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APRESENTAÇÃO 
 
  
 
Cara professora, caro professor, 
 
O aperfeiçoamento da gestão da escola é uma necessidade permanente da rede 
municipal de educação, para que possamos oferecer serviços cada vez melhores à 
comunidade de Salvador. 
 
Aperfeiçoar a gestão é torná-la cada vez mais qualificada, com a capacitação 
continuada dos gestores, e cada vez mais participativa, com a presença ativa da 
comunidade e dos professores no dia a dia da escola. 
 
Para atingir esses objetivos, é necessário adotar métodos inovadores, de baixo custo, 
que disseminem, para todos os professores, os conhecimentos básicos para a gestão 
democrática da escola. 
 
Por esta razão, a Secretaria Municipal da Educação e Cultura organizou, este ano, um 
programa de capacitação em Gestão Escolar utilizando tecnologia de Educação a 
Distância, mas também possibilitando a todos que ainda tenham limitação de acesso à 
Internet a possibilidade de receber os conhecimentos e participar. 
 
O curso tem a duração equivalente a 80 horas/aula. Para que você possa fazer uma 
estimativa, imagine estudar uma média de 15 páginas de conteúdo por dia. São 
páginas curtas, de texto leve, ilustradas, preparadas para proporcionar a você uma 
leitura confortável e de qualidade. E você poderá cursá-las seguindo seu próprio ritmo, 
de acordo com os dias e horários que lhe sejam mais convenientes. 
 
O conteúdo do curso foi elaborado especialmente para você, por uma equipe de 
doutores do curso de Mestrado em Educação da UNEB, colegas que conhecem 
profundamente a realidade da nossa rede. 
 
A UNICED realizará cinco (5) Encontros Presenciais, em caráter opcional, com uma 
equipe de tutores, para que você esclareça dúvidas sobre os conteúdos do Curso. 
 
A todos os inscritos, desejamos sucesso! 
 

EQUIPE UNICED
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Assunto 2.1: As políticas públicas para a Educação 
Unidade 2.1.0: Introdução 
 
 
Apresentação 
 
Olá, colega professor(a) 
 
É com alegria que o(a) recebemos aqui. Parabéns pelo sucesso obtido na avaliação do 
Módulo 1 - O Gestor Escolar. 
 
 

 
 O seu plano de estudo compreende um conjunto de assuntos relacionados no passo 2 
desta unidade. Vamos percorrê-los juntos, de forma seqüenciada, nesta segunda 
etapa, com mais conforto do ponto de vista da utilização da ferramenta tecnológica 
devido à experiência que você adquiriu na navegação do módulo inicial. 
 
 
APRESENTAÇÃO PANORÂMICA 
 
Neste módulo, você terá a oportunidade de analisar a escola como uma instituição 
pública, no sentido de se situar no espaço  social de atuação como candidato (a) a 
gestor e gestora. 
 
Vai poder, então, refletir sobre um conjunto de questões com as quais vem se 
debatendo no exercício do magistério ou em experiências de gestão, tais como: 
 

• Quais as novas funções sociais da escola? 
• O que significa estar no núcleo de gestão do sistema? 
• As medidas de descentralização política, pedagógicas, administrativo-

financeiras democratizam efetivamente a escola? 
• Em que consiste a autonomia da escola? 
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Você encontrará elementos para sua reflexão nos vários assuntos  que compõem este 
módulo. 
 

• As políticas públicas para a educação; 
• Reformas educacionais e a democratização da gestão da educação; 
• A função social da escola e suas inter-relações. 

 
Como no primeiro módulo, os assuntos se organizam em várias unidades. As unidades 
serão estudadas de forma seqüenciada como já ocorreu no primeiro módulo. Confira o 
nosso plano de estudos para os próximos encontros e fique atento(a) aos prazos 
acordados. 
  
Assunto 2.1 -  As Políticas Públicas para a Educação 
Unidade: 2.1.0 -  Introdução 
Unidade: 2.1.1 -  O que quer dizer políticas públicas? 
Unidade: 2.1.2 -  Políticas públicas, cidadania e educação 
 
Assunto 2.2. Reformas Educacionais e a Democratização da Gestão da 
Educação. 
Unidade: 2.2.1 - Fenômenos que influenciaram mudanças na educação 
Unidade: 2.2.2 - Democratização  da gestão da educação 
Unidade: 2.2.3 - A descentralização da gestão da educação (1) 
Unidade: 2.2.4 - A descentralização da gestão da educação (2) 
 
Assunto 2.3. A Função Social da Escola e suas Interrelações  
Unidade: 2.3.1 - As teorias sociológicas sobre a instituição escolar 
Unidade: 2.3.2 - A história da escola no Brasil 
Unidade: 2.3.3 - A escola como organização 
 
Assunto 2.4. – Aplicando os Conhecimentos 
Unidade: 2.4.1. – Atividades 
 
COMENTÁRIOS 
 
Continue mantendo o seu ritmo de estudo e fique atento(a) ao cronograma do curso. O 
seu interesse, motivação, persistência são os principais ativos para o sucesso. 
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Para presenteá-lo(a),  selecionamos, para você,  um material  interessante sobre a 
Cidade do Salvador, como já foi feito na unidade Introdução do assunto Contexto 
Legal e Normativo, módulo 1. Lembra-se? 
 
São dois  textos do poeta Gregório de Mattos e Guerra, o “ Boca do Inferno” 

(Bahia, 1633 – Pernambuco,1696) nos quais ele satiriza a  sociedade da  Colônia 
(século XVI).  O segundo soneto foi parcialmente musicado (as duas primeiras 
estrofes) pelo compositor Caetano Velloso e se encontra no seu disco Transa 
(Gravadora:Polygram Ano:1972)  sob o título Triste Bahia  

Texto 1 
 
SONETO  
 
A cada canto um grande conselheiro, 
Que nos quer governar cabana e vinha, 
Não sabem governar sua cozinha, 
E podem governar o mundo inteiro. 
 
Em cada porta um freqüentado olheiro, 
Que a vida do vizinho, e da vizinha 
Pesquisa, escuta, espreita, e esquadrinha, 
Para levar à Praça, e ao Terreiro. 
 
Muitos mulatos desavergonhados,  
Trazidos pelos pés os homens nobres, 
Posta nas palmas toda a picardia. 
 
Estupendas usuras nos mercados, 
Todos, os que não furtam, muito pobres, 
E eis aqui a cidade da Bahia. 
 
Fonte : GUERRA, Gregório de Mattos e - Obras Completas, Edição Universitária, 
editora JANAINA Ltda,  Salvador,1968.  
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SONETO 2 
 
Triste Bahia! Ó quão dessemelhante  
Estás e estou do nosso antigo estado! 
Pobre te vejo a ti, tu a mi empenhado, 
Rica te vi eu já, tu a mi, abundante. 
 
A ti tocou-te a máquina mercante 
Quem tua larga barra tem entrado 
A mim foi-me tocando 
Tanto negócio e tanto negociante. 
 
Deste em dar tanto açúcar excelente 
Pelas drogas inúteis que abelhou 
Simples aceitas da sagaz Brichote 
 
Ó se quisera, Deus, que de repente 
Um dia amanheceras tão sisudo 
Que forra de algodão o seu capote. 
 
Fonte : GUERRA, Gregório de Mattos e - Obras Completas, Edição Universitária, 
editora JANAINA Ltda,  Salvador,1968.  
 
 

"Triste Bahia\" 
Caetano Veloso 
Composição: Caetano Veloso/Gregório de Mattos 
CD: Transa 
Gravadora:Polygram 
Ano:1972 
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Sente-se pronto(a) para retomar a nossa viagem rumo ao conhecimento? 

 

Vamos iniciar o nosso estudo pelo assunto As Políticas Públicas para a Educação, 
desdobrado em mais 2 unidades que serão estudadas seqüenciadamente como você 

já falamos antes. 

 

1. O que quer dizer políticas públicas? 
2. Políticas públicas, cidadania e educação. 
 

Agora que você já sabe o que vai aprender, vamos à próxima unidade deste assunto. 

Desejamos que você alcance os objetivos a que se propôs ao ingressar no curso. 
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Assunto 2.1: As Políticas Públicas para a Educação 
Unidade 2.1.1: O que quer dizer políticas públicas? 
 
Apresentação 
 
Olá, colega professor(a)! Vamos começar o nosso estudo pelos vários passos da 
unidade  O que quer dizer políticas públicas? 
 
Leia o texto abaixo que traz um  pensamento de um dos maiores educadores desse 
país:  
 

  
 
 
 
 
 

Conheça um pouco mais sobre  Anísio Teixeira 
 
Anísio Spínola Teixeira nasceu em Caetité (BA), em 12 de julho de 1900, numa família 
de fazendeiros. Estudou em colégios jesuítas em Caetité  e em Salvador. Em 1922, 
formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais, no Rio de Janeiro. 
 
Com apenas 24 anos, foi nomeado Inspetor Geral de Ensino do Estado da Bahia. 
  
Em 1928, estudou na Universidade de Columbia, em Nova York, onde conheceu o 
pedagogo John Dewey e para qual retornou posteriormente como professor 
 
Em 1931, foi nomeado secretário de Educação do Rio. Em sua gestão, criou uma rede 
municipal de ensino completa, que ia da escola primária à universidade.  
 
Em 1946, assumiu o cargo de conselheiro da Organização das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura (Unesco). No ano seguinte, com o fim do Estado Novo, 
voltou ao Brasil e novamente tomou posse da Secretaria de Educação da Bahia. Nessa 
gestão, criou, em 1950, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, em Salvador, a Escola 
Parque. 
  
Anísio foi um dos idealizadores da Universidade de Brasília (UnB), fundada em 1961. 
Ele entregou a Darcy Ribeiro, que considerava como seu sucessor, a condução do 
projeto da universidade. Em 1963, tornou-se reitor da UnB. Com o golpe de 1964, 
acabou afastado do cargo. Voltou ao Brasil em 1965. Em 1966, tornou-se consultor da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
 
 

      "Só existirá democracia no Brasil  
  no dia em que se montar no país  
   a máquina que prepara as democracias.  
  Essa máquina é a da escola pública". 

  

Anísio Teixeira 
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Morreu em 11 de março de 1971, de modo misterioso. Seu corpo foi encontrado no 
poço do elevador de um edifício no começo da Avenida Rui Barbosa, no Rio. A polícia 
considerou a morte acidental, mas a família do educador suspeita de que ele possa ter 
sido vítima da repressão.  
 
Você concorda com o pensamento de Anísio Teixeira? Em que aspectos? Por que a 
escola pública pode ser considerada a “máquina que prepara as democracias”? 
 
Nas páginas anteriores, você percebeu todo o nosso caminho. Agora, daremos 
nossos primeiros passos.  
 
 

  Iniciando a caminhada...  
 
 
 
As políticas públicas se caracterizam 
como parte do campo das ciências 
políticas e, a despeito das suas 
singularidades teóricas e 
metodológicas, estão profundamente 
imbricadas com outros campos do 
conhecimento, como a Sociologia, a 
Educação, a Economia, a Filosofia, 
por exemplo.  

 

 
Nessa pequena introdução, procuraremos compreendê-las no âmbito da educação. Para 
tanto, indagamos sobre o que elas significam na atualidade, em face do contexto 
educacional que vivenciamos; como atuam modelando, de certa forma, o papel do 
Estado na contemporaneidade; que relações mantêm com a cidadania e com a 
educação.  



                                                          

 11

 
     ANTES DE SEGUIR ADIANTE, REFLITA UM POUCO… 

 
De que forma as políticas públicas interferem no dia-a-dia de sua escola?  
 
Como a sua escola pode contribuir para a definição de novas políticas para a 
educação?  
 
 
APRESENTAÇÂO PANORÂMICA 
 
Imaginamos que o nosso percurso poderia se dar de modo panorâmico, fornecendo 
uma visão ampla, introdutória, sobre a temática.  
 
Não nos interessa, neste momento, apresentar o elenco das políticas ou dos 
programas de governo; e, embora os mencionemos ao longo do texto, eles servem 
para ilustrar a reflexão que procuraremos desencadear nesta parte do nosso estudo. 
Até porque, as listas dos programas e ações podem ser consultadas diretamente nos 
sítios do e-governo*, como é o caso do Plano Nacional de Educação, aprovado pela 
Lei Nº 10.172/2001, ou da Lei do Fundef, a Lei Nº 9.424/1996.(disponível para consulta 
em http://portal.mec.gov.br)  
 
Nossa preocupação, aqui, enfatiza a reflexão sobre as definições de políticas públicas, 
como um “ponto de encontro”, um campo de convergência no qual interagem políticas 
públicas e educação. Interessa-nos refletir sobre a sua natureza, aprendendo a pensar 
sobre elas. Vamos abordar um pouco mais adiante, neste mesmo Módulo, no assunto 
Reformas educacionais e a democratização da gestão da educação, as políticas 
que estão em curso por meio da descentralização e da democratização, onde 
poderemos compreender melhor as complexas relações que esses conceitos mantêm 
entre si.   
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O que quer dizer ‘políticas públicas’? 
 
  

Como você pode perceber, em relação 
aos conceitos e definições  nos campos 
dos saberes e dos conhecimentos 
raramente as conclusões são únicas, 
pois quase nunca comportam uma só 
forma de interpretação. Isso tampouco 
quer significar que existam definições 
melhores do que outras, pois não se 
trata de promover comparativos nem de 
distinguir superioridades. Em ciência, 
as definições conceituais se 
diferenciam em função das 
perspectivas epistemológicas e teóricas 
de seus autores. 

 
 Vamos, pois, caminhar um pouco por algumas maneiras de definir políticas públicas 
para melhor compreender as perspectivas diferenciais de alguns autores e, também, 
poder compreender as chamadas ‘’políticas públicas para a educação’’, ou seja, 
para bem entender como esses dois campos – semânticos e conceituais – se 
encontram e que sentidos eles enviam e trocam, entre si.  
 
 
CONCEITUAÇÃO 
 
Podemos começar dizendo que políticas públicas é um campo multidimensional, pois 
comporta aspectos racionais e procedimentais, assim como é, também, uma zona de 
conflitos e de parcerias, que lida com limites e com tomada de decisão, e que tem na 
sua essência, no seu núcleo mais substantivo, idéias e interesses. 
 
Para melhor visualizar essas múltiplas dimensões, vamos caminhar um pouco por uma 
síntese que foi elaborada por Celina Souza (2003),a qual compreende políticas 
públicas como: 
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Agora, ficou melhor para entender em que consistem as políticas públicas, pois, 
olhando para essas dimensões, fica fácil perceber, qualquer que seja a perspectiva 
adotada, que o foco é sempre o governo, o que ele faz e para quem ele destina suas 
ações, quais são os beneficiados por seus programas. 
 
Outras visões acerca das políticas públicas 
 
Existem outras perspectivas, as quais compreendem que as políticas públicas não se 
restringem aos governos, mas envolvem um outro conjunto de atores sociais, como é o 
caso de Maria José de Oliveira Palmeira (1996, p.162):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UM CAMPO DENTRO DO ESTUDO DA POLÍTICA QUE 
ANALISA O GOVERNO À LUZ DE GRANDES 
QUESTÕES PÚBLICAS 

UM CONJUNTO ESPECÍFICO DE AÇÕES DO 
GOVERNO QUE IRÃO PRODUZIR EFEITOS 
ESPECÍFICOS 

A SOMA DAS ATIVIDADES DOS GOVERNOS, QUE 
AGEM DIRETAMENTE OU ATRAVÉS DE DELEGAÇÃO, 
E QUE INFLUENCIAM A VIDA DOS CIDADÃOS 

 
AQUILO QUE ‘O GOVERNO ESCOLHE FAZER OU NÃO 
FAZER’ 

UM CAMPO DE DECISÕES E ANÁLISES EM QUE SE 
PROCURA RESPONDER ÀS QUESTÕES: QUEM 
GANHA O QUÊ, POR QUÊ E QUE DIFERENÇA FAZ. 
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Refletindo sobre esse panorama 
conceitual, vemos, na verdade, um 
ponto da questão que não está de 
todo dissociado de qualquer das 
perspectivas consideradas, pois nem 
o Estado nem os governos decidem 
sozinhos e tampouco eles refletem, 
apenas, as pressões dos grupos de 
interesse. Por outro lado, é nesse 
campo aparentemente difuso e 
mesclado (onde se dá a atuação de 
muitos, em maior ou menor grau de 
participação e segundo modalidades 
diversas) que as noções sobre 
políticas públicas também se 
diferenciam.  

