organização da escola.  

A gestão escolar para estes docentes está ligada ao engajamento, à 

disciplina, ao controle, ao empenho, à compreensão e à flexibilidade do gestor 

escolar no ato de administrar a unidade escolar.  Com o auxílio do grafo, foi possível 

atentar para o fato de que, para o grupo, a organização de um ambiente retrata o 

trabalho que ali se constitui. A organização retrata a maneira como é percebido o 

ambiente e pode provocar comportamentos dos profissionais, transmitindo 

indignação, repulsa, estímulo ou motivação para o trabalho.  

O ser humano age constantemente de acordo com seu ambiente, 
construindo um repertório de base que lhe permite equilibrar os seus 
comportamentos. Numa instituição autoritária, onde a iniciativa individual é 
vista como suspeição, há tendências para adaptar comportamentos 
passivos que evitem eventuais repreensões. (BRUNET, 1995, p. 132) 
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A terceira evocação se refere ao comprometimento, entendido como 

compromisso com a educação e que atua como estímulo à participação. Para o 

grupo o comprometimento leva as alianças dos gestores com toda a comunidade 

escolar.        

D.26 defende que o gestor tem compromisso/responsabilidade com que 

assumiu para gerir/dirigir. D.13 também se manifesta partindo de seu próprio 

referencial. Preciso estar comprometido com o que faço me sentir responsável por 

aquilo, então sim vou procurar fazer da melhor forma possível. Nas palavras de D. 

04, as ações estão imbricadas e interdependentes umas das outras, sendo que a 

liderança somente será possível se o gestor realmente assumir e se envolver com a 

comunidade escolar, do contrário não haverá apoio dos mesmos. 

As justificativas quanto ao comprometimento da gestão escolar delineia o 

compromisso do gestor, no sentido do dever ter, como uma das obrigações e 

normativas intrínsecas à posição que ocupa. As evocações associam esse 

comprometimento em estreita ligação com atitude, competência, diálogo, 

democracia, autonomia e pessoas. 

Essas relações caracterizam e qualificam o comprometimento, uma vez que 

mesmo uma ação comprometida pode ser autoritária quando não é gerada num 

processo dialógico entre as pessoas; quando não leva a avanços significativos na 

prática escolar; quando deixam de se pautar por atitudes democráticas e não 

subordinadas a outros interesses, que não o bem comum.  

Responsabilidade é a quarta evocação do grupo, sendo diretamente atribuída 

a cada membro da comunidade escolar como um dos quesitos para o sucesso da 

gestão escolar. D.25 assim se expressa: Devemos sempre em qualquer atividade a 

que nos dispomos trabalhar com responsabilidade, mas quando se trata de gestão 

escolar creio que esta é maior. D.19 afirma: Pois sendo responsável você é cidadão, 

é gerente oferece qualidade, tem compromisso e é mediador do aluno-professor-

educação. A nossa profissão exige entre outras coisas a responsabilidade, e com 

isso tudo flui. 

Esta evocação salienta a responsabilidade que cada um manifesta em 

relação à sua função no trabalho escolar, enfatizando a responsabilidade com as 

pessoas e o gerenciamento. Para o grupo, responsabilidade e dedicação são 

atributos correlatos, cabendo à pessoa do gestor primar por eles. 
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A quinta e última evocação se refere à escola; analisada como instituição de 

ensino, que depende de administração, organização, compromisso, 

responsabilidade, bem como sendo o lugar onde se realizam ações regidas pela lei, 

direção e alunos.  

A escola é o lugar onde ensinamos e aprendemos. (D01). É o ambiente que 

reúne as melhores condições para o desenvolvimento cognitivo, emocional e motor. 

(D.28). Escola é o local onde são transmitidos conteúdos e valores morais, pedindo 

a Deus que haja aprendizagem do que foi ensinado. (D09). O D22 observa a escola 

a partir de seus sujeitos: a escola é grupo de pessoas desempenhadas a administrar 

colaborar, para ajudar todos que nela convivem.   

Neste sentido a escola, em sua contribuição cognitiva, afetiva e moral, tem 

por finalidade abranger um conjunto de unidades referentes ao saber sistematizado, 

baseando-se em experiências sensoriais, pensamentos e lembranças, nos quais 

cuida do processo de aquisição do conhecimento científico, cultural e moral.  

Pela representação social do grupo, à escola cabe a responsabilidade de 

oportunizar o desenvolvimento das capacidades intelectuais dos sujeitos que por ela 

passam; cabe ser definida como local onde se ensina e aprende e que o ensinado 

seja processado e apreendido. A escola é um espaço especializado que intervém, 

por meio do desenvolvimento cognitivo, de aspectos afetivos e sociais, na formação 

dos indivíduos que compõem o universo escolar. 

Essas idéias, manifestas pelo grupo de docentes em questão, estão 

fortemente presentes no ideário educacional que caracteriza a escola, como lócus 

de desenvolvimento integral e não apenas de desenvolvimento intelectual. O dizer 

consciente e racionalizado nem sempre expressa as relações travadas 

cotidianamente nas escolas. Ao se referir ao desenvolvimento afetivo, por exemplo, 

é surpreendente o número de crianças e adolescentes que não aprendem na escola 

e são consideradas culpadas de sua não aprendizagem.  

