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O  presente  estudo  originouse  das  preocupações  provenientes  de  experiências, 

leituras e reflexões na área  educacional,  sobre as possibilidades  reais de  superação do 

modelo  autocrático  de  gestão  e  estruturação  do  trabalho  escolar,  tão  questionado  nos 

últimos anos. Muitos estudos e debates, dentre os quais podemos citar Gadotti (2000), 

Tragtenberg (2005) e Paro (2006), têm sido desenvolvidos no sentido de gerar reflexões 

sobre  as mudanças  necessárias  ao  aprimoramento  da  instituição  escola  à  luz  de  uma 

estrutura de ensino que desenvolva a gestão democrática e, com ela, ações coletivas em 

vias  de  uma  escola  consciente  de  sua  importância  na  prática  social  de  atualização 

cultural e histórica da humanidade. Neste contexto, é nítida a busca de concretização de 

uma escola pública condizente com as necessidades dos sujeitos da educação enquanto 

autores que constroem a escola em seu cotidiano. 

Quanto  às  investigações  subsidiadoras  deste  estudo,  desenvolvi  uma  pesquisa 

bibliográfica,  enquanto  procedimento  reflexivo,  sistemático  e  crítico,  com  base  em 

leituras  significativas,  conhecimentos  e  discussões  de  teóricos  e  pesquisadores  que 

estudam  e  se  propõem  a  contribuir  com  o  processo  de  reflexão  da  gestão  e 

democratização do  ensino  público  no país, buscando sempre uma  articulação  entre  as 

teorias analisadas e o contexto sóciocultural, político e econômico no qual tais ações se 

efetivam. 

A  questão  essencial,  impulsionadora  desta  pesquisa,  foi:  existe  coerência  entre  as 

propostas  de  gestão  e  atuação  coletiva  para  democratização  do  ensino  público  e  a 

efetivação  de  práticas  democráticas  na  gestão  escolar,  considerandose  as  ações  do 

Estado, o contexto sóciocultural e as políticas das escolas públicas do país? 

Historicamente,  ao  retomar o período da ditadura militar,  é  fato  que  a  escola,  em 

concordância  com  o  modelo  vigente,  vivenciava  a  escolha  de  seus  gestores  pela  via 

indireta,  na  qual  havia  nomeação  dos  profissionais  a  assumirem  os  referidos  cargos. 

Posteriormente,  com a consumação de ações sociais mais propensas à participação da 

população  nas  decisões  das  diversas  instâncias  políticas,  novas  possibilidades  foram
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vislumbradas pela escola pública, no sentido da superação de uma composição fechada 

e da criação de espaços de participação política  trazendo,  com ela,  a possibilidade de 

uma nova estrutura social. Em nível judicial, muitas regulamentações foram elaboradas 

enquanto políticas legais de organização educacional, visando sustentar a nova estrutura 

emergente.  Contudo,  há  que  se  analisar  as  possibilidades  atuais  efetivas  de 

concretização das propostas teóricas na prática das escolas. Tais propostas pautamse na 

mudança de paradigmas e na efetivação de práticas sustentadas em ações coerentes com 

as  reflexões  e  os  avanços  pelos  quais  a  sociedade,  e  com  ela  a  escola,  tem  passado. 

Neste ínterim, cabe investigar as potencialidades e os obstáculos à participação popular 

na  unidade  escolar  e,  portanto,  à  efetivação  de  ações  estatais  que  subsidiam  tais 

mudanças. 