 
 

 
Ainda com base nos estudos da mesma autora, devemos  distinguir, com nitidez, certas 
fronteiras dentre conceitos que estão sendo tomados como similares ou substitutos uns 
dos outros. Estamos nos referindo aos conceitos de política social, política 
governamental e política assistencial. Diz Palmeira (1996, p.171): 
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PONTOS PRINCIPAIS 
 
Levante-se, caminhe um pouco, flexione pernas e braços, alongue o olhar... 
 
Quando se sentir disposto (a), retome o seu plano de estudos. 
 
Estaremos a sua espera, mas, antes de fechar esta unidade, temos um presente para 
você.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecendo a manhã 
 
Um galo sozinho não tece uma manhã: 
Ele precisará sempre de outros galos. 
De um que apanhe esse grito 
E o lance a outro; de um outro galo 
Que apanhe o grito que um galo antes 
E o lance a outro; e de outros galos 
Que com muitos outros galos se cruzem 
Os fios de sol de seus gritos de galo, 
Para que a manhã; desde uma tênue teia, 
Se vá tecendo, entre todos os galos 
 
 
E se encorpando em tela, entre todos, 
Se erguendo tenda, onde entrem todos, 
Se entretendo para todos, no toldo 
(a manhã) que plana livre de armação. 
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 
Que, tecido, se eleva por si: luz balão. 
 
MELO NETO, João Cabral de. A educação pela pedra. R
Fronteira, 1996.p.35 
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Assunto 2.1: As Políticas Públicas para a Educação 
Unidade 2.1.2: Políticas Públicas, Cidadania e Educação 
 
 
Olá, colega professor. Seja bem-vinda, colega professora. 
 
A unidade anterior (O que quer dizer políticas públicas?) tratou das políticas públicas 
como um campo de conhecimento que mantém  inter-relações com  outros campos do 
conhecimento (sociologia, economia, filosofia, educação entre outros). Os itens 
desenvolvidos procuram fixar as várias áreas de fronteira e diferenciação. Esta 
abordagem permite que você acompanhe com tranqüilidade o estudo de como as 
mudanças nas relações sociais, nas relações do Estado  com a sociedade incidem 
sobre instituições, principalmente sobre a educação. 
 
Sente-se confortável?  
 
Vamos adiante... 
 
 

 
 
 
 
Vamos retomar este pensamento lapidar* e instigante de Anísio Teixeira (citado no 
início da unidade anterior) que nos impõe uma reflexão sobre a história, seus 
contextos, as políticas e o Estado, desde a sua fundação às suas metamorfoses*. Se 
hoje podemos considerar um cenário de vida democrática, devemos, também, refletir 
sobre a democratização da democracia, na expressão de Boaventura Sousa Santos 
(2002), como um imperativo da vida na sociedade contemporânea. Se temos 
consciência de que a escola é parte imprescindível nesse processo, sabemos, também, 
que a escola não poderá agir sozinha na construção da democracia que queremos.  
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A rigor, está em curso um processo que põe o Estado em movimento (como se 
costuma dizer, há um Estado em transformação) e esse é um processo alimentado por 
um conjunto de mudanças nas relações sociais, nas relações do Estado com a 
sociedade, importando nítidas alterações no papel do próprio Estado, as quais 
inevitavelmente incidem sobre as demais instituições, entre elas, a educação e a 
escola. As políticas públicas fornecem, desde essa perspectiva, informações preciosas 
sobre as modelagens, os ritmos, os tamanhos, os alcances e os efeitos dessas 
transformações. Nesse sentido, as políticas públicas são um instrumento 
extraordinário, pois permitem uma leitura quase instantânea, fotográfica, da realidade, 
leitura essa capaz de acompanhar a ação do governo, avaliar e indicar rumos.  
 
 
Estado, cidadania e movimentos sociais 
 
Sobre o processo que está em curso, Boaventura (2002) nos recorda que o século XX 
foi de “[...] intensa disputa em torno da questão democrática” (p.39); e que, dos 
enfrentamentos que sofreu, tanto no âmbito da democracia representativa como no da 
democracia participativa, aquele século deu origem a processos que apontam para 
uma nova institucionalidade da democracia. 
 
É, portanto, exatamente nesse ponto que as políticas públicas podem exercer (e têm 
exercido) um papel de destaque. Elas constituem um importante instrumento a favor da 
democracia, por meio do qual as demandas da sociedade podem se ver expressas e 
atendidas. Um instrumento da transformação social que pode contribuir para a 
emancipação ou, pelo menos, para redução das grandes desigualdades que existem 
na nossa sociedade.  
 
Podem, mas nada assegura que o façam, pois também estão sujeitas à mesma lógica 
e jogo de forças entre o Estado, o mercado e a sociedade civil. Dependem, portanto, da 
participação efetiva das pessoas, dos sujeitos que fazem parte da sociedade civil, 
dos cidadãos, pessoas que se sintam comprometidas com o avanço da democracia. 
Como vimos, o campo das políticas públicas é um espaço onde as idéias e os 
interesses têm presença muito forte. 
  
SAIBA MAIS 
 
Recomendamos a leitura do capítulo “Introdução: para ampliar o cânone 
democrático”, escrito em co-autoria por Boaventura de Sousa Santos e Leonardo 
Avritzer, no livro Democratizar a democracia. (incluído nas Referências).  
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Os movimentos sociais, por exemplo, ampliam a 
esfera pública do Estado e jogam uma parte 
importante na definição das políticas públicas, em 
geral fruto da capacidade de organização das suas 
lutas e de pressão sobre os setores conservadores 
que não querem políticas voltadas para demandas 
que, no mais das vezes, envolvem compromissos 
com parcela considerável da população, excluída 
dos bens da cidadania. 

 
Assim é que a concepção de Estado se modifica, fundamentalmente, a partir do 
alargamento da noção de cidadania. Não como uma mudança de conceito apenas, mas, 
de modo intensamente vivido pelas pessoas e grupos humanos. E, na dinâmica desses 
processos, constatamos que os avanços podem não ser definitivos, ainda que lancem 
sementes para a marcha da história, cujo movimento não é nunca linear, e verificamos 
também que injunções* políticas podem produzir retrocessos (os quais, tampouco se 
fazem definitivos).  
  
A perspectiva liberal e burguesa que compreendia o Estado como algo supremo e 
regulador da liberdade humana foi, ao longo da história, submetida a significativos 
processos que conduziram à reestruturação das instituições políticas. As idéias de 
liberdade e de igualdade de todos os seres humanos afloraram da luta contra a 
monarquia absoluta, a nobreza e o clero 

 
 

O estado numa visão liberal e burguesa 
 
Mesmo quando fruto de movimentos burgueses, a transformação se impôs sobre a 
concepção de Estado. Como veremos a seguir, mesmo nas revoluções burguesas é 
possível compreender o avanço das idéias libertárias e igualitárias que superam os 
espaços restritos dos direitos civis para invadir a esfera da política e do redesenho das 
suas instituições, dentre elas, o próprio Estado. Já não se aceita, por exemplo, que uma 
autoridade se constitua de forma natural*, em decorrência do direito divino de reis.   
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      Acompanhe os exemplos:    
 

 

 

 A revolução na Inglaterra (anos 1688 e 
1689) reuniu burgueses e trabalhadores 
contra reis absolutistas* e a nobreza, 
modificando o Parlamento inglês e 
promovendo, em conseqüência, 
processos de independência das colônias 
inglesas em 1776. 
 

 Esses movimentos deram origem, em 
1787, a um novo Estado que foi, então, 
denominado como Estados Unidos da 
América. 

 
 Dois anos depois, a França (1789) viveu um movimento similar que serviu de 

modelo para muitos outros países. Dele fluiu uma nova concepção de cidadania 
enfrentando o regime político absolutista; ou seja, o poder de reis e de nobres. Os 
burgueses franceses exigiam participação no governo e declaravam a liberdade e a 
igualdade entre os homens.  
 

 Dois anos depois, em 1791, a então primeira Constituição francesa aprovada em 
conseqüência da Revolução de 1789, incluía alterações que deformaram a idéia de 
cidadania então anunciada, recuperando, por exemplo, a antiga diferenciação romana 
entre cidadania e cidadania ativa.  
 
SAIBA MAIS 
 
Eis algumas curiosidades .... 
 

• Eram considerados cidadãos ativos os franceses, do sexo masculino, com 
propriedades e renda elevada, e somente eles podiam votar e ser eleitos para a 
Assembléia Nacional. 

 
• A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, é 

também base para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
promulgada pela ONU em 10 de dezembro de 1948. 

 
• A Declaração Universal dos Direitos Humanos diz no seu primeiro artigo: “todos 

os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos”. 
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VAMOS RELAXAR 
 
 
Vamos relaxar um pouco? 
 
PIADA  
 
Qual é o cavalo que 
Adora tomar banho? 

 O cavalo marinho. 
 
 
Onde se vêem cidades 
Sem casas,rios, sem água  
e florestas sem árvore? 
                         No mapa.  
 
 
O que é que é você pode  
  quebrar sem tocar?    
                         Uma promessa. 
 
 
 
O que uma vez perdido  
não se acha mais?  
                        O tempo.  
 
 
Revista Recreio nº319 
20/4/2006 
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Políticas públicas e cidadania 
 
Vamos retomar a análise começada anteriormente nesta unidade. 
  
A Revolução Russa de 1917, anunciando a bipolaridade dos sistemas de organização 
social (capitalismo e socialismo ou, melhor ainda, capital/trabalho), representa um 
marco na história dos processos históricos que permitiram a atenuação do caráter 
selvagem do capitalismo, como diz o senador Roberto Freire (1997), e o fez de tal 
forma que obrigou:  
 

 
 
Basta, portanto, que pensemos num Estado onde estivessem ausentes as políticas 
públicas para nos depararmos com a face mais crua das relações nas quais, inclusive, 
a própria educação acabaria inteiramente subordinada à pura lógica do capital. Assim, 
vemos que as políticas públicas expressam, inevitavelmente, a ação — ou a não-ação 
— do Estado (um ou outro, acaba dando no mesmo, pois sempre revelará uma 
intencionalidade) e têm como referência básica a estrutura governamental, desde as 
suas referências normativas (concepções, por exemplo) até suas estratégias políticas, 
ou seja, seus programas de ação.  

COMENTÁRIOS 
 
Como você pode perceber, há uma relação importante entre movimentos sociais,  
Estado, cidadania e ordenamento jurídico. Lembra-se dos assuntos que estudamos no 
Módulo 1- O Gestor Escolar, especialmente as abordagens sobre Contexto Legal e 
Normativo? Foram abordados itens sobre a Constituição da República Federativa do 
Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e as várias medidas de 
democratização e descentralização da gestão escolar. 
 
As políticas públicas são, necessariamente, traduzidas em termos de dispositivos 
regulamentares que expressam, de modo mais ou menos nítido, a intencionalidade dos  
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governos com relação ao atendimento das demandas da sociedade, dos seus sujeitos, 
seus cidadãos.  
 
Políticas públicas e cidadania, portanto, caminham juntas. Implicam um pacto de 
convivência social que se vê expresso no complexo arcabouço* denominado 
ordenamento jurídico. Como o próprio termo expressa, as políticas públicas são 
dirigidas ao conjunto dos cidadãos e devem ser sempre e, cada vez mais, inclusivas*.  
 
Essa é a grande questão na pauta da sociedade contemporânea. Nessa pauta, a 
educação tem um cenário desafiador a enfrentar.  
 
A educação como política pública de direito 
 

 

Como você já deve ter percebido, a 
educação, no mundo contemporâneo, 
ganha uma dimensão jamais sonhada na 
história dos homens: ela diz de um 
compromisso ético e solidário com 
todos aqueles que se vêem à margem 
das conquistas da cidadania.  

 
Pois é exatamente no próprio triunfo da perspectiva liberal* e do seu alinhamento com o 
processo de expansão do capitalismo, que a contemporaneidade vê, dentro de si, a miséria 
e o desemprego surgirem dos processos excludentes que a sociedade atual enfrenta. 

 
E o Estado, como qualquer outra instituição, sempre atravessado por interesses 
dominantes, favorece, muitas vezes, a manutenção de medidas que privam a maioria da 
população do acesso à parte da riqueza a que tem direito e do acesso aos bens da 
cidadania, aos bens simbólicos, ferindo direitos fundamentais da pessoa humana que, em 
tese, já estão reconhecidos para todos.  
 
Assim, entendemos com o jurista e professor Dalmo de Abreu Dallari (1998) que a própria 
vida é um direito e que a expressão “direitos humanos” é : 
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A educação, um dos direitos fundamentais da pessoa humana, estará, pois, sujeita a 
esse campo de forças do qual participam o Estado, o mercado, a sociedade, 
sobretudo os movimentos sociais. E o ordenamento jurídico e legal, indispensável à 
democracia, precisará incluir as regras sobre o direito à educação, forçando a 
ampliação da esfera pública do Estado. 
 
COMENTÁRIOS 
 
A educação é um processo formativo da pessoa humana; é pela educação que “[...] as 
pessoas se preparam para a vida.” (DALLARI, 1998, p. 47). Sempre inacabadas, as 
pessoas estão sempre vivenciando processos de crescimento, de aprendizagem, de 
amadurecimento.  
 
Assim tal como nos fala Guimarães Rosa em Grandes Sertões Veredas: 

 

 
 

 
 
Essa referência nos ajuda a pensar como a educação inclusiva é muito importante para 
um contexto como o atual, no qual vivemos o mais marcante momento da história das 
revoluções desencadeadas pelo desenvolvimento do conhecimento científico e 
tecnológico. Época nenhuma se compara às transformações que envolvem o saber e a 
ciência, o mundo da informação e da comunicação, o mundo dos conhecimentos, o 
mundo da educação.  
 
Assim, sob a ação de mecanismos que fomentam a exclusão social, precisam ser 
reforçados processos formativos como a educação continuada, lembrando a 
necessidade da permanente atualização do já aprendido, a urgência na adoção de 
estratégias que assegurem o ingresso e a permanência de crianças e jovens nos 
sistemas de ensino, acolhendo, também os adultos, inclusive os da terceira idade, em 
processos de aprendizagem continuados. 
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PONTOS PRINCIPAIS 
 
Estamos concluindo o nosso estudo sobre os itens propostos para o assunto  As 
Políticas Públicas para a Educação.  Analisamos os principais fenômenos que 
impactaram as mudanças no campo da gestão da escola. Procuramos conceituar 
“políticas públicas”, nas perspectivas diferenciais de alguns autores, para 
compreendermos as chamadas políticas públicas na sua inter-relação com movimentos 
sociais, Estado, cidadania, educação e ordenamento jurídico. Neste quadro, a 
educação se coloca como um dos direitos fundamentais da pessoa humana sujeita, 
portanto, a esse múltiplo campo de forças. 
 
Concluímos, portanto, o estudo do assunto As políticas Públicas para a Educação.  
 
Agora, você merece um bom descanso.  Mexa-se, cante, conte uma piada, ria, ria 
muito... 
 
Estaremos a sua espera. Até lá! 
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Assunto 2.2: Reformas Educacionais e a Democratização da Gestão da 

Educação. 
Unidade 2.2.1: Fenômenos que Influenciaram Mudanças na Educação 
 
Olá, professor(a). É um prazer recebê-lo(a) nesta etapa do nosso curso. 
 