Os estudos de Maria Helena Patto (1999) sobre o fracasso escolar mostram 

como, em diferentes momentos históricos o fracasso vem sendo atribuído, ora à 

deficiência das crianças, ora às carências de suas famílias, transformando-as de 

vítimas em réus.  

Patto (1999) discute como a teoria da carência cultural foi importada 

acriticamente dos Estados Unidos para outros países. Essa teoria nasceu em 

resposta à reivindicação dos porto-riquenhos e negros sobre o porquê de num país 
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que se diz democrático, apenas os negros e porto-riquenhos fracassarem na escola. 

Em resposta a essas reivindicações desencadeou-se no país um conjunto de 

pesquisa para aferir as causas do fracasso escolar. Como resultado dessas 

pesquisas formulou-se a teoria da carência cultural, que desencadeou discussões 

sobre aspectos elementares: faltavam a essas famílias as condições culturais 

exigidas para o bom desempenho na escola. 

Em conseqüência do fracasso escolar, os alunos e suas famílias têm 

rebaixada sua auto-estima, aceitando-se como inferiores, o que viabiliza mais poder 

de ação de ideologias dominantes. Estas permeiam os espaços escolares e se 

constituem como elementos de transição de representações sociais mais elaboradas 

e duradouras entre os profissionais.  

As evocações administração e organização se contextualizam no olhar 

docente como formas de fazer a gestão escolar; as evocações quanto ao 

comprometimento e responsabilidade possibilitam aferir o que os professores 

esperam, almejam e idealizam em relação à gestão escolar. Por meio da última 

evocação, a escola se apresenta como instituição, local de trabalho e 

desenvolvimento da aprendizagem, onde existem normas e leis a serem cumpridas. 

Há distanciamento entre a administração por eles representada e o cotidiano 

de uma escola povoada, habitada por alunos, professores, funcionários, corpo 

administrativo, pais de alunos. Nesse espaço a convivência se dá pela mediação 

entre concordâncias e discordâncias, afetos e desafetos, alegrias e tristezas, 

aprendizagens e não aprendizagens, harmonias e desarmonias, entusiasmos e 

desânimos, estímulos e desestímulos, elogios e reclamações, sucessos e fracassos, 

entendidos e mal entendidos, informações e desinformações, comunicações e 

omissões e outros tantos pares antagônicos que se manifestam nas relações 

humanas, aonde quer que elas ocorram. 

A administração é dimensionada no grupo por seu caráter prático e 

organizacional. A gestão, por sua vez, é idealizada como se na escola não houvesse 

lugar para desentendimentos, atribuindo à escola o caráter de instituição 

sacralizada, onde todos se entendem e não há lugar para conflitos.  

O aprofundamento desta análise se dá pelo detalhamento das evocações.  

Esta análise partiu da freqüência das cinco palavras que vêm à mente ao ouvir a 

expressão gestão escolar. As evocações mais ocorrentes foram mapeadas com o 

auxílio do grafo, ligando a quinta questão do questionário, às palavras listadas na 
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questão 04 (quatro), onde teriam que indicar a mais relevante e as respectivas 

justificativas.  

Esta análise ocorre com outro olhar, devido às primeiras e segundas palavras 

mais relevantes serem justificadas, o favorece ponderar sobre a vigilância no ato de 

escrever e defender opinião. Ou seja, as respostas já são formuladas considerando 

o olhar do outro, da resposta consciente, havendo dificuldades para flexibilização de 

respostas espontâneas e livre evocações.   

As evocações mais freqüentes das cinco palavras escritas na quarta questão 

resultaram em: 15 dos sujeitos indicaram comprometimento; 12 administração; 11 

organização e 6 responsabilidade. No grafo a seguir estão representadas as cinco 

evocações mais recorrentes.  

 

Grafo 2  - Gestão escolar: evocações mais freqüentes 
Fonte: RBPB. 

O grafo anterior indica que as evocações continuam sendo as mesmas 

destacadas na análise anterior, mudando somente a ordem de importância, e sendo 

o comprometimento o foco primordial.  
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A análise a seguir se deu partindo das evocações mais freqüentes da primeira 

palavra que vem à mente, da questão quatro do questionário ligando-as no grafo 

com a palavra mais relevante e a segunda palavra mais relevante que estão 

justificadas.  

Na conclusão do grafo abaixo, pode-se ver:  

 
Grafo 3  - Gestão escolar: Organização e comprometimento 

Fonte: RBPB 

Os docentes apontam para as evocações citadas anteriormente, dando 

ênfase maior ao comprometimento, depois à organização, à administração, à 

responsabilidade e por último à escola. A continuidade na busca de compreensão 

das representações sociais a partir dessas evocações está associada, e ao mesmo 

tempo decorrente, da construção de grafos envolvendo freqüência e recorrência da 

primeira palavra mais relevante com a segunda mais relevante.  