Libâneo  (2007)  ponderando  sobre  a  educação  escolar  pública  e  democrática  no 

contexto  atual,  discute  que  todas  as  reformas  educativas  desenvolvidas  a  partir  da 

década de 80 tiveram como foco a qualidade do ensino e, portanto, a busca de um novo 

paradigma  educacional  que  atendesse  às  exigências  da  realidade  sóciocultural  e  do 

mercado.  Defende  que  a  escola  deve  considerar  o  contexto  macro  sem,  no  entanto, 

subordinarse  a  servilo.  Com  tal  reflexão  alude  que  a  escola,  espaço  de  interação  e 

constituição humana,  lida com conhecimento, valores,  tradições e crenças. O aluno é, 

então, parte da escola, enquanto sujeito que aprende, constrói seu saber e direciona seu 

projeto de vida. Assim, propõe que, no contexto da sociedade contemporânea, 

Conjeturando  sobre  a  ação  gestora  realizada  neste  contexto,  menciono  Laranja 

(2004)  que,  ao  considerar  a  superação  da  visão  autocrática  de  administrador  escolar, 

lembra  que  os  paradigmas  anteriores  deixaram,  há muito,  de  atender  às  necessidades 

educacionais  escolares  do  século XXI,  fazendo  com que  as  escolas  buscassem  novos 

caminhos para sobreviverem no novo contexto social e econômico que se apresentava. 

Neste  sentido,  a  concepção  de  administração  ou  gestão  –  usada  pela  autora  como 

sinônima    toma nova  roupagem no setor educacional  escolar,  que vive momentos de 

profunda reviravolta e conseqüentes avaliações da práxis escolar dos sistemas de ensino 

público e privado. A identidade da instituição escola e, junto a ela, a identidade de seus 

atores,  tornase  objeto  de  estudos  e  avaliações.  A  educação  brasileira  passa,  neste 

a  educação pública  tem  tríplice responsabilidade:  ser  agente de mudanças,  capaz de 
gerar conhecimentos e desenvolver a ciência e a tecnologia; trabalhar a tradição e os 
valores nacionais ante a pressão mundial de descaracterização da soberania das nações 
periféricas; preparar cidadãos capazes de entender o mundo, seu país, sua realidade e 
de transformálo positivamente. (p.118)
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ínterim, por um intenso movimento em busca de um olhar mais fidedigno e crítico de si 

mesma, a  fim de  resgatarse enquanto espaço de responsabilidade social e política, de 

construção  e  partilha  de  cultura  humana.  Com  esta  ponderação,  a  referida  autora 

defende ser a educação, essencialmente, uma atividade de interesse público e alega que 

“escola  pública  de  qualidade  para  todos  é  um  ideal  de  indiscutível  valor,  porém um 

enorme desafio.”(p.239) É este ideal um dos pilares da proposta de democratização do 

ensino público, devendo por isso ser colocado como meta nas projeções definidas pela 

escola  e  pelo  Estado.  O  intuito  de  desenvolver  uma  educação  democrática  implica  a 

revisão da concepção de administração autocrática e, para  tanto,  a  realização  de auto 

avaliações  críticas  e  contextualizadas,  o  que  exige  da  escola  assumirse  espaço  de 

avaliação  constante  por  parte  de  seus  atores,  sendo o gestor  responsável  por adotar  a 

liderança deste processo, sinalizando o resgate da função pedagógica e social da escola, 

bem como sua competência técnica e política. Algumas competências deste profissional, 

discutidas pela autora, são: capacidade de mobilizar equipes, habilidade comunicativa, 

consciência  política,  percepção  do  macro,  valorização  e  investimento  no  capital 

humano, atribuição de autonomia e responsabilidade aos profissionais envolvidos. 

Nas reflexões concernentes à gestão escolar democrática, Gadotti (2000) muito nos 

subsidia,  ao  concebêla  enquanto  atitude,  método  e  aprendizado.  Atitude,  porque  é 

essencial nesta busca de mudança de mentalidade, a ousadia dos agentes envolvidos, a 

negação e a superação da zona de conforto para a renovação e ressignificação da escola 

na contemporaneidade. Método, uma vez que a atitude é necessária, porém insuficiente, 

o  que  exige  ações  democráticas  de  efetivo  exercício  da  democracia,  bem  como  um 

consistente  planejamento  do  local,  com  consciência  do  global,  estabelecendo  fins  e 

meios  que  apontem para  a  superação do problema  diagnosticado. Aprendizado,  posto 

que a concretização da atitude e do método exige um exercício constante de autonomia, 

com  a  efetivação  de  ações  marcadas  e  direcionadas  pela  identidade  única  de  cada 

instituição escolar, o que só se conquista com tempo, atenção, compromisso e trabalho. 