Após concluir os estudos sobre o assunto anterior As Políticas Públicas para a 
Educação, você inicia agora o seu percurso pelas unidades que compõem o segundo 
assunto deste Módulo 2: Reformas Educacionais e a Democratização da Gestão da 
Educação.   
I 
Nesta etapa de nosso curso, você vai 
conhecer quais os principais 
fenômenos que produziram impactos, 
ou mesmo, que impulsionaram as 
mudanças no campo da gestão 
educacional ocorridas no fim do 
século XX e início deste.  
 
Partimos da idéia de que os 
fenômenos políticos, caracterizados 
pelo amplo processo de 
democratização dos regimes de 
governo de muitos países, bem como 
o fenômeno da internacionalização da 
economia e as rápidas transformações 
tecnológicas ocorridas no mundo, 
afetaram especialmente a gestão da 
educação em muitos países.  

 
 
 

 
Estes fenômenos promoveram a implementação de reformas educacionais, de modo a 
integrar e adaptar os sistemas de ensino a esse novo contexto mundial. Você 
perceberá que as reformas educacionais produzidas em diversos países e, 
especialmente no Brasil, apresentaram um eixo comum direcionado ao incremento de 
medidas de democratização e descentralização da gestão educacional.  
 
 
APRESENTAÇÃO PANORÂMICA 
 
Fenômenos que influenciaram a educação 
 
As duas últimas décadas do século XX foram marcadas por significativas mudanças no 
contexto político, econômico e no cenário das comunicações sociais. Nesse contexto 
de mudanças, podemos destacar três fenômenos:  
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• no campo político, a 
democratização de regimes autoritários de 
governo tornou-se um necessidade 
premente, viabilizando um processo de 
mudanças de regime político de alguns 
países, notadamente, na América Latina; 
  
• no campo da economia, adotou-se 
um novo modelo de relações econômicas 
internacionais, cujo padrão básico deve 
ser seguido por todos;  
 
 
• no campo das comunicações e da 
tecnologia observou-se mudanças 
significativas nas relações sociais a partir 
do incremento de transformações cada 
vez mais rápidas e acessíveis das 
tecnologias.  

 
Veja! Esses fenômenos não ocorreram de forma isolada, estanque. Houve uma estreita 
associação entre eles. Isto é, a influência de um sobre o outro sugere que não há uma 
hierarquia de valores no sentido de determinar qual foi o preponderante no contexto 
das mudanças.  
 
Quando você, professor(a), proceder a análise de tais fenômenos, vinculando-os à 
educação, não  deve fazê-lo de forma isolada.  O ponto central consiste em demonstrar 
que esses fenômenos estão interligados e produziram fortes impactos na educação e, 
particularmente, na gestão educacional.  
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A nova conjuntura internacional 
 

 
 
Processo de redemocratização da América Latina 
 
Nós sabemos que as décadas de 80 e 90 foram fundamentais para resgatarmos os 
princípios democráticos em nossa sociedade e que, a partir daí, muitas mudanças 
ocorreram. 
 

• O Estado foi assim, submetido a um processo de reorganização e modernização, 
a fim de ajustar-se às demandas emergentes decorrentes das alianças 
estratégicas entre as corporações mundiais (IANNI, 2001).  

 
• Os governos dos países em desenvolvimento promoveram um extenso processo 

de privatização de empresas tradicionalmente mantidas sob o controle do 
Estado e desenvolveram um amplo processo de reforma administrativa com o 
intuito principal de reduzir os gastos públicos.,O suporte desse processo 
apoiava-se na necessidade imperiosa de modernização do Estado. 

 
• O processo de internacionalização da economia e da modernização do Estado 

mostrava-se incompatível com os regimes autoritários vigentes em alguns 
países da América do Sul. Dessa forma, a restauração da democracia nos 
países dessa região passou a constituir-se numa necessidade imperiosa.  
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Assim, o processo de democratização dos regimes políticos da América do Sul ocorreu, 
em geral, ante o enfraquecimento e desgaste dos regimes autoritários promovido por 
pressões sociais de sindicatos, organizações populares e partidos políticos de oposição 
etc. 
 
• Os governos militares enfrentavam problemas, tais como: aumento da dívida 
externa; hiperinflação; ausência de programas sociais eficazes; e um sistema 
educacional pouco eficiente, dentre outros. Esses problemas vinham gerando crises 
cada vez mais agudas, provocando insatisfação social e instabilidade política. 
 
• Nesse contexto, países como Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia, Uruguai e o 
Brasil promoveram a transição de seus regimes políticos e incrementaram um amplo 
processo de reforma de suas organizações institucionais. 
 
• Em relação aos sistemas educacionais, é possível observar que as políticas de 
financiamento externo estavam estreitamente vinculadas à necessidade de promover 
reformas desses sistemas. 
 
 
O sentido das reformas educacionais 
 
 De acordo com Popkewitz (1997), as reformas incrementadas nos sistemas 
educacionais durante os anos 80 e 90 do século XX, integram o contexto das 
transformações mais abrangentes que ocorreram nos Estados Nacionais*. Para o 
autor, o investimento na educação “adquiriu significado político na formação do novo 
modelo econômico”. Como tal, a educação é colocada numa condição estratégica e 
indispensável para proporcionar uma formação de profissionais capazes de atender às 
complexas demandas emergentes do mundo e, conseqüentemente, impulsionar o 
crescimento econômico dos países (p.121 e 122). 
 
Investir em educação e promover reformas educacionais tornou-se assim, um 
compromisso compartilhado por governantes de diversas nações do mundo. Para tal 
fim, passou-se a promover sucessivos eventos educacionais de abrangência 
internacional, com o propósito de firmar acordos de cooperação e estabelecer metas no 
sentido de melhorar o quadro da educação no mundo, especialmente dos países em 
desenvolvimento.  
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Leia o  exemplo:  
 

 A Conferência Mundial de Educação para Todos que ocorreu em Jomtien, na 
Tailândia, em 1990. Esse evento, organizado pelo Fundo das Nações Unidas para 
Infância (UNICEF); Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a 
Cultura (UNESCO); Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
e Banco Mundial, produziu a Declaração Mundial de Educação para Todos, cujo 
teor se destinava a orientar os planos, programas e projetos de educação básica 
dos países de maior população do mundo. 

 
 Reuniões dos Chefes de Estados das Nações Ibero-americanas, em 1991 e 1996, e 
o Cumbre* de Las Américas, em 1994 e 1998, cujo foco central voltava-se para a 
necessidade de os governos adotarem políticas de investimento na educação. 

 
  
VAMOS RELAXAR? 
 
Vamos relaxar um pouco? 
 

Interlúdio 
Cecília Meirelles 

 
As palavras estão muito ditas 
e o mundo muito pensado. 
Fico ao teu lado. 
 
Não me digas que há futuro 
nem passado. 
Deixa o presente — claro muro 
sem coisas escritas. 
 
Deixa o presente. Não fales,  
Não me expliques o presente,  
pois é tudo demasiado. 
 
Em águas de eternamente,  
o cometa dos meus males 
afunda, desarvorado. 
 
Fico ao teu lado. 
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TEORIA 
 
Quais os princípios das reformas educacionais? 
 
Para responder a esta questão, vamos acompanhar atentamente as informações a 
seguir que, junto às anteriores, você vai acumular para ir organizando os seus 
conhecimentos sobre a gestão escolar. As reformas educacionais não estavam 
circunscritas à América do Sul. Na Europa, por exemplo, eram cunhadas expressões 
como sociedade de aprendizagem, economia baseada em conhecimento, passando a 
figurar no documento da União Européia – Towards the Learning Society (1995) –, e a 
simbolizar a importância das reformas educacionais no novo contexto mundial (BALL, 
1998).  

 
De maneira geral, países como a Noruega, Finlândia, Austrália, Estados Unidos, 
Canadá, França, Suíça, bem como aqueles que integram o Reino Unido, reformaram 
seus sistemas educacionais com a finalidade de responder às demandas de um mundo 
em mutação (SIMON, 1999). Essa autora ressalta ainda, que “a educação, a 
aprendizagem e a aquisição de conhecimento” tornaram-se valores capitais entre os 
países que integram a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (p.22). 
 
 
 
 

No âmbito da América do Sul, a 
promoção de reformas educacionais 
representou a possibilidade de modificar 
o quadro de problemas que afetavam os 
sistemas educacionais e os resultados 
obtidos com o ensino.  
 
Problemas, dentre os quais podemos 
destacar; o baixo rendimento educacional 
dos estudantes; o pouco incentivo às 
mudanças; os precários mecanismos de 
informação, a prestação de contas e a 
avaliação; a ausência de participação das 
famílias e da comunidade; e os modelos 
de gestão em que predominam o excesso 
de burocracia e a centralização.  

 
Eixos das reformas educacionais 
 
De acordo com estudos produzidos por Gajardo (2000) para o Programa de Promoção 
da Reforma Educativa na América Latina e Caribe, as reformas apresentaram os 
seguintes eixos: 
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Eixos de Política Estratégias/Programas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gestão 
- Descentralização administrativa 
e pedagógica 
- Fortalecimento das capacidades 
de gestão 
- Autonomia escolar e 
participação local 
- Melhoria dos sistemas de 
informações e gestão 
- Avaliação/aferição de resultados, 
prestação de contas à sociedade 
- Participação dos pais, governos 
e comunidades locais 

 
Eqüidade e Qualidade

- Enfoque nas escolas mais pobres
dos níveis básicos 
- Discriminação positiva para g
grupos  vulneráveis (pobres e
indigentes urbanos e rurais,
população indígena, mulheres
pobres e indígenas) 
- Reformas curriculares 
- Fornecimento de textos e
materiais de instrução 
- Extensão da jornada
escolar/aumento de horas-aula 

 
 

Aperfeiçoamento dos 
professores 

 
-Desenvolvimento profissionall 
dos docentes 
-Remuneração por desempenho 
- Políticas de incentivos 

 
Financiamento 

- Subsídio à demanda 
- Financiamento 
compartilhado 
- Mobilização de recursos do 
setor privado 
-Redistribuição/impostos x 
educação 
-Uso efetivo de recursos 
existentes (racionalização) 
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Conversando sobre as reformas... 
 
 

 
 

 
No que diz respeito ao segundo aspecto, Simon (1999) considera que esse pode 
constituir-se em uma estratégia capaz de produzir maior equilíbrio de forças, bem como 
proporcionar uma melhor utilização dos recursos e promover respostas mais eficazes 
aos problemas locais da educação. A relação estabelecida entre as mudanças no 
cenário mundial e o incremento de reformas educacionais pode ser observada de 
forma esquemática no quadro explicativo no próximo passo. 
 
Agora você já dispõe de elementos capazes de lhe fornecer elementos de respostas à 
questão formulada anteriormente nesta unidade. Observe bem como se estabelecem 
as relações entre a conjuntura mundial e as reformas educacionais em curso: 
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Cenário mundial e o incremento de reformas educacionais  
 

 
 
De que forma essas relações vão se constituindo na sua escola? Discuta com os 
colegas de sua escola sobre este assunto e troque com eles(as) idéias considerando o 
insumo teórico oferecido nas unidades estudadas. 
 
 
PONTOS PRINCIPAIS 
 
Você está finalizando o estudo dos itens planejados para esta unidade. Cumprimos o 
objetivo de mostrar-lhe que as reformas educacionais ocorridas em diversos países  
apresentaram um eixo comum no sentido da busca da democratização e 
descentralização no campo da gestão escolar. Você acompanhou atentamente as 
abordagens pedagógicas escolhidas para a consecução deste objetivo. Esperamos que 
as nossas propostas de reflexão e análise sejam um elemento aglutinador para os seus 
contatos no ambiente de trabalho.  
 
Leia, a propósito, um texto de autoria do geógrafo baiano Milton Santos, professor 
emérito da Universidade de S. Paulo e da Universidade Federal da Bahia, autor de 
mais de 30 livros e ganhador do Prêmio Internacional de Geografia Vautrin Lud em 
1994.Confira. 

Mudanças no 
Cenário Mundial

Novo Modelo 
Econômico 

Internacional 

Mudanças de Regime 
Político/ 

Democratização 

Aceleradas 
Transformações 

Tecnológicas 

Reformas 
Educacionais
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“Somente agora a humanidade pode identificar-se como um todo e reconhecer sua 
unidade, quando faz sua entrada na cena histórica como um bloco. É uma entrada 
revolucionária, graças à interdependência das economias, dos governos, dos lugares. O 
movimento do mundo revela uma só pulsação, ainda que as condições sejam diversas 
segundo continentes, países, lugares, valorizados pela sua forma de participação na 
produção desta nova história”  (SANTOS, p.70) 

 
Agora, estaremos a sua espera na próxima unidade deste assunto: Democratização 
da Gestão Escolar. 
 
Até lá!   
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Assunto 2.2: Reformas Educacionais e a Democratização da Gestão da 

Educação. 
Unidade 2.2.2: Democratização  da gestão da educação 
 
Olá, colega professor e colega professora.! Retomamos aqui o nosso contato.  É sempre 
com grande alegria que reiniciamos os nossos encontros após o breve intervalo entre as 
unidades. 

 
Na unidade anterior, você percebeu que são várias as influências globais sobre as 
reformas educacionais em curso no nosso país.  
 
Agora, você continuará seu percurso. 
Focalizaremos, nesta etapa da 
caminhada, um pouco da história do 
processo de redemocratização do  Brasil 
e suas relações com a democratização 
da gestão da educação.  
 
Você  terá oportunidade de recorrer a 
conhecimentos que vem acumulando 
como profissional e cidadão sobre a 
história contemporânea do nosso país. 

 
 

 
Sente-se seguro(a) para continuar? 

 
Vamos lá? Boa caminhada! 
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APRESENTAÇÃO PANORÂMICA 
 
A democratização da gestão da educação  
 

No contexto brasileiro, podemos considerar que a reforma da educação impulsionou 
substancialmente a adoção, por parte dos sistemas de ensino de vários lugares do 
País, de medidas de democratização e descentralização da gestão educacional. 
Porém, mesmo que alguns municípios e estados procurem melhorar a gestão de seus 
sistemas de ensino, os resultados alcançados não seguem um padrão tão uniforme 

 
A viabilidade de medidas dessa natureza requer algumas condições que podem 

variar de local para local, e, portanto, tornar-se favoráveis ou desfavoráveis. São elas: 
as condições históricas, políticas, administrativos, econômicas e culturais locais 
 

Isso implica dizer que, a depender da maneira como se apresenta um ou mais 
fatores aqui mencionados, os resultados esperados com o processo de democratização 
e descentralização podem apresentar resultados positivos ou negativos 
 

O desenvolvimento político, administrativo, econômico e cultural do Brasil, por 
exemplo, foi fortemente delineado e influenciado pela sua formação histórica. Tal 
influência encontra substrato nos estudos produzidos por autores como Faoro (2000), 
Holanda (1988), Teixeira (1996), dentre outros.   
 

No que se refere à democratização e a descentralização da gestão educacional, 
fatores como: a oscilação de regimes políticos, intercalados por longos períodos de 
governo autoritário, bem como a difusão de uma cultura de tradições centralizadoras no 
âmbito das organizações educacionais, por exemplo, podem produzir efeitos negativos 
no processo atual de democratização e descentralização da gestão educacional e 
afetar seus resultados 
 
Como você pode perceber, todo o processo de reforma na educação não se coloca de 
modo isolado. Há relações muito complexas que direcionam para as tomadas de 
decisão em âmbito municipal, estadual e nacional. 
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TEORIA  
 
A tradição administrativa das organizações e a oscilação de regimes de governo 
 
Vamos conhecer  a visão de alguns teóricos sobre a organização burocrática dos 
sistemas educacionais no Brasil. Confira sempre! 
 
 
 
 
 

 O Brasil integra um conjunto de países que sofreu influência de uma cultura de natureza 
centralizadora e remota à sua formação histórica.  