 

 



 90 

 
Grafo 4  - Gestão escolar: Comprometimento 

Fonte: RBPB 

Como os sujeitos da pesquisa pertencem à rede estadual e à rede municipal 

de ensino, surgiu o interesse em analisar, por meio da representação social, os 

saberes dos docentes dessas duas redes. A análise foi realizada, partindo da 

evocação mais freqüente da primeira palavra que vem à mente do professor  quando 

ouve a expressão gestão escolar, com a primeira e a segunda palavra mais 

relevante.  

 
Grafo 5  - Gestão escolar: Sujeitos da rede Estadual de Ensino 

Fonte: RBPB 
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Grafo 6  – Gestão escolar: Sujeitos da rede Municipal de Ensino 

Fonte: RBPB 

Para os docentes da rede estadual é importante que prevaleça uma gestão 

escolar voltada ao comprometimento e à organização da mesma no âmbito escolar. 

Os docentes da rede municipal de ensino compreendem a gestão escolar com foco 

em administração, organização, direção e escola. A configuração da representação 

social do grupo expõe indícios de distinção do grupo conforme possuam maior 

independência na sua ação docente, ou que tenham mais próxima e presente a 

ação imediata dos administradores da educação.  

4.3 A REPRESENTAÇÃO SOCIAL E SEUS CONSTITUTIVOS 

De acordo com a análise desenvolvida até então, foram mapeadas quatro 

categorias primordiais que sintetizam os saberes docentes quanto à gestão escolar.  

São elas: a) Compromisso com o fazer: o compromisso com a educação gera 

participação; o comprometimento busca alianças com toda a comunidade escolar. b) 

Administração ou gerenciamento: a segunda categoria mais evocada, é analisada 

como responsável pelas ações em uma instituição, garantindo o seu funcionamento 

como um todo. c) Cultura organizacional: colocar ordem na casa: uma unidade 

escolar constitui-se de agentes, pessoas, profissionais que trabalham juntas com 

perspectivas, objetivos comuns que prescindem de organização para acontecer. d) 
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Responsabilidade gera qualidade: a qualidade do trabalho, a melhoria do ensino, a 

eficiência advém da responsabilidade dos agentes dessas ações. 

Expressa por essas categorias, a representação social dos professores 

compreende a gestão escolar em uma instituição idealizada, em pleno 

funcionamento e onde tudo dá certo. Essa perspectiva se parece em pouco com 

uma escola povoada por seres humanos, incompletos, inconclusos e inacabados, 

como diz Paulo Freire. Escola habitada por seres humanos complexos que, por esse 

e outros motivos, apresentam problemas de diferentes naturezas. 

A idealização da escola e, ao mesmo tempo, a sua identificação como espaço 

gerenciável à semelhança de processos produtivos, expõe indícios sobre a 

problemática vivenciada pela maioria das instituições. Por um lado, não há o que 

transformar, visto ser este o processo representado como ideal; por outro, aspectos 

como limitações na formação, resistência física e (des)controle emocional dos 

professores frente a emergência de problemas cotidianos, expõe uma escola 

fragilizada pelo enfraquecimento de seus sujeitos.  

4.3.1 Compromisso com o fazer 

A categoria compromisso com o fazer significa, para o grupo, gerar 

participação, envolver-se com a educação, favorecendo com isso alianças com toda 

a comunidade escolar. Significa identificação com o engajamento, assumir a 

responsabilidade como um atributo.  

Desta forma, estar comprometido representa num vínculo entre o trabalhador 

e as metas e os objetivos da instituição na qual trabalha. Afirma D.13: Preciso estar 

comprometido com o que faço para me sentir responsável por aquilo, então sim vou 

procurar fazer da melhor forma possível. O compromisso voltado à prática 

profissional docente exprime, segundo D.13, os saberes da prática cotidiana e o 

compromisso com o ato de ensinar, incorporando na ação docente habilidades 

intelectuais significativas.  

O compromisso com o fazer no âmbito educacional é fundamental na política 

social. Nela os direitos civis e os compromissos políticos sustentam o exercício da 

autonomia individual das pessoas que fazem parte de uma comunidade. Segundo 

Sander (2005, p. 39): 
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Como compromisso político com o destino coletivo da sociedade, a 
cidadania refere-se à participação dos indivíduos nos assuntos políticos e 
nas múltiplas instâncias comunitárias e sociais. Ser cidadão, portanto, 
significa exercer o legítimo direito aos benefícios da ação pública do 
Estado. Ser cidadão implica ter direito a liberdade de opção e à 
participação na política; ter direito à cultura e à educação; ter direito à 
segurança e à saúde pública; ter direito a justiça, a oportunidades de 
trabalho e à previdência social. Em contrapartida, ser cidadão significa 
interessar-se pelos problemas locais, nacionais e internacionais e promover 
o fortalecimento das redes sociais que se integra. Enfim, ser cidadão 
significa participar ativa e solidariamente de projetos coletivos e de outras 
atividades destinadas a promover o bem comum. “ 

Neste contexto o compromisso dos indivíduos na sociedade significa cumprir 

sua cidadania com liberdade. O compromisso com a política é o cumprimento da 

cidadania por meio da participação direta ou indireta nas tomadas de decisões sobre 

o destino coletivo. Como entende D.06: Sem compromisso não se avança nos 

objetivos construídos no coletivo. Para  D.13: preciso estar comprometido com o que 

faço me sentir responsável por aquilo, então sim vou procurar fazer da melhor forma 

possível. Segundo o D.01: Temos que ter comprometimento com aquilo que 

escolhemos para nossa vida.  