Para  o  autor,  “cada  escola  é  o  resultado de um processo de desenvolvimento  de  suas 

próprias  contradições”  (p.35)  sendo,  portanto,  a  autonomia  e  a  gestão  democrática 

partes da natureza do ato pedagógico. Em suas análises, Gadotti cita com propriedade, 

os  princípios  defendidos  nas  últimas  décadas,  junto  a  Paulo  Freire,  nas  propostas  de 

construção de uma Escola Cidadã. Destes princípios, destaca quatro que, a meu ver, são 

importantes  neste  estudo:  a  escola  não  é  o  único  espaço  de  aquisição  do  saber 

elaborado;  não  existe  um modelo  único  capaz  de  tornar  exitosa  a  ação  educativa  da
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escola, por  isso a necessidade de se incentivar a experimentação pedagógica com uma 

mentalidade aberta ao novo; a educação para todos supõe todos pela educação; a grande 

mudança  exige  também  o  esforço  contínuo,  solidário  e  paciente  das  pequenas  ações, 

essenciais às grandes mudanças. 

Concordando  com  a  concepção  de  que  pensar  a  constituição  de  uma  escola 

democrática  exige,  como  citado  anteriormente,  tempo  e  trabalho,  Omotani  (2005) 

defende  que  “assim  como  está  a  comunidade,  também  está  a  escola.”  (p.272) Deste 

modo,  determina como fundamental a superação do olhar único para a constituição da 

visão compartilhada nas decisões e a idéia de comprometimento e coresponsabilidade, 

que  dá  à  comunidade  a  oportunidade  de  se  envolver  nos  processos  decisórios.  Em 

experiências  com  pesquisas  nesta  área,  o  autor  sintetiza  em  cinco  preceitos,  algumas 

lições imprescindíveis na constituição de uma escola democrática aprendente: incentivar 

o  envolvimento  por  meio  de  grupos  maiores;  substituir  o  planejamento  centralizador 

pela  experimentação  local;  respeitar  os  tempos  dos  atores  envolvidos  obviamente 

assegurando  ações  criteriosas;  encontrar  maneiras  de  incitar  a  iniciativa  de mudança 

como uma  oportunidade  de  aprendizagem  compartilhada,  tendo  uma  filosofia  clara  e 

abordagens consistentes; revisitar e redefinir os princípios norteadores a fim de superar 

fragilidades encontradas ao longo do processo. 

Nesta linha de pensamento, é notório que, para se compreender a escola, há que se 

transpor  seus  muros,  percebendoa  enquanto  instituição  histórica,  política,  cultural  e 

social,  partícipe  de  um  contexto maior.  No  entanto,  a  fim  de  superar  as  nuances  das 

análises macro que correm o risco de estigmatizar a escola pública com generalizações, 

é essencial também dar voz aos sujeitos destas escolas, autores de sua existência diária. 

Perceber as relações ali processadas, suas fragilidades e potencialidades, seus nós e suas 

conquistas  é  condição  essencial  à  compreensão  da  escola  pública  democrática  na 

realidade atual. 

Tragtenberg  (1985)  sugere  que  todos  os  personagens  que  interagem  no  espaço 

escolar “reproduzem, em escala menor, a rede de relações que existe na sociedade.” Em 

suas  reflexões,  defende  que  “o  que  interessa  é  conhecer  como  estas  relações  se 

processam  e  qual  o  pano  de  fundo  de  idéias  e  conceitos  que  permitem  que  elas  se 

realizem de fato” (p.40). 