 A tradição centralizadora disseminada no Brasil influenciou as diversas estruturas 
administrativas, passando pela organização dos sistemas de ensino e chegando até o interior 
da escola. Embora essa influência se apresente distante do ponto de vista  histórico, observa-
se ainda a presença de raízes dessa cultura em muitas estruturas organizacionais que, em 
alguns casos, comprometem negativamente ações que visem inovar os modelos de gestão.  
 
 
 
 
 

 A centralização administrativa e as burocracias foram justificadas no Brasil como formas de 
enfrentar o nepotismo, a corrupção, o empreguismo e as práticas identificadas com o período 
das monarquias absolutas. Seu objetivo consistia em estabelecer uma distinção entre o 
patrimônio público e o privado e promover a separação entre o político e o administrativo.  

 A introdução da administração burocrática clássica no Brasil representou a afirmação dos 
princípios centralizadores e hierárquicos, baseados “na unidade de comando, na estrutura 
piramidal do poder, nas rotinas rígidas e no controle passo a passo dos processos 
administrativos” (p.271). 
 
 
 
 
 

A administração burocrática clássica tornou-se uma referência para as organizações 
educacionais brasileiras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pereira (1996)  

Ferreira (2000) 

Vieira (2000) 
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 Conhecendo a visão de mais alguns teóricos... 
 
Neste passo, você continuará conhecendo a visão que alguns teóricos têm sobre a  
questão que estamos tratando, isto é, a organização burocrática dos sistemas 
educacionais. 
 
 
 
 
 

 As estruturas organizacionais das escolas e dos sistemas escolares na visão dos 
autores se assemelham ao sistema burocrático concebido por Weber, fechado e 
racional. Para os referidos autores, esses sistemas são estruturados de forma 
hierárquica e possuem, além da divisão do trabalho baseada na competência técnica e 
na especialização, uma estrutura de autoridade entre setores da organização.  
 
 
 
 
 

A organização burocrática e hierárquica provoca um tipo de situação em que a 
“verticalidade* das relações se assenta no princípio de autoridade do chefe”, criando 
um campo favorável para se estabelecer “relações autoritárias de dominação e 
subserviência”.  
 

O modelo de organização educacional transposto da teoria administrativa burocrática 
estruturou-se com base em organogramas que seguem o “tradicional figurino 
piramidal”. Esse tipo de organograma situa, de um lado, o poder no topo da 
organização e, de outro, o dever em sua base. Em geral, a forma de manifestação 
desse sistema se expressa, dentre outras coisas, no excessivo controle dos órgãos 
centrais da administração dos sistemas educacionais sobre as escolas. (p.161 e 162) 
 
 
 
 
 

 A centralização constituiu-se numa razão para o isolamento e o insucesso das 
escolas públicas.  

 Os serviços educacionais caracterizam-se pelo interesse geral de toda a sociedade, 
o que demanda o acompanhamento direto e constante da sociedade e da comunidade 
local; quando esses serviços são centralizados, contrariam sua natureza social.  
 
 
 
 
 

Bordignon e Gracindo (2000) 

Guthrie e Reed (1986) 

Teixeira (1996) 
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O acompanhamento direto da sociedade sobre os serviços educacionais apresentou-se 
historicamente de maneira irregular, quase inexistente. Esse fator pode ser atribuído ao 
modelo de administração centralizada e excessivamente burocrática que foi largamente 
adotado durante os diversos períodos de regime político autoritário instalado no Brasil.  
  
 
 
SAIBA MAIS: 
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Ineficiência do sistema educacional brasileiro 
 
Segundo Jará (1997), durante os vinte anos de ditadura militar a centralização 
representou um acúmulo de poderes entre as autoridades do governo central. Essa 
forma de regime político, associada ao modelo de administração centralizada, pode ter 
influenciado as relações de poder no âmbito das organizações educacionais, como 
também pode ter produzido efeitos negativos em suas estruturas administrativas e nos 
resultados produzidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Embora não possamos afirmar que exista uma relação de causa e efeito entre os 
fatores aqui explorados e os resultados obtidos nos sistemas educacionais, as 
dificuldades encontradas para implantar medidas de democratização e 
descentralização retardaram a adoção de novos modelos de gestão educacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O documento produzido pela Fundação Odebrecht e a UNICEF registra 
alguns dados que revelam a ineficiência do sistema educacional 
brasileiro: 

O Brasil atingiu na década de 1990, um índice de 95% de crianças 
com acesso à escola básica. No entanto, de cada mil crianças que se 
matriculavam na escola pública, quatrocentos eram reprovadas na 
primeira série.  

Dessas mil crianças, 330 conseguiam concluir o primeiro grau.  
Aquelas que não desistiam levavam em média doze anos para 

concluir as oito séries do ensino fundamental.  
O índice de repetência consumia 2,5 bilhões de dólares ao ano.
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CURIOSIDADES 
 

 
 
 
CONCEITUAÇÂO 
 
Para falarmos de democratização dos sistemas de ensino ou mesmo da gestão da 
escola, com a intenção de aproximar esse conceito da gestão educacional, é 
importante compreender qual a visão que temos sobre tal conceito. Faremos uma 
breve exploração do conceito de democracia associando-o ao contexto da gestão 
educacional, a fim de localizar que relação pode se estabelecer entre ambos. 
 
Os estudos desenvolvidos por Bobbio (1992), que melhor caracterizam o conceito de 
democracia, utilizam uma abordagem bastante ampla, ou seja, baseia-se nas tradições 
do pensamento político destacando:  
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Com base em Bobbio (1992),  não parece simples  definir precisamente o conceito de 
democracia.  Ele afirma que o exame sobre o conceito e o valor da democracia “não 
pode prescindir de uma reflexão, ainda que rápida, à tradição” (p. 320).  
 
Em linhas gerais, o autor considera que a democracia tem como fundamentos:  
 

 
 

 
• Estar sempre em transformação. O seu estado natural é a dinâmica, enquanto que 
no despotismo predomina a estática, sempre igual a si mesmo; 
 
• O Direito e o poder são duas faces da mesma moeda. Somente o poder cria o 
direito, e só ao Direito cabe limitar o poder; 
 
• O centro da atenção da democracia repousa numa concepção individualista da 
sociedade. Ela somente se desenvolve onde os direitos de liberdade têm sido 
reconhecidos por uma constituição; 
 
• Trata-se de um conjunto de regras que estabelece quem está autorizado a tomar 
decisões coletivas e quais são os seus procedimentos; 
 
• Baseia-se na regra de que a democracia é o regime da maioria e que o Estado 
Liberal é o suposto histórico-jurídico do Estado Democrático; 
 
• É um regime que define o bom governo como aquele age em função do bem comum 
e não do seu exclusivo interesse, e se move através de leis estabelecidas, claras para 
todos, e não por determinações arbitrárias; 
 
• Considera um governo excessivamente paternal (imperium paternale) como negativo 
insistindo que a democracia é um governo de leis por excelência 
(http://educaterra.terra.com.br/voltaire/cultura/2004/01/14/000.htm) 
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Democracia e educação 
 
A associação entre democracia e educação, portanto, está essencialmente 
intermediada pela noção de valor e não puramente pelo exercício de um elenco de 
regras que têm no voto e na decisão da maioria a principal referência para a decisão 
política. No plano da gestão educacional, a democracia como valor apresenta-se 
associada à noção de participação qualificada. 

  
Neste sentido, recorremos aos estudos desenvolvidos por Giacomo Sani (1992) que 
caracteriza a participação sob as seguintes perspectivas: 

 
 

 
 
 

Democracia, participação e gestão escolar 
 
Nossa compreensão sustenta-se ainda no pensamento de Bordenave (1985), que 
associa o conceito de participação à formulação da doutrina e política da instituição, a 
determinação de objetivos e estratégias, a elaboração de planos, programas e projetos, 
e à execução de ações e avaliação dos resultados, entre outros.  
 
Quanto à forma de democratização da gestão educacional existem algumas 
possibilidades, ou seja, por meio da participação no processo eleitoral para a escolha 
dos diretores de escola e por meio da escolha dos representantes do conselho escolar.  
 
É importante sublinhar que, nesses casos, a democratização da gestão pode tomar 
cunho que privilegia apenas as regras da democracia e põe em plano inferior a 
democracia como valor. O diagrama abaixo tenta descrever as relações entre 
democratização, participação e gestão escolar. 
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PONTOS PRINCIPAIS 
 
 Caro (a) aluno (a), você estudou nesta unidade como todo o processo histórico mundial e, especifi
 
Relaxe, agora, esticando braços e pernas. Feche os olhos e pense em um lindo e 
determinado lugar para onde os seus sonhos costumam levá-lo(a). Fique lá o tempo 
que achar necessário para o seu relaxamento. 
 
Estaremos à sua espera para o estudo do último item sobre o assunto.  
 
Contamos com o seu entusiasmo e dedicação. Até lá! 
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Assunto: Reformas Educacionais e a Democratização da Gestão da 

Educação 
Unidade:  A Descentralização da Gestão da Educação (1) 

 
 
Olá, colega professor e colega professora. Estamos de volta às nossas atividades de 
estudo. Sejam bem-vindos! 
  
Até aqui, você percebeu que a educação passou a representar um meio capaz de 
proporcionar as condições necessárias de inserção das pessoas em um novo contexto 
de mudanças no panorama internacional.  
 
Governos, organizações internacionais e parte expressiva de educadores 
concentraram esforços no sentido de colocar a educação no centro das prioridades 
políticas e sociais.  
 
Tais esforços concentravam-se no sentido de melhorar as condições gerais da 
educação. Esse processo atingiu não só os países desenvolvidos, como também os 
países em desenvolvimento como vimos em unidades anteriores. A descentralização 
constitui-se em uma das medidas centrais nesse contexto. 
 
  

 
 
 
Vamos estudar, nesta etapa, os  
aspectos relacionados à 
descentralização da gestão da 
educação. Estudaremos algumas 
perspectivas sobre o conceito de 
descentralização no campo da gestão 
de educação. 
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APRESENTAÇÃO PANORÂMICA 
 
A descentralização da gestão educacional 
 
 Leia o que afirma  Winkler (1991) sobre a questão.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A descentralização do governo tornou-se prática comum na América 
Latina durante a última década. A educação não constitui exceção, 
vendo-se rápido aumento no número de países que estão desenvolvendo 
importantes reformas de descentralização neste setor.  
 

 Sistemas escolares tão diversos quanto os de Victoria, na Austrália, de 
Memphis no Tennessee e de Minas Gerais, no Brasil, delegaram 
autoridade aos diretores de escolas e em seguida, através de uma 
variada gama de mecanismos, fizeram-nos responsáveis pelo 
desempenho das escolas. Ao mesmo tempo, generalizou-se 
mundialmente a tendência para dar às escolas maior autonomia, 
visando melhorar seus desempenhos e cobrar maior responsabilidade 
pelos resultados. 

Os dois tipos de descentralização da educação – transferência para os 
níveis inferiores de governo e delegação para as próprias escolas – têm 
origens e objetivos muito distintos. A transferência para os níveis 
inferiores de governo ocorreu, quase sem exceção, no contexto de uma 
descentralização mais geral do governo cujas causas podem ser muito 
diversas. A delegação para as próprias escolas, ao contrário, foi 
geralmente motivada pela preocupação diante de seus desempenhos 
deficientes. Ambos esses tipos de descentralização da educação estão 
bem representados na América Latina... 



                                                          

 47

 
 

 

 

 
A implantação de medidas de 
descentralização no âmbito da gestão 
educacional se apresentou como uma 
estratégia capaz de proporcionar 
melhores condições de funcionamento 
das escolas e melhorar a situação geral 
da educação. Assim, os documentos 
produzidos pelas agências de 
financiamento internacional, bem como 
planos e programas oficiais de governos 
locais destinados à educação, passaram 
a dar ênfase à necessidade dos sistemas 
educacionais adotarem medidas de 
descentralização*.  

 
Conforme consta e se pode observar nos documentos produzidos por diversas 
instituições como, por exemplo, Banco Mundial, o Banco Interamericano, a 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento dos Estados, as medidas de 
descentralização adotadas convergem no sentido de desenvolver novas formas de 
organização dos sistemas educacionais e da gestão escolar com base na 
descentralização, na divisão do poder e maior nível de participação dos sujeitos. 
  
A orientação no sentido de promover maior divisão do poder e a participação dos 
atores na esfera dos sistemas educacionais veio acompanhada de um conjunto de 
estratégias que passaram pelas esferas de governo até o nível local das escolas.  
 
De acordo com Carnoy e Castro (1999), a descentralização do poder de decisão do 
governo central em direção aos Estados e aos Municípios representou a primeira 
geração de reformas educacionais implantadas na América Latina nos anos 1980. A 
partir da década de 1990 adotou-se uma nova geração de medidas de 
descentralização no sentido da escola.  
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TEORIA 
 
Winkler e Gershberg (2000, p.4), por exemplo, nos apresentam um panorama geral 
do processo de descentralização no macro contexto*: 
   
O nível de descentralização das decisões educacionais varia, desde delegação para 
os governos regionais e locais, até às comunidades e às escolas. Em muitos países 
federativos – Brasil, Canadá, Alemanha, Índia – os Estados, ou províncias que 
compõem a federação têm uma responsabilidade constitucional pela educação. Em 
outros países – Argentina, México, Venezuela – essa responsabilidade localiza-se 
historicamente no governo central, mas grande parte foi delegada aos Estados e 
províncias durante a última década. Freqüentemente, os governos locais têm 
responsabilidades educacionais, especialmente em relação aos ensinos básico e 
secundário. Nos Estados Unidos, a maioria dos governos estaduais delegou a gestão 
educacional a governos locais, de propósito específico, ou distritos escolares. Em 
outros países – Brasil, Chile, Colômbia – os municípios receberam cada vez mais 
responsabilidades pela educação durante a última década.  
 
Dessa forma, muitos sistemas educacionais passaram a adotar medidas de 
descentralização, produzindo novos desafios para todos os atores sociais envolvidos 
com a educação. O processo de implantação de tais medidas, no entanto, não vem 
se desenvolvendo de maneira uniforme. Muitos fatores estão implicados nesse 
processo.  
 
Isso tem suscitado a necessidade de promover uma analise mais detalhada dos 
modelos teóricos que dão suporte aos programas de descentralização em curso. 
 
Principais modelos teóricos de descentralização 
 
Recaem sobre os modelos de descentralização vários enfoques, diferentes definições 
e a utilização desses modelos podem se inserir em diversos contextos. 
 
 Nesta página e nas próximas, vamos conhecê-los.   
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Vamos continuar conhecendo mais três outros modelos.... 
 
 
 
 
 
 

Souza 
(1991) 

 

Roversi-
Monaco 
(1992) 

Centralização e descentralização são conceitos tão atrelados 
que só podem ser encontrados em sua totalidade em um plano 
teórico. Esse autor salienta que não existe sistema político-
administrativo orientado exclusivamente no sentido da 
centralização ou da descentralização, por isso, esses conceitos 
– centralização e descentralização – se apresentam em estado 
imperfeito.  
Centralização e descentralização não podem existir em estado 
puro, são conceitos que podem e devem ser percebidos como 
complementares. Em uma estrutura organizacional 
descentralizada, portanto, é possível encontrar elementos de 
centralização e vice-versa. 

Conceito vago, impreciso, polissêmico*, por isso, pode ser 
implementado de maneiras distintas. Alguns autores, contudo, 
esforçam-se no sentido de explorar o conceito de 
descentralização e apresentar um modelo teórico para este 
termo. 
Geralmente, se processa em uma estrutura centralizada, isto é, 
a descentralização é um processo que vai ganhando sentido à 
medida que esta estrutura centralizada desenvolve processos 
de transferência de poder. Neste sentido, permite-se estabelecer 
e identificar que existe uma relação de convívio entre 
centralização e descentralização.  
Assim, parece residir uma limitação na definição do conceito de 
descentralização como um conceito oposto ou antitético à 
centralização. 
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Caro(a) professor(a). Observou a semelhança na compreensão em torno do conceito 
de descentralização entre os estudos desenvolvidos por Arrete (1999), Winkler (1991) 
e Vieira (1971)? Para esses autores, o termo descentralização tem diversas 
definições, todavia, a mais usada  refere-se à devolução de algum grau de poder de 
decisão aos governos locais ou às organizações comunitárias. 
 