Por um lado, isto reforça a importância atribuída ao comprometimento dos 

profissionais da educação no seu espaço de trabalho, focando trabalho e cidadania 

como direitos à participação efetiva no contexto social da comunidade escolar. O ato 

de fazer, realizar ações coletivas, favorecendo o bem comum implica em estar 

comprometido com o contexto em que está inserido. Por outro lado, pode expressar 

o trabalho escolar centrado em atributos individuais e, consequentemente, um 

espaço escolar socialmente enfraquecido. 

Neste sentido, as condições objetivas para a realização de ações coletivas - 

apenas considerando um dos aspectos da complexa questão da participação – de 

acordo com a história brasileira, não é uma prática comum exercida pelos cidadãos. 

Nem mesmo em relação ao acompanhamento e controle das ações políticas dos 

candidatos em quem se vota como representantes do poder executivo e legislativo. 

É como se a obrigação da participação democrática terminasse com a escolha (em 

si) do representante. Quando a referência é escola, além dos aspectos gerais da 

costumeira ausência de participação política no país, a questão ainda é mais 

limitadora, vista a complexidade da própria educação escolar.  

Em um artigo Gestão da escola pública: a participação da comunidade, Paro 

(1997) apresenta uma versão resumida de sua tese de livre docência, na qual 
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estuda a participação na escola. Em pesquisa de campo, Paro olha a escola por 

dentro, sua estrutura formal, a distribuição do poder, o exercício dos coletivos 

instituintes. Quanto à participação da população na gestão da escola pública, analisa 

os seus condicionantes internos, sendo eles condicionantes materiais institucionais, 

político-sociais e ideológicos, todos atuando de forma contraditória, para que não 

ocorra a participação efetiva da comunidade na escola (PARO, 1997, p. 43-53).   

Quanto aos determinantes da participação presentes na própria comunidade 

Paro os define como: as condições objetivas de vida e a participação; os 

condicionantes culturais ou a visão da população sobre a escola e sobre a 

participação; e os condicionantes institucionais da comunidade como mecanismos 

coletivos de participação, todos eles obstaculizando a sua participação na escola. 

Se por parte da escola há uma desvalorização da cultura de seus usuários, 

por parte da comunidade, a escola é considerada um lugar sacralizado, no qual os 

integrantes da comunidade não sabem o que falar, não têm o que falar, não se 

sentem capazes de dizer a sua palavra. Como membros dessa comunidade, os 

docentes centram na própria ação o propósito de manutenção e continuidade, em 

detrimento da transformação enquanto um dos marcos definidores do processo 

educacional. 

Frente a este cenário, é compreensível que as dificuldades da participação 

não tenham sido levantadas pelos docentes ora investigados. É como se falar sobre 

os problemas que enfrentam no dia-a-dia pudesse significar descompromisso, não 

engajamento por parte desses profissionais. 

4.3.2 Administração ou gerenciamento  

Administração ou gerenciamento são as segundas palavras mais evocadas. 

São referência, para o grupo, como responsáveis pelo desenvolvimento das ações 

em uma instituição, garantindo o seu funcionamento como um todo. 

Ao dar prioridade à função de gerenciar, que se coloca em destaque na 

representação social dos docentes, as referências se prendem aos aspectos 

administrativos relacionados ao provimento de condições concretas na escola. A 

mobilização para que as ações pedagógicas se efetivem implicam em administração 

encarregada das atividades-meio, ficando as ações pedagógicas propriamente ditas, 
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que são as atividades-fim da escola, sob a responsabilidade dos docentes. Na 

representação social dos docentes dicotomizam-se as funções da escola em 

funções administrativas e funções pedagógicas, colocando o administrativo como 

lócus privilegiado, quando deveria ser o contrário.   

De acordo com os docentes, sujeitos da pesquisa, administrar ou gerenciar 

significa: Administrar uma instituição pensando no crescimento coletivo da mesma.   

É gerenciar o grupo escolar para que a educação aconteça com qualidade (D32). 

Gerenciamento, distribuição de tarefas e coordenação são pontos chaves para o 

gestor administrador. Gerenciar um grupo, uma instituição onde é necessário ter 

pessoas que orientem este grupo (D29). Administrar é organizar, ser exemplo. 

Administrar com transparência, objetividade nas propostas (D32). Dirigir, prover as 

condições de trabalho/funcionamento (D26) 

Considerando que as atividades-fim, são visivelmente mais relevantes do 

ponto de vista social e as atividades-meio, são instrumentos para a realização da 

finalidade socialmente relevante da escola, Saes e Alves (2003, p. 17) lembram que 

os objetivos sociais da escola: 

[...] são propositalmente colocados de forma genérica, imprecisa e ampla, 
tendem a ser definidos de forma cambiante: a transmissão do “saber” ou do 
“patrimônio cultural da humanidade”, a promoção da “continuidade 
histórica”, a “qualificação para o trabalho”, o “preparo para o exercício da 
cidadania” etc. Pode-se imediatamente visualizar a dificuldade de aferição, 
mensuração e quantificação do grau de cumprimento desses objetivos pela 
instituição escolar. 