O  que  se  busca  perceber,  portanto,  é  se  e  até  que  ponto  as  propostas  gestoras  – 

pedagógicas  e  administrativas    elaboradas  pelas  /  para  as  escolas  públicas  se 

concretizam  em  sua  prática  cotidiana.  Neste  sentido,  perguntamonos:  e  democracia
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escolar,  definida  como  possibilidade  de  efetivação  e  construção  de  autonomia  das 

relações educacionais, fragilizase ou potencializase frente às condições concretas para 

a  articulação  das  composições  necessárias  à  implementação  de  uma  gestão  e 

estruturação  democrática  de  escola  pública?  Existem  efetivamente  ações  coletivas  de 

participação democráticas nestas escolas? Se existem, como funcionam e se organizam? 

São  órgãos  meramente  burocráticos  ou  não?  Em  instância  macro,  são  efetivos  os 

esforços empregados pelo Estado no sentido da real democratização do ensino público 

no país? Percebemse ações efetivas da  sociedade civil,  enquanto  sujeito  social, nesta 

busca? 

Atualmente, analisando a apreciação adotada pelo Ministério da Educação  (MEC), 

verificamos que a gestão democrática do ensino é princípio definido em lei –  tanto na 

Constituição  Federal  quanto  na  LDB  9394/96,  devendo  ser  promovida  e  incentivada 

com a colaboração da sociedade. Também define,  enquanto uma das metas prioritárias 

do Plano Nacional de Educação (PNE), a criação de Conselhos Estaduais e Municipais 

que  subsidiem  as  ações  da Educação Básica  pública com vias  à  efetivação  da  gestão 

democrática  do  ensino.  Além  disso,  contempla  ações  de  formação  continuada  destes 

profissionais  com  encontros  de  capacitação  e  formação  em  nível  presencial  e  na 

modalidade  Educação  a  Distância.  Tais  projetos  se  embasam  nos  dados  do  Censo 

Escolar/2004,  que  adverte  sobre  a  diversidade  encontrada  no  Brasil  em  termos  da 

formação dos dirigentes escolares. Os referidos dados demonstram que 

a fim de se fortalecer as competências do profissional que se propõe a gerir um processo 

de tamanha importância e dimensão política educacional. 

Silva  (2007),  em  contrapeso,  ao  avaliar  as  contribuições  e  omissões  da  LDB 

9394/96 no que se refere à gestão democrática da educação, analisou historicamente as 

condições sociais, econômicas, políticas e culturais, evidenciando modelos educacionais 

oriundos destes contextos. Neste estudo, a autora considera as trajetórias percorridas em 

busca  da  construção  de  um  processo  democrático  de  gestão  escolar,  obviamente,  no 

bojo de um movimento mais amplo de democratização da sociedade brasileira, marcada 

por  uma  história  autoritária,  de  decisões  centralizadas,  na  qual  o  silêncio  de  uma 

do  total  de  dirigentes  escolares,  29,32% possuem apenas  formação  em  nível médio, 
sobretudo nos estados das regiões norte, nordeste e centrooeste. O percentual desses 
dirigentes  com  formação  em  nível  superior  é  de  69,79%,  enquanto  apenas  22,96% 
possuem curso de pósgraduação lato sensu / especialização. Portanto, evidenciase a 
urgência  de  se  dinamizar  e  se  efetivar  programas,  projetos  e  ações  que  alcancem 
maior número possível  de gestores  educacionais,  tanto  em nível  da  formação  inicial 
quanto em nível da formação continuada,
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maioria  fortalece cada vez mais as ações decisórias da minoria dominante. Posto  isto, 

defende que,  inclusa em um contexto ainda frágil de  luta pela democratização política 

da  sociedade  brasileira,  a  educação  escolar  encontrase  submersa  em  uma  realidade 

marcada por cenários de “oscilações nos processos de construções e desconstruções das 

práticas democráticas na política brasileira”  (p. 75).   Tal fato encontra  sustentação na 

estrutura da sociedade de frágil democracia e cidadania em que vivemos, conservando 

um  universo  burocrático,  com  relações  hierárquicas  que  tendem  à  repetição  e 

manutenção da realidade existente. 