 
 
 
 
 

Winkler 
(1991) 

É necessário separar a provisão dos diversos serviços educacionais 
em seus componentes ou funções. Para o autor, a combinação de 
poderes de decisão relativos aos diversos componentes educacionais – 
currículo e métodos, exames e supervisão, financiamento dos gastos 
etc. – possibilitam identificar se o sistema educacional global é 
centralizado ou descentralizado. O grau de centralização e 
descentralização pode variar em cada componente. Isto significa dizer 
que um sistema educacional pode ter em seus diversos órgãos, maior 
ou menor grau de centralização ou descentralização. Essa dinâmica 
pode inclusive, variar de escola para escola.  

Vieira 
(1971) 

A descentralização, portanto, não é um fenômeno inerte pode-se 
considerar que possui uma dinâmica própria que lhe permite mover-
se para cima e para baixo, numa escala contínua cujos extremos 
resistem a uma definição precisa.  
 
Por esta razão, ressalta que não existe expressão que abranja toda 
a extensão do contínuo entre os dois pólos. Para o autor, o termo 
descentralização pode ser usado para definir o processo que atribui 
as estruturas político-administrativas locais autoridade para a 
formulação de suas políticas e o desenvolvimento das 
necessidades de natureza locais. Numa perspectiva semelhante. 

Arretche 
(1999) 

Considera que a descentralização pode significar genericamente a 
institucionalização no plano local de condições técnicas para a 
implementação de tarefas de gestão de políticas sociais. 
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Continuando o nosso estudo de modelos teóricos que embasam* os programas de 
descentralização em curso, vamos conhecer os principais pontos dos modelos de 
Brooke, e Mintsberg. Acompanhe conosco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descentralização administrativa e descentralização política 
 
Com as informações recebidas nos passos/páginas anteriores sobre os vários 
modelos teóricos de descentralização, você poderá acompanhar mais 
confortavelmente as abordagens sobre os diversos tipos de descentralização 
(administrativa e política, vertical e paralela, horizontal, desconcentração, delegação, 
devolução, privatização) presentes das páginas  desta unidade. A página  58 traz um 
quadro-síntese das informações que facilitará a organização de seu estudo sobre o 
assunto. Vamos lá! 
 
Descentralização administrativa 
 
Segundo Brown (1990), os estudos sobre a descentralização apresentam-se de forma 
dividida na literatura. Uma das formas consideradas pelo autor refere-se à maneira 
com a qual o órgão central delega autoridade a níveis específicos da hierarquia. Tal 
forma pode ser caracterizada como estritamente organizacional, constituindo-se 
assim como um tipo de descentralização administrativa. No caso dos sistemas de 
ensino podemos considerar que este tipo de descentralização ocorre quando as 
secretarias de educação delegam atribuições para as escolas. 

 
Descentralização política 
 

Brooke 
(1984) 

O conceito de descentralização pode ser definido a partir do grau de 
poder com o qual as autoridades tomam as decisões; isto é se as 
decisões são compartilhadas com outros níveis, inclusive os mais 
distantes de poder central. Pode ainda ser definido a partir da 
distribuição dos papéis que existem dentro de uma organização. 

Mintsberg 
(1983) 

O problema em conceituar descentralização consiste no fato de não 
existir palavra que possa descrever possivelmente um fenômeno tão 
complexo quanto à distribuição de poder dentro de uma organização. O 
autor compara, em certa medida, a definição do conceito de 
descentralização a uma caixa preta a fim de demonstrar o grau de 
complexidade que se encontrar para se definir esse conceito. O termo 
descentralização é usado, por fim, para se referir à separação dos 
serviços, a exemplo de bibliotecas, máquina xerox etc. Mintsberg 
(1983) revela que esse tipo de descentralização não tem relação com a 
distribuição de poder. 
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Outra forma de descentralização mencionada por Brown (1990), refere-se à maneira 
como as decisões são tomadas nos níveis mais baixos de uma estrutura, ou seja, 
quando implica alguma maneira de controle local semi-autônomo. Esta forma é 
considerada pelo autor como descentralização política, o controle local pode ser 
exercido por organismos ou diretorias eleitas. 
 
Sob o ponto de vista de uma maior diferenciação entre a descentralização política e 
administrativa, verificamos que nos estudos desenvolvidos por Benítez (1994), a 
descentralização política se opera quando se deseja obter uma maior participação 
dos cidadãos, enquanto que a descentralização administrativa baseia-se em 
argumentos técnicos de eficiência. Esse tipo de descentralização pode ser 
observada, por exemplo, quando há um maior nível de participação e decisão no 
âmbito dos conselhos municipais  e escolares. 
 
  
Descentralização vertical, descentralização vertical e paralela 
 
Descentralização vertical 
 
Existem outras formas de observar como se processa a descentralização.  Mintsberg 
(1983) destaca que a literatura tem usado o conceito de descentralização de três 
formas fundamentais. Duas dessas formas estão associadas à distribuição de poder 
no âmbito das organizações.  A primeira se refere à dispersão do poder formal aos 
níveis mais baixo da hierarquia de autoridade. De acordo com o autor, esse processo 
pode ser caracterizado como uma forma de descentralização vertical. A 
descentralização vertical ocorre através da delegação de decisões por intermédio da 
cadeia vertical da hierarquia, seu foco se centra no poder formal, na autoridade. Esse 
tipo de descentralização é semelhante àquela em que as secretarias de educação 
delegam atribuições para as escolas. 
 
 

 
Descentralização vertical e paralela 

 
Para Mintsberg (1983), a descentralização vertical pode ocorrer de forma paralela 
quando as unidades ou divisão de uma organização recebem o poder necessário 
para tomar decisões que afetam seus produtos e serviços, provocando uma situação 
de interdependência de decisão e focalizando o poder em único nível da hierarquia. 
Nesse caso podemos considerar que esse tipo de descentralização se verifica 
quando as unidades e setores dos sistemas de ensino passam a compartilhar do 
poder de decisão sobre os assuntos que são de sua responsabilidade.  
 
Descentralização horizontal  
 
Outro tipo focalizado por Mintsberg (1983) denomina-se de descentralização 
horizontal. Para o autor, esse tipo de descentralização ocorre quando há 
transferência de poder no mesmo nível de autoridade, criando situações de decisão 
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informal. Neste tipo de descentralização, o poder formal pode repousar em outros 
setores da estrutura.  
 
Para Mintsberg (1983), o poder pode se localizar em uma pessoa pela virtude de seu 
cargo, ou pelo grau de conhecimento profissional. A influência dos sistemas nas 
decisões dos profissionais pode, também, levar a troca de poderes entre os 
profissionais. O poder pode ser deslocado entre os membros de uma organização 
pelo fato de simplesmente pertencerem a essa organização. 

  
A descentralização horizontal (MINTSBERG, 1983), apresenta-se ainda na forma 
seletiva. Nesse caso os profissionais assumem um papel de liderança dentro da 
organização desenvolvendo a função de formação de outros membros. Para o autor, 
a descentralização horizontal pode ainda ocorrer quando o poder é transmitido 
segundo critério de conhecimento dos técnicos ou agentes de uma estrutura 
organizacional. O processo de descentralização pode, também, ser considerado 
seletivo, quando a  
 
esfera superior remete, para as instâncias inferiores, poderes específicos de certos 
domínios.  
 
Do ponto de vista das organizações educacionais, Guthrie e Reed (1986) mencionam 
que a organização da escola sofre a influência da divisão do trabalho baseada na 
competência técnica e na especialização. Nesse sentido, a competência técnica e o 
conhecimento especializado se apresentam como aspectos compatíveis com as 
funções mais elevadas. Nesse caso, a descentralização, ao nível da escola, pode se 
apresentar de forma seletiva.  
 
Outros tipos de descentralização 
 
Vamos conhecer outra abordagem sobre  a descentralização apresentada por Pérez 
(1994), cuja obra está indicada nas referências. Se você desejar  aprofundar-se no 
estudo desta tipologia. 
 
Pérez (1994) apresenta quatro tipos de descentralização (desconcentração, 
delegação, devolução e privatização) presentes nos paises da América Latina com 
base no aporte tipológico* de Rondinelli, Nellis e Cheema (1993). Acompanhe 
conosco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCONCENTRAÇÃO 

Quando ocorre a transferência de gestão desde 
o órgão central até as regiões e localidades. O 
autor salienta que esse tipo de 
descentralização não implica transferência de 
poder, mas apenas delegação de autoridade ou 
competências de ação. Não cumpre, portanto, 
o papel de promover as condições necessárias 
para o incremento da descentralização, à 
medida que o governo central segue privando o 
poder local. 
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Fique tranqüilo(a)!  
 
Para facilitar o seu estudo, demonstraremos na próxima página, em forma de 
diagrama, um resumo dos tipos de descentralização conforme verificamos na 
literatura sobre o assunto.  Confira. 
 
 
 
 
 
 
 

 
DELEGAÇÃO 

 
DEVOLUÇÃO 

 
PRIVATIZAÇÃO 

Constitui-se em outro tipo de conceito que se 
apresenta associado à descentralização. Ao 
explorar esse conceito, Pérez (1994) identifica 
que consiste na passagem de certas 
responsabilidades para um agente paraestatal, 
que, por sua vez, está submetido ao controle dos 
governos. O autor critica esse tipo de 
descentralização, por não promover a 
transferência de poder e autoridade real, nem 
desenvolver a participação dos atores sociais na 
administração e gestão educacional. 

De acordo com Pérez (1994), o terceiro tipo de 
descentralização, considerado como devolução, 
supõe a criação ou fortalecimento de governos 
subnacionais. Na concepção de Pérez (1994), 
esse tipo de descentralização pode tornar os 
governos locais fortes e autônomos, capazes de 
responsabilizar-se por prestar os serviços 
educacionais, levantar fundos, recursos físicos, 
humanos e pedagógicos necessários às 
demandas educativas. 

Por fim, o autor refere-se à privatização como um 
tipo de descentralização. Supõe a progressiva 
transferência de controle governamental da 
educação para a iniciativa privada, de forma que, 
a competitividade passa a constituir-se na 
dinâmica das relações entre as diversas escolas. 
Por fim, Pérez (1994) ressalta que esse foi o 
único tipo de descentralização não 
experimentado na América Latina.  
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QUADRO SÍNTESE 
 
Fig.IV - Tipos de descentralização    
 

 
 
 
PONTOS PRINCIPAIS 
 
Fizemos uma longa caminhada nesta unidade em direção ao conhecimento dos 
vários modelos teóricos que permitam  analisar as medidas de descentralização 
política, pedagógicas, administrativo-financeiras e sua relação com a democratização 
efetiva da escola, uma vez que a gestão educacional se apresentou como uma 
estratégia capaz de proporcionar melhores condições de funcionamento das escolas 
e de melhorar a situação geral da educação. 
 
 Você verificou os pontos de semelhança e diferença entre os vários modelos 
estudados e os diversos tipos de descentralização (administrativa, política, vertical, 
vertical e paralela, horizontal). Além disso, também teve acesso à  abordagem de 
Pérez(1994) sobre os tipos de descentralização com base em Rondinelli, Nellis, 
Cheema e Perez (desconcentração, delegação, devolução e privatização). 
 
Na próxima unidade, estaremos complementando o estudo da descentralização da 
gestão da educação. 
 
Parabéns pelo interesse e esforço demonstrados.! Escolhemos um lindo poema para 
aquecer seu coração antes de você sair desta unidade. 
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Amoroso 2 
 
Leve-me com você, 
Por onde o destino a conduzir. 
Leve-me com você 
Por onde quer que o desejo a chame. 
 
Leve-me com você, 
Cada vez que a dor bater-lhe no peito. 
Leve-me com você, 
 Quando o desejo tomar-lhe o corpo. 
 
Leve-me com você, 
Quando, distraída, estiver a olhar o horizonte 
Devorar o sol. 
 
Leve-me com você, 
 Quando gozar à noite. 
 
Leve-me com você, 
Quando a água lavar-lhe o corpo. 
 
Leve-me com você,  
Para o tempo mágico do encontro. 
 
Leve-me com você, 
Quando a despedida for inevitável. 
 
Leve-me com você, 
Mesmo que o amor acabe. 
 
 
FILHO, Antôio Nery.In: Poetas da Bahia (II)- Joaquina Lacerda  Leite(org).-
Salvador: Editora do EXPOGEO, 2003, P.41 
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Assunto 2.2: Reformas Educacionais e a Democratização da Gestão da Educação. 
Unidade: 2.2.4: A Descentralização da Gestão da Educação (2) 
 

Colega professor(a). Seja bem-vindo(a) a este encontro.   

 

Gostou do poema “Amoroso 2 “ que lhe oferecemos no final da unidade anterior? 
Veja o que o autor Antônio Nery Filho (Bahia, 1944) diz sobre o seu fazer poético: 
“Não sou poeta. Apenas, de tempos em tempos, o amor realça minha vida e me 
revela num verso ou noutro. Vale a pena e é tudo”  
 
E diz mais: “Hoje, quando meu caminho fica intranqüilo, encontro em Pessoa e Eluard 
o verso que preciso para recomeçar tudo outra vez, porque é preciso". 
 
Já que estamos falando de “coisas do coração” que tal cantarolar um pouco a canção 
de Gonzaguinha (R.J -1945/1991) sobre a necessidade de se recomeçar sempre? 
 
Aceite nosso convite e cantemos juntos “Começaria tudo outra vez”.... 
 
           
Começaria tudo outra vez, se preciso fosse meu amor 
                 
A chama no meu peito ainda queima, saiba, nada foi em vão 
          
A cuba libre da coragem em minha mão 
            
A dama de lilás me machucando o coração 
         
A febre de sentir seu corpo inteiro 
               
Coladinho ao meu 
              
E então eu cantaria a noite inteira 
             
Como eu já cantei e cantarei 
            
As coisas todas que já tive, tenho e sei que um dia terei 
              
A fé no que virá e a alegria de poder olhar pra trás 
               
E ver que voltaria com você 
            
De novo a viver nesse imenso salão 
                
Ao som desse bolero, a vida, vamos nós 
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E não estamos sós, veja meu bem 
                   
A orquestra nos espera, por favor 
           
Mais uma vez, recomeçar 
                
Ao som desse bolero, a vida, vamos nós 
                            
E não estamos sós, veja meu bem 
                   
A orquestra nos espera, por favor 
                  
Mais uma vez, recomeçar 
 
 
Disco: Começaria tudo outra vez- 1976 
 

‘É neste clima que vamos reiniciar os nossos estudos sobre a descentralização da 

gestão da educação. Na unidade anterior, estudamos vários modelos e tipos de 

descentralização e vimos que os modelos de gestão educacional das últimas décadas 

sugerem uma mudança no poder constituído de forma hierárquica para uma maior 

participação e envolvimento ativo dos atores na definição das políticas educacionais. 

Isso se dá por meio de medidas de democratização e descentralização da gestão dos 

sistemas de ensino 

 

Nesta unidade, destacaremos aspectos da descentralização em relação à gestão 

educacional, tais como, tipos de decisões a serem tomadas, problemas que interferem 

na descentralização, promoção da descentralização, participação dos vários atores na 

gestão da escola, a prestação de contas como instrumento da transparência no uso de 

recursos públicos, autonomia e possibilidade de mudanças e inovação na gestão 

educacional.  Enfim, estudaremos as várias dimensões da descentralização. 