Em âmbito administrativo, questões como relatórios, mapas de movimento, 

número de freqüências e de faltas de professores e alunos, horários da escola, 

idade dos alunos quantos alunos em cada classe, livros ponto e diários de classe, 

dentre tantos outros, são objeto de controle em níveis macro, meso e micro. Nessa 

perspectiva, às atividades-fim cabe uma definição genérica e imprecisa, sem o seu 

devido dimensionamento. 

4.3.3 Cultura Organizacional: colocar ordem na casa.  

A categoria cultura organizacional originou-se da evocação organização, 

sendo esta a terceira identificada. A ênfase é atribuída ao ato de planejar uma ação, 
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dando forma ordenada às ações e provendo-as de condições concretas para a sua 

realização.  

O termo cultura organizacional, para Libâneo (2004, p. 97): 

Vem diretamente associado à idéia de que as organizações são marcadas 
pelas interações sociais entre as pessoas, destacando as relações 
informais que ocorrem na escola, para além de uma visão meramente 
burocrática do funcionamento da instituição. 

A organização de uma unidade escolar constitui-se de agentes, pessoas, 

profissionais que trabalham juntas com perspectivas, objetivos comuns. Esta palavra 

diz muito para quem faz parte do mesmo e de quem está fora, basta ter organização 

e colocar em uso para o bem de todos (D22). Sem organização não se tem controle 

do que acontece” (D15). Para Libâneo (2004, p. 97) organizar significa “dispor de 

forma ordenada, articular as partes de um todo, prover as condições necessárias 

para realizar uma ação”.   

A organização e a gestão juntas, segundo Libâneo (2004, p. 100) visam: 

a) prover as condições, os meios e todos os recursos necessários ao ótimo 
funcionamento da escola e do trabalho em sala de aula; b) promover o 
envolvimento das pessoas no trabalho por meio da participação e fazer o 
acompanhamento e a avaliação dessa participação, tendo como referência 
os objetivos de aprendizagem; c) garantir a realização da aprendizagem de 
todos os alunos.  

Na representação social dos docentes organização está associada a 

comprometimento, companheirismo, planejamento, recursos, participação em 

decisões, entre outros valores e ações.  

A estrutura organizacional da escola e o cumprimento das atribuições de cada 

membro da equipe escolar é elemento fundamental e indispensável para o 

funcionamento da unidade. Para Libâneo (2004, p. 207) “um mínimo de divisão de 

funções faz parte da lógica da organização educativa, sem comprometer a gestão 

participativa”. No entanto, é necessário redimensionar, no âmbito das práticas 

efetivas na escola, a estrutura de organização hierárquica da gestão pedagógica 

subordinada à gestão administrativa. 

Na representação social do grupo, a organização de uma escola determina a 

gestão de qualidade. A organização, quando objetivada, reúne valores a serem 

preservados e decorre de decisões compartilhadas. As decisões compartilhadas 
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determinam a diferença, pois embora se reconheça a importância da organização 

em qualquer tipo de atividade desenvolvida coletivamente, é necessário lembrar a 

habilidade de organizações burocráticas em explorar valores excedentes. 

O controle exercido em estruturas hierárquicas voltadas à produção assume 

na escola formatos semelhantes, a começar pela gestão da sala de aula. Um grupo 

de crianças mantidas, rigorosa e disciplinadamente, sentadas umas atrás das 

outras, sem conversar e fazendo silenciosamente os exercícios, quase sempre 

repetitivos, dificilmente pode ser considerado como executor de atividade 

pedagógica de qualidade. 

No entanto é comum ouvir professores afirmando que a direção da escola não 

aprova atividades movimentadas na sala de aula, pois dão a impressão de bagunça, 

como também não aprovam que durante o período de aulas as atividades se 

desenvolvam fora da sala. Essas medidas organizativas circunscrevem o que Paulo 

Freire denominou como pedagogia bancária. 

O conflito entre a organização do trabalho e a necessidade de prover o 

espaço escolar de condições propícias à educação pode levar à definição de 

procedimentos contra educativos, em sua gênese. Nesse movimento prevalece a 

cultura de mercado e o desejo de colocar ordem na casa. Para Rocha (2005), no 

modelo produtivo da sociedade capitalista não pode haver perda de tempo. É 

preciso utilizá-lo na produção de mercadorias e a tarefa de preparar os cidadãos 

para tanto é repassada à educação.  

Segundo Libaneo, (2004, p. 209): 

A organização do trabalho na sala de aula não visa apenas ao 
cumprimento dos programas, mas o envolvimento dos alunos, sua 
participação ativa, o desenvolvimento de habilidades e capacidades 
intelectuais, o trabalho independente, o que requer a imprescindível 
colaboração da coordenação pedagógica.  

Embora a organização seja um dos aspectos fundamentais para o 

desenvolvimento do trabalho educacional, ela não pode ser realçada em detrimento 

dos aspectos pedagógicos da educação. 
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4.3.4 Responsabilidade gera qualidade 

Responsabilidade gera qualidade? Em face desta questão como categoria 

que emergiu das evocações dos sujeitos desta pesquisa, a qualidade surge a partir 

da responsabilidade.  