Em  contrapartida,  Lira  (1998)  considera  que  a  nova  LDB  oferece  um  espaço  de 

flexibilidade  para  que  os  sistemas  de  ensino  operem  criativamente  os  seus 

ordenamentos,  respaldando  a  prática  da  autonomia  pedagógica,  administrativa  e  de 

gestão financeira como condição essencial à implementação do projeto pedagógico pela 

escola.    Para  ele,  compete  à  União,  instância  coordenadora  da  política  nacional  de 

educação, assegurar o princípio colaborativo dos estados e municípios, a fim de que seja 

superado  o  comando  vertical  da  educação  nacional.  Nesta  reflexão,  conclui  que  “a 

leitura críticocompreensiva da LDB é o primeiro passo para firmar convicção em torno 

de uma educação reconceituada e de uma escola refeita” (p.10). 

Soares  (2001),  em  pesquisa  sobre  as  práticas  sociais  na  gestão  e  organização  do 

trabalho na escola pública em Minas Gerais, no período de 1983 a 1994, evidencia que 

as políticas educacionais e as relações socioeducativas construídas no interior da escola 

pública mineira mudaram  significativamente  no  campo  da  participação  e  inserção  da 

comunidade  na  vida  da  escola.  Nas  suas  apreciações  questiona  a  modalidade  de 

participação presente  no  contexto  em estudo. Nesta  reflexão,  cita Motta  (1990)  e Ely 

(1995) como estudiosos expressivos, posto que analisam os processos participativos na 

gestão e organização do trabalho,  identificando algumas configurações de participação 

que  estabelecem  combinações  possíveis  entre  a  forma  e  o  conteúdo  de  atuação  dos 

trabalhadores na organização dos processos de trabalho.  Motta destaca: a participação 

conflitual  (sindicatos);  a  participação  funcional  (debates  entre  administradores  e 

administrados);  a  participação  administrativa  (representação  por  meio  de  comitês, 

comissões  e  conselhos);  e  por  fim  a  cogestão  (processo  organizado  pelo  diretor 

enquanto representante, e a participação paritária ou não no conselho de administração). 

Ely, por sua vez, identifica: participação neotaylorista clássica (sem poder deliberativo); 

autogestão enquadrada (permite aos trabalhadores tratarem de questões referentes à sua 

rotina  de  trabalho);  e  a  autogestão  (participação  dos  trabalhadores  no  conjunto  da
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empresa).  Ambos,  ao  organizarem  as  diversas  modalidades  presentes  nas  referidas 

relações,  demonstram  a  idéia  de  participação  no sentido  de  inserirse,  de  fazer  parte. 

Dentre  suas  constatações,  Soares  demonstra  que:  a  participação  da  comunidade  nas 

decisões  limitavase  à  discussão  de  temas  rotineiros,  de  natureza  consultiva  e  não 

deliberativa  e  normativa,  o  que  restringia  consideravelmente  uma  participação  mais 

efetiva nas decisões; passos importantes eram dados no sentido de inserção dos sujeitos 

da educação nos processos escolares, não significando, contudo, a ruptura com a lógica 

de  controle  e  dominação  da  escola  autocrática;  as  modificações  das  estruturas  para 

provimento  de  cargos  para  diretor de escola,  apesar  de melhorarem  as  relações  inter 

pessoais  comunidadeescola,  enfrentavam  uma  fragilidade  quando  não  redefiniam  a 

função  deste  profissional,  que  ficava  entre  atender  às  demandas  e  reivindicações  dos 

sujeitos  envolvidos  no  diaadia  escolar  e  responder  pelo  cumprimento  das  pressões 

governamentais. 