 

Vamos? 
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APRESENTAÇÃO PANORÂMICA 
 
 Tipos de decisões 
 
Em estudos desenvolvidos por Winkler Gershberg (2000, p.7) sobre a 
descentralização na América Latina, destacamos alguns tipos de decisões que 
podem ser alcançadas a partir da descentralização:  
 
Organização da instrução 

 
Seleção da escola que o aluno irá freqüentar. Definição do tempo de instrução. 
Escolha dos textos de estudo. Definição do conteúdo curricular. Determinação dos 
métodos pedagógicos. 

 
 

Gestão do pessoal 
 
Contratação e dispensa do diretor da escola. Seleção e contratação dos professores. 
Definição ou aumento da escala de remuneração dos professores. Determinação das 
responsabilidades dos professores. Determinação do provimento de treinamento no 
trabalho. 

 
 

Planejamento e estruturas 
 

Criação ou fechamento de escola. Seleção dos programas oferecidos em uma escola. 
Definição do conteúdo dos cursos. Realização de exames para monitoração do 
desempenho escolar. 

 
 

Recursos 
 

Elaboração de um plano de melhoria escolar. Definição do orçamento para pessoal. 
Distribuição do orçamento para outros itens que não pessoal. Atribuição de recursos 
para capacitação.  
 
Todavia, os diversos tipos de descentralização explorados até aqui podem enfrentar 
dificuldades em seu desenvolvimento, conforme veremos.  

 
 



                                                          

 60

 
Problemas que podem interferir na descentralização 
 
Você reúne uma ampla experiência como professor(a) da rede municipal de ensino e 
é possível que já acumule também experiência como gestor/gestora. Ao se inscrever 
neste curso, está pretendendo ser reconduzido ao cargo ou disputá-lo pela primeira 
vez. De qualquer forma, já tem alguma intimidade com o assunto que aqui 
tratamos.Acompanhe conosco a apresentação, de forma sintética, dos problemas 
mais comuns que podem afetar o processo de descentralização e utilize estes 
insumos para confirmar ou ampliar o seu conhecimento. 
 
 De acordo com Winkler (1991), a literatura sobre a descentralização administrativa 
descreve que a escassez de habilidades administrativas por parte dos profissionais 
formados e capacitados pode favorecer os argumentos a favor da centralização, 
especialmente nos países em desenvolvimento onde se apresenta essa carência. Se 
os administradores estão mal formados, suas decisões tenderão a ser inadequadas e 
dificultarão o processo de descentralização. Isto indica claramente que a adoção de 
medidas de descentralização por parte dos sistemas de ensino requer que seus 
profissionais estejam devidamente qualificados para promover tais medidas. 
 
Do ponto de vista da descentralização política, Winkler (1991) considera que a 
posição política dos atores, bem como dos grupos envolvidos pode se tornar um fator 
que venha a comprometer negativamente as medidas de descentralização e 
prejudicar o seu desenvolvimento. A falta de apoio político e a ausência de 
participação dos sujeitos, por exemplo, são fatores que podem tornar as medidas de 
descentralização inócuas. Por essa razão, o autor ressalta a necessidade de 
promover o envolvimento e a informação dos grupos diretamente vinculados à 
execução dos planos de descentralização. 
 
Para Brown (1990), uma organização descentralizada pode ser re-centralizada por 
uma ação administrativa. Cita como exemplo, a condição que pode assumir um 
gestor ao concentrar o poder de transferir ou tomar decisões para outros setores. 
Quando isso ocorre em uma estrutura descentralizada politicamente, observa o autor, 
torna-se mais complexo uma vez que uma nova re-centralização irá necessitar de 
uma nova legislação.   
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Promover a descentralização 
 
 
É importante identificar algumas 
razões pelas quais se justificam os 
propósitos da descentralização. Do 
ponto de vista de Roversi-Monaco 
(1992), a descentralização pode 
identificar-se com várias ideologias. 
A compreensão do autor se constitui 
num ponto de partida para se 
reconhecer a abrangência das 
razões que podem conduzir uma 
organização a adotar medidas de 
descentralização. O autor adverte 
que é necessário verificar quais são 
as ideologias implicadas, identificar 
em que momento histórico se 

processa a descentralização e o 
estágio de desenvolvimento social. 

 
De acordo com Winkler (1991), são muitas as razões que levam à adoção de medidas 
de descentralização. Essas razões podem se manifestar em declarações políticas ou 
através de ações administrativas e podem ser são agrupadas em três categorias:- 
financiamento; eficiência e efetividade; redistribuição de poder.  
 
Segundo Winkler (1991), os argumentos no sentido da descentralização financeira são 
justificados pela dificuldade e restrições fiscais que governos centrais enfrentam para 
continuar expandido suas necessidades e demandas educacionais. Dessa forma, a 
transferência de alguns serviços educacionais para outras esferas de governo e para a 
comunidade e o voluntariado torna-se uma estratégia plausível. 
 
Na mesma linha do financiamento, Winkler (1991) considera que a adoção de medidas 
de descentralização pode ser justificada ante as dificuldades e os altos custos do 
governo central para administrar um sistema educacional centralizado. A burocracia e 
centralização a que podem estar submetidas as organizações centrais dos sistemas de 
ensino — conforme pensa Winkler (1991) — podem se apresentar inadequadas às 
necessidades dos organismos locais e às diferenças regionais. O autor menciona que 
as políticas de planejamento centralizado podem resultar em uma educação cara e de 
baixa qualidade. Nesta perspectiva, a transferência de responsabilidade para os pais e 
comunidade local pode tornar as escolas mais responsáveis perante esses atores 
sociais e, portanto, promover a eficiência e eficácia de sua gestão. 
 
Por outro lado, Winkler (1991) adverte que a descentralização raramente se estabelece 
como objetivo de promover redistribuição do poder político. Quando isso ocorre, sua 
meta mais freqüente destina-se a promover a democratização e a incorporação dos 
atores e grupos sociais. Nesse caso, a descentralização pode se estabelecer com a 
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intenção de fortalecer as políticas do governo central ou mesmo, enfraquecer os grupos 
que se opõem a tais políticas.  
 
Segundo Brown (1990), a descentralização se apresenta freqüentemente na literatura 
como um meio para se obter os objetivos de flexibilidade organizacional, prestação de 
contas e produtividade. Encontramos ainda como objetivos vinculados à 
descentralização o conceito de eficiência*, eficácia*, autonomia, participação.  
 
 
TEORIA 
 
A participação como objetivo da 
descentralização na gestão 
educacional. A participação dos 
atores na gestão de uma organização 
se apresenta, na literatura 
examinada, como um dos objetivos 
da descentralização. No campo da 
gestão escolar, a participação, 
segundo Girling e Keith (1996), pode 
significar o envolvimento dos 
professores, funcionários, pais, 
alunos e representantes da 
comunidade na gestão e na 

organização das atividades 
educativas da escola.  

 
Essa participação pode estimular a capacidade de agir e de encontrar soluções para 
problemas relacionados à gestão da escola. Girling e Keith (1996) consideram que o 
diretor de escola não reúne pessoalmente o conjunto de condições necessárias para 
resolver os problemas que afetam a gestão da escola, por essa razão enfatizam a 
importância de promover a participação dos diferentes atores. 

 
  

CONSELHOS OU COLEGIADOS ESCOLARES 
 
Os Conselhos ou Colegiados escolares foram criados geralmente com o objetivo de 
fornecer suporte e favorecer a gestão da escola por meio da participação dos atores. 
Tornaram-se, portanto, uma das formas viáveis de participação dos atores na gestão 
escolar (diretores, professores, funcionários, pais, alunos, membros da comunidade).  
Na rede municipal de ensino de Salvador, por exemplo, os conselhos escolares foram 
instituídos com a finalidade de envolver os atores que atuam no cotidiano da escola, 
bem como ampliar a participação de pessoas externas à escola. Por essa razão, 
certamente, esses conselhos foram constituídos por representantes de pais de alunos, 
professores, funcionários e por alunos que atingiram a idade de 14 anos. 
 
Têm a função de órgão consultivo na elaboração do projeto pedagógico da escola e o 
papel decisório na definição de seu regimento, além de exercer o controle sobre a 
utilização dos recursos financeiros da escola.  Nesse sentido, o Conselho Escolar, além  
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de favorecer a implicação de seus membros na gestão da escola, representa um 
espaço de poder para os pais e os cidadãos interessados na educação de seus filhos. 
Assim, a participação dos agentes externos à escola nos conselhos escolares sugere 
uma forma de democracia e de descentralização que pode aumentar a confiança do 
público a partir do controle, pelos cidadãos, do funcionamento da escola quanto aos 
níveis administrativo e pedagógico.  
 
Em síntese, podemos dizer que há uma efetiva participação quando os diferentes 
atores estão implicados, naturalmente, em níveis variados na gestão da escola, 
particularmente quando participam da tomada de decisão e exercem algum tipo de 
controle sobre as atividades financeiras e educativas. 
 
Na atividade administrativa, podemos observar que existe participação a partir da 
freqüência elevada do número de reuniões organizadas pelos diretores, bem como se 
são reuniões que valorizam e favorecem a implicação dos atores – professores, 
funcionários, pais, alunos e comunidade. A participação pode, também, ser observada 
a partir dos meios implantados ou adotados pelos diretores de escola para ajudar na 
tomada de decisão, no controle dos processos administrativos e pedagógicos, assim 
como, para favorecer a circulação de informações no âmbito da escola. Essas 
observações podem conduzir a uma constatação sobre a natureza da participação dos 
atores na gestão da escola, distinguindo se é um tipo de participação que considera a 
voz dos atores na tomada de decisões (NOVAES, 2004). 
 
 
TEORIA 
 
 

 
 

 
 
 
A prestação de contas como alvo da 
descentralização da gestão educacional 

 
Podemos considerar que a prestação de 
contas se insere no contexto da gestão 
escolar como uma forma de tornar os 
processos educativos transparentes para 
o público.  

Segundo Brown (1990), a prestação de contas é um componente importante nas 
organizações e um dos objetivos da descentralização. O autor observa que se uma 
organização demonstra maior liberdade para tomar decisões, ela deverá assumir, por 
outro lado, a responsabilidade de prestar contas. Assim, a idéia de prestar contas está 
associada à necessidade de mostrar se os objetivos anteriormente definidos e os 
resultados esperados foram alcançados ou não. E isso, em função dos recursos 
destinados ao sistema educativo, neste caso, à escola.  
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De acordo com Brown (1990), a prestação de contas adquire um outro significado 
quando se refere à participação dos pais. Nesse caso, a escola não deve se limitar a 
prestar contas apenas às instâncias superiores. Ela deve fazer o mesmo junto aos pais 
e, neste sentido, a escola responderá melhor à comunidade. 

 
O processo de prestação de contas pode ser observado a partir dos mecanismos 
adotados pelo diretor de escola em relação aos órgãos centrais da educação, no caso 
do Brasil, as Secretarias de Educação. Além disso, podemos observar os meios que os 
diretores utilizam para manter os beneficiários informados  sobre os serviços 
educativos – pais e alunos. Nesse plano, é importante ver como os diretores percebem 
o direito dos beneficiários no que se refere ao acesso às informações e quais são as 
estratégias adotadas para envolvê-los no processo de prestação de contas. 
 
Em resumo, podemos considerar que há prestação de contas, por exemplo, quando o 
diretor fornece ao conselho escolar e atores em torno da escola, informações sobre os 
recursos financeiros a ela destinados, as previsões de aplicação e os resultados 
alcançados (NOVAES, 2004). 
 
A flexibilidade como objetivo da descentralização na gestão educacional 

 
Nesta dimensão, qual o conceito de flexibilidade? Estamos considerando que o 
conceito de flexibilidade se refere à capacidade que tem uma organização (neste caso 
a escola) de promover mudanças e inovações na gestão. Brown (1990, p.41) sublinha 
que a “flexibilidade implica não apenas que a agência de serviço responda solicitação 
do cliente, mas que tal resposta seja fornecida em tempo considerado razoável pelo 
cliente e talvez pela agência também”.  

 
 

 
 
 
Analisando os estudos realizados por Brooke (1984) em torno da flexibilidade, Brown 
(1990) verifica que este autor considera que a flexibilidade apresenta-se associada à 
velocidade e à capacidade que as unidades de uma organização revelam ao responder 
às mudanças. A flexibilidade se torna cada vez mais importante quando os órgãos 
centrais estão demasiadamente longe dos centros de funcionamento locais, ou quando 
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os órgãos centrais se tornam cada vez maiores e a tomada de decisão deve passar por 
muitas instâncias intermediárias.  
 
A escola é uma unidade organizacional complexa, em geral situa-se geograficamente 
mais próxima aos usuários; de outra parte é mais susceptível de enfrentar novas e 
variadas exigências. Nesse sentido, é importante adotar mecanismos de flexibilidade 
que lhe permitam responder a tais exigências. Greenhalgh (1984, p.93) amplia a 
perspectiva de análise quando afirma que uma grande flexibilidade na escola pode 
gerar invenção e criatividade, contribuindo assim para resolver problemas comuns e 
específicos, usando o talento do pessoal da própria escola. 
 
Quanto mais descentralizada for uma organização, menciona Brown (1990), maiores 
serão as possibilidades de promover inovações. No contexto da escola, as inovações 
podem ocorrer tanto na esfera pedagógica quanto na administrativa. Embora a 
descentralização represente uma condição necessária para promover maior 
flexibilidade, para o autor, ela não é suficiente para satisfazer às necessidades de 
mudanças.  
 
Brown (1990) adverte, por outro lado, que as restrições decorrentes dos regulamentos e 
procedimentos estabelecidos pelo Estado (órgãos de controle) em relação, por exemplo, 
à alocação de recursos para as despesas, compra de equipamento e  material podem 
constituir um obstáculo à flexibilidade. 
 
 
RESUMO 
 
Para organizar melhor o seu estudo, vamos fazer um apanhado do que estudamos no 
passo anterior sobre a importância da flexibilidade para a gestão das unidades 
escolares. 
 
Em resumo, observamos que a flexibilidade no contexto da gestão escolar representa a 
possibilidade de promover inovações, criatividade e mudanças para melhor responder 
às demandas institucionais, bem como, aquelas decorrentes do pessoal envolvido com 
os serviços educacionais. Neste sentido, as medidas que visam promover a 
flexibilidade podem ser observadas a partir da percepção dos diretores sobre a 
necessidade de implantar novas formas de gestão. A flexibilidade na gestão da escola 
pode, também, ser constatada a partir do estímulo que os professores recebem por 
parte dos diretores para que apliquem novos programas e experimentem, em sala de 
aula, novas abordagens pedagógicas.  
 
Além disso, podemos perceber a flexibilidade de acordo com os meios e os recursos de 
que dispõem as escolas para responder às exigências específicas e derivadas das 
novas tecnologias. Finalmente, é possível explorar a percepção dos diretores sobre 
mecanismos de flexibilidade mediante a reação das escolas em face às decisões e 
demandas oriundas da Secretaria de Educação (NOVAES, 2004).  
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A autonomia como objetivo da descentralização na gestão educacional 
 
Quando analisado no contexto 
educacional, o conceito de autonomia 
pode ser definido como a 
transferência de competência e de 
responsabilidade da administração 
central ou regional para as escolas 
(LEMOS, 1999). Este processo 
pressupõe que a escola assuma de 
sua parte, alguns poderes. A 
perspectiva adotada por Lemos 
(1999) coloca a autonomia das 
unidades administrativas numa 
posição relacional, isto é, cada 
unidade administrativa adquire 
maiores poderes à medida que 
órgãos centrais os perdem ou os 
distribuem entre estas unidades. 
 
 Apesar de a autonomia poder representar para as escolas maiores poderes de decisão 
sobre matérias relativas aos campos administrativo, pedagógico e financeiro, é 
importante salientar, que a escola permanece como uma unidade administrativa ligada a 
uma estrutura organizacional maior. Por essa razão, ela é confrontada a certo grau de 
restrição quanto à autonomia. Esse pressuposto é reforçado por Bullock e Thomas 
(1997, p. 43), quando advertem que a autonomia não significa que aprendizes, 
educadores e instituições possam agir como queiram. 
 