Para o grupo, ter responsabilidade é realizar uma ação solicitada e esta, se 

realizada com afinco, dedicação e seriedade resultará num trabalho de qualidade. 

Nas palavras de D.12;por exemplo: Pois sendo responsável você é cidadão, é 

gerente, oferece qualidade, tem compromisso e é mediador do aluno-professor-

educação.  

A qualidade na realização de uma ação para se atingir um determinado 

objetivo, só acontece a partir de um sujeito responsável, qualificado para tal 

compromisso. Verifica-se que os termos responsabilidade e compromisso caminham 

juntos e geram qualidade. Para D12, Fazer educação com qualidade é garantir o 

cidadão do futuro. 

São muitos os precedentes na história educacional brasileira sobre a 

efetividade da relação qualidade e responsabilidade. Há fracasso escolar mesmo 

com professores extremamente responsáveis e dedicados. Não raro, a dedicação 

está associada ao desejo acrítico de estar fazendo, num processo ingênuo de 

reprodução da ordem posta. 

Alves e Almeida (2008), discutindo a formação pedagógica e a prática 

docente, confrontam os procedimentos técnicos presentes na pedagogia bancária 

com os princípios freirianos de problematização, dialogicidade e contexto cultural, 

lembrando que o conhecimento pronto e acabado assumido pela maior parte dos 

docentes, ainda hoje, tem dispensado a interlocução com o saber dos que 

aprendem, relutando, inclusive, em incorporar os ensinamentos das descobertas 

científicas mais recentes, o que impede avanços na prática pedagógica.  

Alves e Almeida (2008, p. 9-10) lembram ainda a defasagem espacial e 

temporal que existem entre os avanços científicos e os processos de incorporação 

de seus achados no ensino desenvolvido nas escolas.  

No caso específico da alfabetização, significativo número de professores 
alfabetizadores deixa de mergulhar o aprendiz no universo cultural do 
mundo letrado. Esses professores agem desta maneira, apesar do grande 
número de contribuições recentes da psicologia, da lingüística, da 
sociolingüística e da antropologia, como também daquelas contribuições do 
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campo da própria pedagogia, que explicam a natureza cognitiva e histórico-
social do processo de aquisição do conhecimento.  Assim fazendo, deixam 
de levar em conta que as práticas da leitura e da escrita não podem ser 
consideradas práticas escolares, mas sim práticas sociais.  

Todas essas questões estão diretamente relacionadas à qualidade de ensino 

e por mais responsabilidade e compromisso que um professor coloque em seu 

trabalho de ensino e de aprendizagem, ou a equipe gestora possa balizar suas 

ações, para desenvolver um processo qualitativamente superior é necessário 

envolver outros conhecimentos, outras questões. Dentre estas é necessário situar, 

ainda que minimamente, os fins da educação e os princípios da gestão escolar.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa traz à tona representações sociais de professores da educação 

básica sobre gestão da escola pública. A reflexão se funda no sistema de 

referências socialmente construído por docentes que atuam no ensino fundamental 

das redes pública municipal e estadual de Pomerode, Santa Catarina, sobre gestão 

escolar.  Pautada na Teoria das Representações Sociais, a pesquisa compreende 

que o conteúdo e o processo de formação desse sistema de referências influenciam 

na participação docente no âmbito da escola e, consequentemente, na gestão do 

ambiente de trabalho.  

A coleta dos dados, por meio da aplicação de um questionário, apresentou 

evocações que fizeram emergir quatro categorias de análise: compromisso com o 

fazer; administração e gerenciamento; cultura organizacional: colocar a casa em 

ordem; responsabilidade gera qualidade. Tais categorias, em seu conjunto, 

expressam a representação social dos professores sobre gestão da escola pública.  

Esta representação social realça o compromisso que os agentes educacionais 

gostariam que a escola tivesse em relação ao ensino e à comunidade escolar. 

Considerando que os professores estão manifestando esse desejo, o fazem sem 

condicioná-lo a indicadores e/ou a propostas de ações que envolvam o processo de 

planejamento, coordenação, acompanhamento e avaliação com a participação de 

todos os seus segmentos – professores, corpo diretivo, pais, alunos, enfim toda a 

comunidade escolar. 

Os docentes defendem uma gestão escolar voltada ao compromisso com o 

fazer educação de qualidade, onde o compromisso com o ensino seja o eixo da 

gestão da escola e da prática profissional docente. Mas não mencionam a grande 

dificuldade que representa atuar coletivamente, construir coletivamente os caminhos 

da escola e alcançar a dita qualidade na educação.  Se fosse fácil construir um 

ensino de qualidade não se constatariam tantas desigualdades na educação no 

País. Um exame cuidadoso dos mapas da exclusão social e educacional confirma 

esta realidade.  

A forte correlação estatística que existe entre fracasso escolar e pobreza 

torna ingênua a idéia de que a escola sozinha pode transformar a sociedade, 

tornando-a mais justa e humana. O problema da transformação social é mais 
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complexo e envolve medidas estruturais de diversas naturezas. Mas, como 

assinalou Paulo Freire, sem a escola também não acontece a transformação social. 