Do mesmo modo, a partir de pesquisa sobre a história e a legislação da formação do 

gestor educacional, Morastoni (2005), apresenta dados evidenciando que 

Segundo a pesquisadora,  tais constatações advêm da  fragilidade de conhecimentos 

por parte da comunidade escolar e da organização da gestão do trabalho pedagógico na 

escola pública frente aos princípios de gestão democrática. Defende, assim, que o gestor 

é  o  profissional  cuja  função  primeira  é  articular  os  diferentes  autores  em  torno  do 

projeto  políticopedagógico  da  escola,  em  uma  liderança  democrática  que  assegure 

relações  de  trabalho  íntegras  e  responsáveis  no  interior  da  escola,  bem  como  a 

participação  efetiva  e  consciente da comunidade  escolar,  propiciada  por  processos  de 

discussão e reflexão sobre a função da escola, as práticas cotidianas e a organização do 

trabalho escolar. Assim, “a formação do gestor apresentase como condição primordial 

para  a  efetivação  da  gestão  escolar  democrática  comprometida  com  a  qualidade  da 

educação e com transformações sociais.” (p.15) 

Paro  (2001)  enriquece  esta  reflexão  ao  analisar  as  políticas  educacionais  e  a 

realidade  das  escolas  públicas,  percebe  algumas  fragilidades  e  detecta  a  distância 

existente entre as pesquisas acadêmicas e as instâncias de educação básica, ou, entre as 

definições do PPP e as ações que fariam deste instrumento um fio condutor das mesmas, 

constantemente  revisto  e  aprimorado.  Reforça  deste modo,  a  necessidade  de  vincular 

apesar das mudanças legais e reais na organização da gestão do trabalho pedagógico 
na  escola  pública,  frente  à  autonomia,  participação,  construção  do  projeto  político 
pedagógico e a formação inicial e continuada do gestor, falta muito ainda para que se 
possa atingir uma gestão plenamente democrática. (p.13)
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teoria  e  prática,  superando  o  tratamento  fenomênico  da  realidade  e  considerando  a 

mútua  determinação  entre  a  realidade  mais  localizada  a  as  amplas  determinações  do 

real.  Assim,  propõe  uma  atenção  especial  a  dois  conjuntos  de  práticas  essenciais:  a 

atividade  pedagógica  propriamente  dita,  e  os  fatos  e  relações  sóciopolíticas 

relacionados às relações de poder dos atores envolvidos. 

Tais idéias sinalizam que pensar a democratização da escola é percebêla enquanto 

espaço  de  diversas  relações,  constituinte  e  constituída  pelo  meio  social  no  qual  se 

insere. Deste modo, é imprescindível compreender as categorias de determinações mais 

amplas  da  vida  em  sociedade,  sem  as  quais  não  há  dados  suficientes  para  entender 

qualquer recorte específico da realidade humanosocial. Além disto, é essencial adentrar 

os  muros  desta  instituição  para  assim  conhecer  o  fato  tal  qual  ele  se  apresenta, 

superando a visão hipotética e vinculando as múltiplas determinações existentes entre os 

condicionantes econômicos, sociais, políticos e culturais a uma teoria que realmente se 

aproprie dos elementos relevantes da prática, abstraindo desta sua concretude. 