Nóvoa (1995) acredita que as escolas dotadas de autonomia podem adquirir os meios 
necessários para responder aos desafios e às demandas do cotidiano. Apoiando-se 
sobre a análise de Brown (1990), Nóvoa considera que a autonomia implica um maior 
nível de responsabilidade dos atores e uma maior aproximação do centro decisório da 
realidade da escola. 
 
Ainda sobre  autonomia e sua importância na gestão descentralizada 
 
De outra parte, estudos realizados por David (1989) em torno da autonomia, identificam 
que há uma estreita relação entre autoridade e recursos financeiros, considerando que 
ao se constituir como unidade orçamentária – orçamento escolar – a escola ganha uma 
importante condição para efetivar sua autonomia. O autor menciona ainda, que a 
delegação de autoridade transmitida à escola, pode estimular a presença de novas 
idéias em torno do currículo e até mesmo a criação de material didático. A autonomia 
conferida à escola pode representar delegação de autoridade para lidar com orçamento 
e currículo, como também proporcionar maiores poderes a gestão da escola, criando 
um ambiente de trabalho e de aprendizagem que pode se tornar mais produtivo. 
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Segundo David (1989, p.174), a autonomia representa a base principal da gestão 
escolar descentralizada e reflete claramente a delegação de poder do órgão central 
para as escolas. Quando as escolas adquirem maior autonomia, o diretor assume um 
papel estratégico, podendo utilizar sua condição de líder e de autoridade para 
concretizar de modo eficiente tal autonomia. 
 
Assim, as idéias em torno da delegação de autoridade e de liderança, no contexto da 
autonomia, apresentam-se estreitamente ligadas ao papel de diretor. Neste sentido, a 
autonomia pode ser observada pela maneira específica com que o diretor percebe sua 
autoridade para assumir funções de liderança na gestão da escola. Pode ainda ser 
analisada a partir da maneira com a qual o diretor utiliza a autoridade para decidir, 
controlar e aplicar os recursos financeiros destinados à escola. Finalmente, a autonomia 
pode ser analisada a partir da percepção que os diretores de escola possuem sobre a 
delegação de autoridade para promover a movimentação de funcionários como, por 
exemplo, contratar ou demitir professores (NOVAES, 2004).  
 
No próximo passo desta unidade, você vai visualizar um quadro contendo a síntese das 
dimensões da descentralização sobre as quais os passos anteriores (do passo 6 ao 
passo13) trataram. Analise-o cuidadosamente e retorne aos passos citados, se 
necessário. Dessa forma, vai estar melhor preparado(a) para compreender a 
abordagem de Winkler e Gershberg (2000), no passo 15, para caracterizar algumas 
dimensões que podem ser estimuladas a partir da descentralização da gestão da 
escola. 
  
QUADRO SINTESE 
 
Dimensões da descentralização 
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A partir da descentralização da gestão da escola... 
 
Recorremos mais uma vez aos estudos realizados por Winkler e Gershberg (2000, p.13) 
para utilizar um quadro que ajuda a caracterizar algumas dimensões que podem ser 
estimuladas a partir da descentralização da gestão da escola. De acordo com os autores 
são as seguintes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMENTÁRIOS 
 
Os problemas em torno da democratização e da descentralização podem ocorrer de 
formas diferenciadas, gerando um campo rico para estudos e para orientar os novos 
processos que ora estão em desenvolvimento.  

A participação professores, diretores, funcionários, pais, alunos e comunidade, na 
condição de atores ativos, informados e participantes dos processos de democratização 
e descentralização é fundamental para a qualidade na educação. A participação contribui 

Liderança  
 
Os diretores das escolas são selecionados pela comunidade aplicando-se critérios 
transparentes. Os planos de melhoria escolar se desenvolvem no nível local. Transferem-
se recursos às escolas para implantação dos planos escolares

Professores capacitados e comprometidos 
 
Delega-se autoridade às escolas para realizar mudanças curriculares e pedagógicas. Os 
professores têm considerável responsabilidade pelo desenvolvimento dos planos de 
melhoria escolar. Delega-se autoridade aos diretores para que implementem um sistema 
de avaliação do desempenho dos professores. Delega-se autoridade (e recursos) às 
escolas para que tomem suas próprias decisões a respeito do tipo de capacitação que 
será dada aos professores. 

Concentração nos resultados em termos de aprendizado  
 
O plano de melhoria escolar enfatiza os objetos de melhoramento do aprendizado (e os 
resultados associados, como a redução da deserção e da repetência). A informação com 
relação ao tipo de capacitação que dará aos professores é transparente. 

Responsabilidade pelos resultados 
 
Os diretores são designados por prazo fixo, sem que tal prazo se renove se não forem 
cumpridos os objetivos de melhoria do aprendizado.  
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para a formação de decisões coletivas; desperta a autonomia da escola quando a 
sociedade civil se incorpora ativamente aos processos de decisão e condução dos rumos 
da educação; potencializa a democracia em termos gerais e proporciona a elevação do 
nível de qualidade, à medida que os serviços educacionais passam a ser 
acompanhados, de perto, por todos aqueles que dele desfrutam. 
  
Os estudos realizados nos mostram que o foco da gestão educacional passou a incidir 
não somente sobre os diretores mas, também, sobre os atores que atuam na escola e 
em seu entorno. Nesse particular, incide, especialmente sobre o diretor, cujas atribuições 
oficiais incluem principalmente a responsabilidade de conduzir a gestão da escola de 
forma eficiente e eficaz.  
 
Este curso de formação de futuros gestores escolares lhe permite um aporte teórico que, 
somado à sua experiência profissional e de vida, vão formatando novos conceitos, 
reforçando outros e desenvolvendo competências que lhe serão exigidas 
profissionalmente. 
 
 Com a finalidade de despertar e apresentar alguns sinais para identificar melhor esse 
processo, apresentamos as seguintes questões: Como os diretores estão respondendo 
às novas demandas da gestão escolar? Quais as medidas práticas adotadas pelos 
diretores para fazer fluir o processo de descentralização? Qual modelo de gestão 
descentralizada vem predominando nas escolas da rede municipal de ensino? Como os 
atores, especialmente os pais, estão reagindo aos apelos pela sua participação na 
gestão da escola. 
 
São pontos a considerar no seu preparo para candidatar-se à direção da escola. 
 
Apostamos que o seu desempenho refletirá o  interesse e motivação até aqui 
demonstrados.  
 
 
PONTOS PRINCIPAIS 
 

 A democratização, bem como a descentralização, não se processa de uma única 
maneira, uniformemente. 

 O foco da gestão educacional passou a incidir não somente sobre os diretores, mas 
também sobre os atores que atuam na escola e em seu entorno. Nesse particular, 
incide, especialmente sobre o diretor, cujas atribuições oficiais incluem principalmente 
a responsabilidade de conduzir a gestão da escola de forma eficiente e eficaz. 

 Assim sendo, o diretor de escola encontra-se diante de novos desafios, como por 
exemplo: partilhar o poder com outros atores – professores, pais, funcionários e 
comunidade –, lidar com o controle de recursos financeiros e incentivar a elaboração 
de projetos pedagógicos que melhorem o rendimento educacional dos estudantes. 
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Essas novas responsabilidades podem contribuir para a superação do papel 
burocrático do diretor, cuja função era vista como mero gerenciador de rotina. 

 Os diretores de escolas ocupam uma posição estratégica no seio da organização 
escolar. As novas exigências colocadas no contexto das mudanças na gestão escolar 
abrem a perspectiva de o diretor adquirir maior grau de autonomia, valorizar seu 
trabalho e empreender novas formas de gestão. Imprimem, ainda, um maior grau de 
responsabilidade, ao tempo em que coloca o diretor ante as novas e complexas 
situações de gestão. 

Espera-se que você tenha aproveitado ao máximo. Agora é hora de uma pausa nos 
estudos. Levante-se, espreguice-se, respire e feche os olhos. Espaireça um pouco e, 
ao seu tempo, retorne aos estudos. 

Até mais. 

Foi uma longa caminhada, mas estamos finalizando aqui.  
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Assunto 2.3 : A Função Social da Escola e Suas Inter-Relações  
Unidade 2.3.1:  As Teorias Sociológicas Sobre a Instituição Escolar 
 
 
Olá, colega professor(a)! 
 
Parabéns pelo cumprimento de seus prazos e objetivos. Fazendo um balanço de sua 
caminhada, você verá como tem avançado de forma segura e confortável. Você já 
desenvolveu uma relação de intimidade com os recursos tecnológicos que o curso lhe 
oferece, o que lhe tem  permitido uma navegação constante e “sem acidentes” nos 
conteúdos dos diversos itens propostos. 
 
Estamos iniciando a abordagem dos itens que compõem o assunto A função social da 
escola e suas inter-relações com a seguinte organização que você já viu no quadro 
de avisos da sala de aula:  As teorias sociológicas sobre  a instituição; A história 
da escola no Brasil e A escola como organização. 

 
Aqui, nós vamos discutir um pouco sobre qual é a função social que cabe à escola. 
Tratar sobre esse assunto significa identificar que tipo de relação a escola tem com a 
sociedade em geral e qual a sua contribuição para transformação (ou não) das 
relações sociais. Em outras palavras, podemos dizer que estudar a função social de 
uma instituição é o mesmo que identificar o lugar que ocupa na sociedade global.  
 
Assim, estamos lhe propondo um passeio por algumas das teorias sociológicas 
buscando identificar como a escola se posiciona, que função ela vem exercendo. 
Dessa forma, você terá condições de fazer uma análise de como sua escola vem 
desempenhando seu papel social e direcionada a que interesses. Bom passeio ! 
 
 
APRESENTAÇÃO PANORÂMICA 
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Para identificar o lugar que a escola ocupa na sociedade global precisamos ter uma 
visão bem ampla da instituição. Entendê-la de dentro para fora e de fora para dentro; 
ou seja, estudarmos todas as suas relações: com a sociedade como um todo, com 
outras instituições, e principalmente com o sistema político no qual a escola está 
inserida. Estes aspectos são objetos das teorias sociológicas e vêm sendo estudados 
pela Sociologia da Educação. 
 
Uma outra parte do conhecimento que devemos ter sobre a instituição escolar  é do 
campo da história: como e por que a sociedade teve a necessidade de criar a 
escola como um espaço educativo?  
 
Entretanto, para termos uma visão da situação atual da escola pública no Brasil — no 
momento em que a escola se situa como núcleo da gestão dos sistemas de ensino —, 
é necessário estudar as relações externas e as internas à escola e suas múltiplas 
determinações. 
 
Existe um consenso entre os autores da Sociologia da Educação de que a escola é 
uma instituição social que serve para formar as novas gerações de jovens e crianças 
para sua inserção no mundo adulto. Mas eles divergem quanto à forma e ao propósito 
dessa inserção. Quem melhor analisa essas divergências entre autores é Bárbara 
Freitag (1980, p.15-43). É o que você verá nos próximos passos. 
 
As teorias sociológicas... 
 
O passo inicial no estudo de algumas teorias sociológicas para explicar como a escola 
se posiciona em relação à sua função, é conhecer o pensamento do filósofo francês 
Émile Durkheim (1858- 1917). 
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Saiba mais sobre a vida dos autores: 
 
 

• Émile Durkheim (15 de agosto de 1858 – 15 de dezembro de 1917) nasceu em 
Epinal, no noroeste da França, próximo à fronteira com a Alemanha. Era filho de 
judeus e optou por não seguir o caminho do rabinato, como era costume na sua 
família. Mais tarde declarou-se agnóstico. Depois de formar-se, lecionou 
Pedagogia e Ciência Social na Faculdade de Letras de Bordeaux, de 1887 a 
1902.  

 
• A cátedra de Ciência Social foi a primeira da Sociologia em uma universidade 

francesa e foi concedida justamente àquele que criaria a "Escola Sociológica 
Francesa". Seus alunos eram, sobretudo, professores do ensino primário. 
Durkheim não repartiu o seu tempo nem o pensamento entre duas atividades 
distintas por mero acaso. Abordou a Educação como um fato social. "Estou 
convicto que não há método mais apropriado para pôr em evidência a 
verdadeira natureza da Educação", declarou. A partir de 1902, foi auxiliar de 
Ferdinand Buisson na cadeira de Ciência da Educação na Sorbonne e o 
sucedeu em 1906. 

 
• E estava plenamente preparado para o posto, pois não parara de dedicar-se aos 

problemas do ensino. Dentro da Educação moral, psicologia da criança ou 
história das doutrinas pedagógicas, não há campos que ele não tenha 
explorado. Morreu em 15 de dezembro de 1917, supostamente pela tristeza de 
ter perdido o filho na guerra, no ano anterior. 
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• Talcott Parsons (1902-1979) foi seguramente o sociólogo norte-americano mais 

conhecido em todo o mundo. Em geral, seus críticos entenderam-no como um 
pensador conservador, preocupado basicamente com o bom ordenamento da 
sociedade, sem ter muita tolerância para com a desconformidade ou a 
dissidência dos que podiam manifestar-se contra ela. Sua obsessão era 
determinar a função que os indivíduos desempenhavam na estrutura social 
visando a excelência das coisas.  

 
• Era um estudioso da Estratificação Social não da mudança ou da transformação. 

Considera-se que a concepção social dele tenha sido influenciada diretamente 
pelo antropólogo Bronislaw Malinowski, um funcionalista (*), fortemente marcado 
pela biologia, daí verem em Parsons um admirador da organização de um 
formigueiro, no qual o papel dos indivíduos (das operárias à rainha-mãe) esta 
devidamente pré-determinado e ordenado em função da manutenção e 
aperfeiçoamento de um sistema maior. 

 
Talcott Parsons, absorvendo em seu Social System parte substancial das idéias de 
Durkheim, vê na educação (em sua terminologia apresentada como ”socialização”) o 
mecanismo básico para a constituição de sistemas sociais e de manutenção e 
perpetuação dos mesmos em forma de sociedades. Sem a socialização, o sistema 
social é incapaz de manter-se integrado, preservar sua ordem, seu equilíbrio e 
conservar seus limites.  
 
[...] Parsons, ao contrário de Durkheim, não destaca tanto o aspecto coercitivo do 
sistema face ao indivíduo, mas ressalta a complementaridade dos mecanismos em 
atuação a fim de satisfazer os requisitos do sistema social e do sistema de 
personalidade. Assim como o sistema tem necessidades de socializar seus membros 
integrantes, também o indivíduo tem necessidades que somente o sistema pode 
satisfazer. 
 
Há, portanto, no processo educativo uma troca de equivalentes em que tanto o indivíduo 
quanto a sociedade se beneficiam. A fim de maximizar as gratificações e minimizar as 
privações, o indivíduo se sujeita a certas exigências impostas pelo sistema. [...] é assim 
que o indivíduo passa a atuar no sistema como um elemento funcional do mesmo. 
Como Durkheim, Parsons não fixa quais seriam os valores e as normas específicas de 
cada sistema. Mas como Durkheim, Parsons deixa claro que valores genéricos como 
continuidade, conservação, ordem, harmonia, equilíbrio são princípios básicos que 
regem o funcionamento do sistema societário como um todo e de seus subsistemas, 
aos quais os indivíduos se sujeitam no seu próprio interesse. É por essa razão que tanto 
Durkheim como Parsons têm sido criticados por seus pressupostos* conservadores, que 
os levam a exorcizar, com auxilio de uma teoria educacional, o conflito, a contradição, a 
luta e a mudança social de seus sistemas societários. Os dois autores não vêem na 
educação um fator de desenvolvimento e de superação de estruturas societárias 
arcaicas, mas um know-how necessário, transmitido de geração em geração, para 
manter a estrutura e o funcionamento de uma sociedade dada. 
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Você leu cuidadosamente os textos dos dois passos anteriores e percebeu as 
semelhanças entre os dois pensadores em relação à função da escola e suas relações 
com a sociedade. Caso não esteja seguro(a), releia-os.  
 