Nesse sentido é que se estabelece a relação dialética em que a escola não 

espera a sociedade mudar para melhorar, mas contribui efetivamente para a 

transformação, exercendo sua função precípua. O cenário de desigualdades sociais 

e educacionais coloca desafios para a educação escolar e é nesse cenário que a 

escola deve atuar na busca de contribuir para a construção de uma sociedade mais 

justa e mais igualitária. 

Os docentes não ponderam sobre as implicações da educação na sociedade 

quando se referem à gestão escolar. Administrar representa-se em seus 

depoimentos como coordenar o trabalho, sendo para isso vital a presença de 

alguém que administre as ações da escola. Atribuem ao administrador o papel de 

representante de todos os agentes da instituição, frente às ações burocráticas e 

administrativas da escola. A figura do administrador está associada a alguém que 

dirige, gerencia, coordena, acompanha, avalia e representa o todo com o aval de 

todos. 

Embora defendam o compromisso de fazer educação de qualidade, o caráter 

pedagógico da gestão não é demarcado como nuclear na representação social dos 

docentes. Eles não se posicionam com clareza no sentido de considerar que a 

gestão da educação envolve as atividades-meio e as atividades-fim, sendo estas as 

atividades mais significativas da escola, pois estão ligadas à socialização da cultura.  

Às atividades-meio cabe o provimento de condições concretas para que o ensino 

aconteça, sendo necessário, no entanto, não dicotomizá-las em momento algum.  

As atividades-fim são mais relevantes do ponto de vista social e as atividades-

meio são instrumentos para a realização da finalidade socialmente relevante da 

escola. Assim, a condição periférica atribuída ao pedagógico pode estar associada à 

caracterização historicamente construída para o diretor como administrador das 

atividades-meio da escola, sendo os professores os que respondem pelo trabalho 

pedagógico. 

Esta concepção tem sido criticada por estudiosos da gestão da educação, 

mas tem se mantido na prática. Com a Constituição Federal de 1988 e a LDB de 

1996, o termo administração da educação vem sendo substituído pelo conceito de 

gestão educacional. No âmbito da escola, essa discussão tem o objetivo de acentuar 

a abrangência da direção educacional e a ação dos diretores como gestores 
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escolares. A gestão escolar, neste sentido não significa apenas um processo dentro 

da ação administrativa da escola; ela abrange todas as ações que envolvem a 

escola.  

É muito comum que ainda se entenda, a partir das contribuições de Taylor e 

Fayol, que ao administrador não cabe definir os fins da instituição que administra, 

mas, objetivamente, apenas preocupar-se com os meios. Nesta perspectiva, quem 

aceita administrar uma escola, ou outro empreendimento, aceita fazê-lo, atendendo 

a certa filosofia e a certa política que já estão pré-determinadas pela política 

educacional vigente. Quando o administrador entra em cena, os fins e os meios já 

estão estabelecidos. Sua ação ficará pautada na tarefa de comandar o fazer 

cotidiano e cuidar na manutenção da ordem. 

Como vem se apresentando dentre os pesquisadores e estudiosos da gestão 

educacional um pensamento praticamente hegemônico quanto à necessidade de se 

desenvolver na escola uma gestão participativa e democrática, este pensamento é 

reproduzido como ideal pelos professores pesquisados. O discurso teórico e 

idealizado sinaliza a presença de teorias sobre gestão escolar no espaço da escola 

e, ainda que em condições periféricas, complementa a representação social.  

A gestão da escola, para aquele grupo de professores, se configura como rol 

de estratégias na organização de espaços administrativos. É comum ouvir que um 

administrador de empresas teria mais sucesso ao administrar uma escola, uma vez 

que é especialista em gestão. Nesse sentido, o administrador de escola nem 

precisaria entender de educação. Aqueles que concordam com tal afirmação, no 

entanto, não levam em conta as especificidades da educação. Esse pensamento 

socialmente disseminado pode ter contribuído para que o núcleo da gestão escolar 

se apresente, para este grupo, fundado na organização característica dos espaços 

administrativos.  

Cultura organizacional: colocar ordem na casa é uma síntese que expressa 

também a identidade do grupo. Culturalmente os cidadãos de Pomerode são 

pessoas ordeiras, que se preocupam com cidade limpa, casas bonitas, jardins 

floridos, fábricas funcionando e pessoas trabalhadeiras. De acordo com censos 

econômicos e educacionais, tanto o município como o Estado, gozam de uma 

situação privilegiada no País, fazendo parte dos bolsões de excelência nos mapas 

de inclusão social e escolar. 
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A falta de vivência em situações sociais marginalizadas é responsável, em 

parte, pelas análises idealizadas de democracia presentes na representação social 

dos docentes sobre gestão escolar, como se colocar a casa em ordem, dependesse 

tão somente da vontade dos indivíduos. A construção desta ordem na própria 

escola, como continuidade da estrutura social, poderia eximir da discussão demais 

questionamentos sobre as razões e os fins para determinados procedimentos da 

organização. 