Em  estudos  recentes,  Paro  (2006),  analisando  o  processo  de  construção  de  uma 

escola pública democrática, defende que 

Neste  sentido,  questiona  a  possibilidade  de  se  realizar  uma  escola  democrática 

quando as relações ali processadas são, em essência, autoritárias. As manifestações de 

concepções,  crenças  e  condutas  autoritárias  mostramse  presentes  desde  as  relações 

professoraluno, nas quais estes últimos não são reconhecidos enquanto seres ativos no 

ato  de  aprender.  Como  exemplo  disto  cita,  dentre  outros,  a  desconsideração  da 

necessidade  de  efetivação  de  currículos  escolares  que primem por uma  aprendizagem 

significativa,  a  realização  de  modalidades  avaliativas  processuais  que  contemplem  o 

replanejamento  constante  do  processo  com  vias  ao  aprimoramento  do  trabalho 

pedagógico  e  a  constante  culpabilização  dos  alunos  pelo  fracasso  escolar  e  a 

indisciplina,  sem  uma  análise  mais  substancial  de  todas  as  nuances  que  compõem  o 

processo ensinoaprendizagem. Ampliando o  foco de nosso campo de observação,  em 

pesquisa sobre os obstáculos e as potencialidades que se apresentam à participação da 

população na escola pública, o autor destaca como um dos aspectos mais importantes a 

inexistência de  uma  identidade  desta  instituição  em  relação  às  questões essenciais da 

comunidade  atendida.  Aparece,  neste  tecido,  uma  fragilidade  e  um  distanciamento 

“a  democracia,  enquanto  valor  universal  e  prática  de  colaboração  recíproca  entre 
grupos  e  pessoas,  é  um  processo  globalizante  que,  tendencialmente,  deve  envolver 
cada indivíduo, na plenitude de sua personalidade”. (p.25)
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escolacomunidade,  geradores  da  impossibilidade  de  escuta  dos  reais  problemas  e 

interesses da comunidade, conectados à identidade da instituição escola. Neste contexto, 

conclui o autor que o caminho possível para superar a concepção autocrática e propiciar 

a  participação  coletiva  na  escola  está  condicionado  às  ações  interdependentes,  que 

compõem um só processo no qual o avanço de um dos campos leve ao avanço do outro. 

Estruturase, então, uma ação contínua e interdependente. 

À  luz destas  reflexões, vale  reforçar a necessidade de aprendermos o exercício de 

autonomia também pela via de experiências já efetivadas em outros espaços, por outros 

estudiosos envolvidos com a construção do projeto educacional escolar. Exemplo disto 

é o trabalho desenvolvido na Escola da Ponte, instituição pública de ensino situada ao 
norte de  Portugal,  próxima à  cidade do Porto, numa  simpática  vila  chamada Vila das 

Aves, gerida pelo professor José Pacheco. A referida instituição prima seu trabalho pela 

realização,  por  parte  de  todos  os  envolvidos  no  processo,  de  ações  democráticas, 

buscando (e conquistando) ao longo de sua história obras nas quais alunos, professores e 

comunidade sejam coresponsáveis pela construção de um projeto educativo baseado na 

autonomia educacional. Exemplifico a escolha deste trabalho destacando o item 03 dos 
Princípios Norteadores sobre os Valores Matriciais do Projeto da Escola: 

Pacheco,  em  texto  escrito  para  o WebSite A  Página  da  Educação,  intitulado As 
Escolas  Invisíveis,  explica por que viaja  tanto para o Brasil. Permitome compartilhar 
um pequeno trecho: 

Vale a pena ler! 

Tecendo  estes  fios  teóricopráticos,  com  o  presente  estudo  almejei  apreender 

criticamente  pesquisas  e  concretizações  de  processos  participativos  na  gestão  e 

A  Escola  não  é  uma  mera  soma  de  parceiros  hieraticamente  justapostos,  recursos 
quase  sempre  precários  e  actividades  ritualizadas  –  é  uma  formação  social  em 
interacção  com  o  meio  envolvente  e  outras  formações  sociais,  em  que 
permanentemente convergem processos de mudança desejada e reflectida. 

Há,  no Brasil  (e  em Portugal…),  muitos professores  que  dão  sentido  às  suas  vidas 
dando  sentido  à  vida  das  crianças  e  das  escolas.  Sintome  um  privilegiado  por 
encontrar  tanta generosidade  e  responsável  ousadia... Um dos  obstáculos à mudança 
nas escolas é o predomínio de uma cultura pessoal e profissional dos professores, que 
os convida à acomodação. Essa cultura é reforçada pela formação que se vai fazendo. 
O modo  como  os  professores  aprendem  é o mesmo  com que  ensinam. Assim  como 
certas  teorias  e  pedagogos  permanecem  invisíveis,  também  são  invisíveis  certas 
escolas. Mas estas por uma boa razão: uma visibilidade social precoce voltase contra 
esses  projectos  de  mudança.  Poderão  pensar  os  mais  cépticos  que  se  trata  de  um 
devaneio. Pois que pensem. O Brasil (e Portugal…) desconhece o que tem de melhor.

http://www.jf-viladasaves.pt/
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organização do trabalho, desenvolvidos em escolas públicas,  analisandoos a partir de 

suportes  teóricos  significativos  e  coerentes  com  a  proposta  de  democratização  do 

ensino. Tal pesquisa se propõe a subsidiar um olhar consistente sobre a comunicação e o 

conseqüente  nível  de  participação  dos  diversos  autores  inseridos  nas  instâncias 

decisórias  do  poder  intraescolar,  nas  quais,  atuando  em  uma  instância  de  poder 

específica, operam também na construção e reconstrução cotidiana da escola, por meio 

da  identificação  de  contradições  e  da  sinalização  de  ações  que  possibilitem  o 

esclarecimento da realidade desta, elaborando assim propostas que visem ao alcance de 

objetivos  educativos  realmente  comprometidos  com  a  transformação  e,  com  ela,  a 

indissociabilidade teoria e prática. 

Destarte, meu objetivo foi investigar a contribuição teórica ao aprimoramento da 

atual estrutura de funcionamento destas instituições de ensino, analisando os compassos 

e  descompassos  entre  teorias  tão  amplamente  difundidas  sobre  a  democratização  do 

ensino  público  e  as  práticas  gestoras  efetivamente  desenvolvidas,  os  instrumentos  e 

mecanismos  de  ação  coletiva  tão  valorizados  enquanto  canais  fortes  de  superação  do 

ensino fechado e distanciado das necessidades sociais, políticas, culturais e econômicas, 

e as propostas de ação do Estado direcionadas a este fim. 

Conhecer criticamente a realidade escolar, teorizar sua concretude e os fios que ali 

são  tecidos,  descobrir  identidades,  percebendoas  parte  integrante  e  interativa  de  um 

todo  sistêmico  é  participar,  mesmo  que  modestamente,  dos  grupos  que  buscam 

incansavelmente  a  estruturação  da  mola  propulsora  para  superação  de  uma  realidade 

que carece de mudança. 

Encerro compartilhando com Pacheco uma rica reflexão: 

Por fim, a superação está em colocar a resistência e a comodidade enquanto objetos 

de  estudos  e  reflexões  para,  a  partir  destas  preocupações,  teorizar  e  elaborar  formas 

práticas  de  superação,  com  medidas  concretas  que,  promovendo  o  diálogo  teoria 

prática, possibilitem  aos  educadores,  independente  da  função  assumida pelos mesmos 

no  interior  escolar,  a  apropriação  de  uma  consciência  crítica  substancial  que  lhes 

instrumentalizem para a efetivação de práticas transformadoras e significativas. 

A  educação  será  para  a  cidadania  ou  na  cidadania?  Não  se  trata  de  uma  subtil 
diferença ente a palavra na e a palavra para. A primeira ser contracção de preposição 
e artigo e a segunda se apresentar como preposição simples são questões de somenos 
importância. Importante é o espírito da coisa, pelo que prefiro a expressão “ educar na 
cidadania”,  no  hic  et  nunc  do  drama  escolar.  Fazemonos  no  que  fazemos. 
Aprendemos cidadania, como tudo o resto, no devir que já somos no aqui e agora.
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