Norteada pelo pensamento de responsabilidade gerando qualidade vigente no 

espaço social e econômico, a atuação responsável da gestão escolar teria, como 

contrapartida, uma educação escolar de boa qualidade. Ou seja, a representação 

social expressa um conhecimento socialmente elaborado e partilhado, onde a 

disciplina é um vetor na construção da qualidade. A escola reforça, administra e 

socializa esse ideário. Embora responsabilidade individual seja um atributo 

necessário à gestão escolar, não é suficiente para que a escola venha a atingir seus 

objetivos precípuos. A gestão precisa ser construída no coletivo, caracterizando-se 

como participativa quando expressar processos instituintes na escola, gerados e 

geradores da atuação de organismos coletivos como conselhos, associações, 

grêmios, grupos de trabalho.   

Estudiosos em educação enfatizam a necessidade do trabalho coletivo na 

escola, para estudos, troca de experiências e busca de soluções conjuntas. Também 

é crescente a demanda pela elaboração de políticas educacionais que ampliem o 

número de pessoas e de funções a serem desempenhadas no espaço da escola, 

descentralizando a função do diretor. Reflexões e alternativas frente à problemática 

de gestão da escola remetem ao reconhecimento da complexidade de fatores 

imbricados na conquista de um ensino de qualidade. 

A qualidade pode expressar o reconhecimento da importância do capital 

cultural construído pela sociedade ou exigir bom desempenho do aluno à revelia dos 

fins educacionais a que a escola se propõe. Ignorar, desconhecer e desvalorizar a 

cultura da comunidade como ponto de partida, ser incapaz de utilizar os recursos 

das teorias da aprendizagem para conduzir com êxito os processos de ensino, não 

saber diferenciar fórmulas decoradas ou enunciados sem sentidos são questões 

muito comuns na maioria das escolas, como é comum que a pessoa aprenda a ler e 

escrever e não se torne um leitor e um usuário da escrita. À primeira vista, essas 
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questões poderiam passar despercebidas pela gestão da escola, não fosse também 

o seu compromisso com os fins da educação.   

Na representação social investigada, a tomada de decisões à frente da gestão 

se constitui como ato vago. Os docentes preferem ter um líder, alguém firme e ativo 

para mostrar-lhes a direção. Sem ignorar a necessidade de lideranças políticas, das 

quais o país ficou tão carente após os anos de ditadura militar, o fato de almejarem 

guias para as ações na escola, pode indicar ausência da práxis política, visto que 

liderança se constrói no processo participativo.  

Ao iniciar esta pesquisa, era muito presente o pressuposto que a 

representação social dos docentes teria como nuclear a democratização e 

descentralização e que, a partir desses constitutivos, os professores tivessem vez e 

voz ativa no processo de gestão da escola. Nessas condições a escola se 

constituiria como espaço público e a educação um processo co-gestionário. 

Ao final da pesquisa, por meio das categorias constitutivas da representação 

social, é possível apontar a participação como um dos aspectos de maior 

vulnerabilidade na gestão da escola. A inexperiência de participação concreta nos 

processos decisórios intimida e amedronta. É preciso que haja um avanço efetivo na 

atuação da escola enquanto um organismo coletivo, caso contrário não acontecerão 

mudanças. É esse o salto necessário para se passar do plano do ideal para o plano 

do real. A manifestação do ideário sem se fazer acompanhar de uma análise de 

realidade ou situar o porquê da manifestação significa repassar abstratamente o 

compromisso para a escola, como se os professores não fizessem parte dela, não 

fossem protagonistas do processo educativo, configurando-se o desejo manifesto 

como profissão de fé e não como projeto de transformação. Transformar significa, a 

partir do presente, projetar-se para o futuro, executando o que foi projetado. 

Uma escola comprometida elege a perspectiva da gestão participativa como a 

única condizente com uma instituição que se deseja democrática e comprometida 

com os interesses da maioria da população. Como periférica na representação 

social dos docentes, a necessidade de compromisso se apresenta distante da 

possibilidade de promover participação, uma vez que o compromisso é transferido 

para a instituição como ente abstrato e não a si mesmo e aos outros no concreto das 

práticas escolares e sociais. 

Discutir processos de interesse coletivo; fazer referências concretas às metas 

fundamentais da escola; fazer com que todos os alunos aprendam; oferecer 
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contribuições para melhorar a qualidade de vida da comunidade; são metas que 

podem concretizar-se com a criação de condições compromisso político de todos os 

envolvidos. No processo de gestão da escola cabe planejar, executar, coordenar, 

acompanhar e avaliar todo o processo, evitando desvios da intencionalidade política 

e promovendo o alcance de metas. 

Esta proposta exige esforço conjunto da comunidade escolar, reconhecendo 

dificuldades e assumindo, sempre que necessário, posicionamentos combativos e 

contrários a ideologias dominantes ou injustiças sociais. Participação é conflito, 

democracia também o é. E é também vigilância constante e sem tréguas, para que 

as conquistas não escorram como areia pelos vãos dos dedos. 

A educação de qualidade expressada na representação social dos 

professores não pode significar uma questão apenas ligada à gestão da escola e à 

atuação de seus professores, mas uma questão que afeta a sociedade como um 

todo. Alcançá-la como direito de todos e não de uma minoria significa, mesmo 

considerando os professores seus protagonistas fundamentais, assumir 

coletivamente o processo de democratização da escola e da educação. 
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