Continuando a nossa viagem, vamos visitar o pensamento de John Dewey (EEUU, 
1859- 1952). Continue atento(a) para os argumentos empregados pelo autor em 
relação ao tema que estamos estudando. Ele afirmava: . ”Educação não é preparação, 
nem conformidade. Educação é vida, é viver, é desenvolver-se, é crescer” 
 
 
Saiba mais sobre o autor... 

• John Dewey (1859 – 1952), educador, filósofo, homem da mais ampla cultura, 
falecido em junho de 1952, foi o intelectual mais importante dos Estados Unidos 
da América no século XX – um nome realmente universal. Ao contrário de boa 
parte dos filósofos da sua época, especialmente dos europeus, que sentiram-se 
atraídos por ditadores e por regimes fortes, Dewey foi um pregador intransigente 
das virtudes do individualismo e dos valores da democracia, identificando o seu 
nome de um modo definitivo com a educação secular, de massas, que 
caracterizou o século.  

"Eu acredito que educação é o método fundamental do progresso social e da reforma 
(...). Através da educação a sociedade formula o seu próprio propósito, podendo o 
organizar seus próprios meios e recursos...dirigindo-os no sentido em que ela pretende 
mover-se." 
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Divergem substancialmente dessa posição autores como Dewey ou Mannheim. Ambos 
vêem na educação não um mecanismo de correção e ajustamento do indivíduo a 
estruturas societárias dadas, mas um fator de dinamização das estruturas, através do 
ato inovador do indivíduo. No processo educacional o indivíduo é habilitado a atuar no 
contexto societário em que vive, não simplesmente reproduzindo experiências 
anteriores, transmitidas por gerações adultas, mas em vistas de tais experiências, sua 
análise e avaliação crítica, ele se torna capaz de reorganizar seu comportamento e 
contribuir para a reestruturação e reorganização da sociedade moderna. Tanto o 
indivíduo como a sociedade são vistos num contexto dinâmico de constantes 
mudanças. 
 
Uma análise mais detalhada da posição desses autores mostra, porém, como também a 
sua posição encerra limites intransponíveis. Dewey exige que não se faça uma 
separação entre educação e vida. ”Educação não é preparação, nem conformidade. 
Educação é vida, é viver, é desenvolver-se, é crescer” 
 
[...] O ato educacional consiste, pois, em dar a esse indivíduo os subsídios necessários 
para que essa reorganização de experiências vividas se dê em linhas mais ou menos 
ordenadas e sistematizadas. Ora, para que isso se efetive, o meio em que se dá o 
processo educacional tem que ser organizado e reestruturado para que haja uma 
seqüência adequada de experiências que possam ser avaliadas e alargadas de forma 
mais ou menos sistemática. 
 
Para Dewey este meio é a escola, que deve assumir as características de uma 
pequena comunidade democrática. [...] a vivência democrática na escola, onde ficariam 
excluídos os momentos perturbadores do estilo democrático de vida, fortaleceria na 
criança e no futuro adulto as regras do jogo democrático.  
Como você percebeu,  a educação exigida por Dewey vem a ser uma doutrina 
pedagógica específica da sociedade democrática. Educação não é simplesmente um 
mecanismo de perpetuação de estruturas sociais anteriores, mas um mecanismo de 
implantação de estruturas sociais ainda imperfeitas: as democráticas. Educação não se 
reduz aos valores e normas formuladas por Durkheim e Parsons, de caráter 
extremamente formal e conservador, mas está incondicionalmente ligada aos valores e 
normas da democracia.  
 

 
JOHN 

 DEWEY 
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Continuando o estudo das teorias sociológicas, vamos conhecer o pensamento de Karl 
Mannheim .  Acompanhe atentamente  os pontos de encontro entre a sua teoria e a de 
John Dewey.   
 
 
Karl Mannheim (Budapeste,  1893 - Londres,  1947). 

• Sociólogo alemão de origem húngara, iniciou seus estudos de filosofia em 
Budapeste participando de um grupo de estudos coordenado por Georg Lukács. 

• Seu primeiro livro, Ideologie und Utopia (Ideologia e utopia), de 1929, é também 
considerado seu mais importante escrito. Nesta obra, Mannheim afirma que todo 
ato de conhecimento não resulta apenas da consciência puramente teórica mas 
também de inúmeros elementos de natureza não teórica, provenientes da vida 
social e das influências e vontades a que o indivíduo está sujeito. 

• Segundo Mannheim, a influência desses fatores é da maior importância e sua 
investigação deveria ser o objeto de uma nova disciplina: a sociologia do 
conhecimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em Karl Mannheim (Budapeste,1893 - Londres, 1947) temos uma versão ampliada da 
teoria de Dewey.( [...] Para que as sociedades modernas alcancem esse objetivo 
supremo da democracia, precisam educar seus membros nas regras do jogo, valores e 
normas democráticos, a partir das bases, desde o início da vida do indivíduo em 
sociedade. A educação assume aqui claramente uma conotação política. A educação 
vem a ser o processo de socialização dos indivíduos para uma sociedade racional, 
harmoniosa, democrática, por sua vez controlada, planejada, mantida e reestruturada 
pelos próprios indivíduos que a compõem. 
 
[...] Assim, Mannheim, apesar de partir do objetivo final de uma sociedade democrática 
em pleno funcionamento, revela-se como um teórico na linha das reflexões de Dewey. É 
na própria experiência da vida em instituições de cunho democrático que se dá a 
educação para a democracia. Resta perguntar para ambos os autores o que vem 
primeiro: a democracia ou o indivíduo democrático? Pois, por um lado a educação deve 
produzir indivíduos democráticos, capazes de criarem e manterem em funcionamento 
instituições e estruturas democráticas. Mas, por outro lado, esses indivíduos só virão a 
ser democratas convictos se as próprias instituições em que vivem lhes transmitirem as 
regras do jogo democrático. Ambos partem do pressuposto que tanto os indivíduos 
como as instituições são — do ponto de vista dos valores básicos da democracia — 
imperfeitos. Essa imperfeição deve ser corrigida pela educação. Mas a própria  

 
KARL  

MANNHEIM 
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educação se efetiva em estruturas sociais concretas, as quais, por sua vez, são 
imperfeitas.   
 
Surge o impasse. Dewey, que se limita ao nível da institucionalização da educação em 
escolas, propõe que essas assumam o caráter de comunidades democráticas artificiais 
que reproduzam de maneira perfeita as comunidades imperfeitamente democráticas da 
sociedade global envolvente. Os alunos que deixam essas escolas-modelo serão 
futuramente capazes de aperfeiçoar as instituições deficitárias da sociedade. Mannheim 
recorre à ciência e aos homens que a praticam: a intelligentsia*. 
 
 
 
RESUMO 

 
As teorias educacionais até agora revistas pecam por seu alto grau de generalidade e 
seu extremo formalismo. Assim, referem-se a indivíduos e sociedades históricas de 
características universais. Todos os indivíduos são sujeitos ao mesmo processo de 
socialização em uma sociedade dada, caracterizando-se esta por seu funcionamento 
global, sua harmonia e ordem interna.  
 
Para seguirmos adiante nessa caminhada pelas teorias sociológicas, vamos fazer 
uma parada aqui para compararmos as dimensões sociológicas relacionadas aos 
processos entre sociedade e educação dos teóricos vistos até agora: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durkheim e Parsons negam a dimensão histórica e, com isso, a possibilidade de 
mudança do contexto societário em que vivem os indivíduos. Negam, também, a 
concepção do homem histórico que seria produto dos condicionamentos sócio-
econômicos, ao mesmo tempo que é ator consciente dentro das estruturas que o 
condicionam. 

 

[...] Dewey e Mannheim parecem, ao contrário, ver na educação um instrumento 
de mudança social, já que é através dela que se imporá e realizará a sociedade 
democrática. Educação, em verdade, é concebida como agente de 
democratização da sociedade.  
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Após esta breve parada para sistematizarmos os conhecimentos acerca dos princípios 
sociológicos de Durkheim, Parsons, Dewey e Mannheim, vamos adiante com a 
contribuição de outros teóricos? 
 
A nossa proposta, ao estudar os autores, é de que você tenha os elementos que lhe 
permitam situar a escola na sociedade e entender a  função social desta instituição- 
onde exerce seu papel de educador e para qual pretende candidatar-se a gestor. 
 
Vamos, portanto, ao estudo de mais dois autores, Jean-Claude Passeron (França, 
1930) e Pierre Bourdieu (Denquin, 1930). 
 
 Jean-Claude Passeron nasceu em 1930, é professor de Sociologia da École des 
Hautes Études en Sciences Sociales, diretor do CERCOM/CNRS e do IMEREC, e 
escreveu em parceria com Pierre Bordieu A Obra La Reproduction, publicada em 1970. 
 
“Como se sabe, apenas as diferenças, contradições e desigualdades alimentam 
utilmente o conhecimento sociológico. (...) Só há sociologia onde existem relações 
desiguais e figuras da diferença”. (Jean-Claude Passeron, 1991, p. 247) 
 
 Pierre Bourdieu 

 
 

Pierre Bourdieu ( Denquin, 1930 –Paris –2002) foi um importante sociólogo francês. 

De origem campesina, filósifo de formação, chegou a docente na École de Sociologie 
du Collège de France, instituição que o consagrou como um dos maiores intelectuais 
de seu tempo. Desenvolveu, ao longo de sua vida, mais de trezentos trabalhos 
abordando a questão da dominação e é, sem dúvida, um dos autores mais lidos, em 
todo mundo, nos campos da antropologia e Sociologia, cuja contribuição alcança as 
mais variadas área do conhecimento humano, discutindo em sua obra temas como 
educação, cultura, literatura, arte, mídia, lingüística e política. 
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Você viu que Dewey e Mannheim vêem na Educação um instrumento de mudança 
social, um agente de democratização da sociedade. 
 
[...] Divergem fundamentalmente dessa concepção do processo educativo autores 
como Passeron e Bourdieu. Eles têm uma visão histórica da sociedade e do homem e 
partem da análise e crítica da sociedade capitalista (especificamente da sociedade 
francesa do século XX). A característica fundamental dessa sociedade é a estrutura de 
classes, decorrente da divisão social do trabalho, baseada na apropriação diferencial 
dos meios de produção. 
 
O sistema educacional é visto como uma instituição que preenche duas funções 
estratégicas para a sociedade capitalista: a reprodução da cultura (nisso os autores 
coincidem com as colocações feitas por Durkheim e Parsons) e a reprodução da 
estrutura de classes. Uma das funções se manifesta no mundo das “representações 
simbólicas” (Bourdieu) ou ideologia, a outra atua na própria realidade social. 
 
Ambas as funções estão intimamente interligadas, já que a função global do sistema 
educacional é garantir a reprodução das relações sociais de produção. [...] Durkheim, 
Parsons, Dewey e Mannheim praticamente reduziram a função das instituições 
escolares a essa última, ou seja, à reprodução de cultura, deixando de lado que 
Bourdieu chama de reprodução social, isto é, a função de perpetuar a própria estrutura 
social hierarquizada, imposta por uma classe social sobre a outra. Assim, nas palavras 
de Bourdieu, o sistema educacional garante a “transmissão hereditária do poder e dos 
privilégios dissimulando sob a aparência da neutralidade o cumprimento desta função”.  
 
[...] O sistema educacional consegue reproduzir as relações sociais, ou seja, a 
estrutura de classes, reproduzindo de maneira diferenciada a “cultura”, a ideologia da 
classe dominante. Como Durkheim, Bourdieu considera o processo educativo uma 
ação coercitiva, definindo a ação pedagógica como um ato de violência, de força.  
 
 
Continuando o estudo das teorias sociológicas, vamos rever mais dois autores que vão 
nos falar da escola e sua função na sociedade.: Roger Establet e Nicos Poulantzas 
(Atenas,1936 – Paris, 1979)  

JEAN-CLAUDE 
PASSERON  

& 
PIERRE 

BOURDIEU 
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SAIBA MAIS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[...] Se em Bourdieu em certos momentos se tinha a impressão de a escola ser não 
somente instrumento, mas também causa da divisão da sociedade em classes, 
Establet e Poulantzas deixam bem claro que tanto a escola como outras instituições 
de socialização (os AIE de Althusser) como a Igreja, meios de comunicação de 
massa, família “não criam a divisão em classes, mas contribuem para esta divisão e, 
assim, para sua reprodução ampliada”.  
 
[...] A escola vem a ser, portanto, um mecanismo de reforço dessa própria relação 
capitalista. [...] É, pois, a escola que transmite as formas de justificação da divisão 
social do trabalho vigente, levando os indivíduos a aceitarem, com docilidade, sua 
condição de explorados, ou a adquirirem o instrumental necessário para a exploração 
da classe dominada.  
 
Importante nessa explicação é o fato de que o caminho que garante a reprodução da 
força de trabalho, e com isso das relações materiais de produção, precisa ser 
preparado pelos aparelhos ideológicos. A reprodução material das relações de classe 
depende da eficácia da reprodução das falsas consciências dos operários. Essas são 
criadas e mantidas com auxílio da escola. A reprodução da ideologia vem a ser uma 
condição sine qua non da reprodução das relações materiais e sociais da produção.  

ROGER 
ESTABLET 

& 
NICOS 

POULANTZAS 

 

Nicos Poulantzas (Atenas, 1936 — Paris, 3 de outubro de 1979) foi um filósofo e 
sociólogo grego. Seu nome em grego era Νίκος Πουλαντζάς, que transliterado à 
fonética da língua portuguesa seria Nícos Pulantzás. 

Poulantzas era de linha marxista e membro do Partido Comunista da Grécia. Exilou-
se para Paris onde lecionou a partir de 1960. Foi aluno de Louis Althusser. 
Empreendeu uma série de estudos sobre o Estado e as classes sociais que se 
tornaram referências. É tido como primeiro teórico marxista da ciência política. 

Cometeu suicídio lançando-se do vigésimo-segundo andar de uma torre na capital 
francesa. 
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[...] Mas se aceitarmos as colocações dos autores ao nível puramente descritivo, então 
as coisas se passam na sociedade capitalista como se de fato a escola tivesse esse 
poder. Essa dedução seria falsa, já que os dinamismos que criam o conflito e a luta de 
classes se localizam fora da escola, manifestando-se também nos AIE, mas não só 
neles. O peso da escola não pode, portanto, ser sobreestimado. A escola não é 
nem a causa da falsa consciência nem o único fator que a perpetua.  
 
Althusser, apesar de admitir a importância estratégica da educação como instrumento 
de dominação nas mãos das classes dominantes, não vê nela importância estratégica 
como instrumento de libertação por parte da classe dominada. Falta-lhe aqui, a nosso 
ver, a visão histórica e dialética dos AIE e da escola. 
 
 
Qual a contribuição de Antonio Gramsci (1891-1937) para esta análise? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[...] Gramsci vai ser o autor que atribui à escola e a outras instituições da sociedade 
civil (ou seja, aos AIE de Althusser) essa dupla função estratégica (ou seja, a função 
dialética) de conservar e minar as estruturas capitalistas.  
 
A preocupação central de Gramsci não é a escola e sua função específica na 
sociedade capitalista, e por isso não pode ser considerado um teórico explícito da 
educação. 
 
Gramsci tem sido caracterizado, dentro da tradição do pensamento marxista, como o 
“teórico da superestrutura”* e é nessa qualidade que ele fornece os elementos que 
permitem pensar uma teoria da educação. [...] o essencial da contribuição de Gramsci 
— a tese de que a luta política pode, e no contexto do capitalismo avançado deve, 
travar-se prioritariamente na instância da sociedade civil. O que não exclui que, em 
outras sociedades, em outros estágios de desenvolvimento histórico, o papel decisivo 
possa caber à infra-estrutura ou à esfera estatal (sociedade política).  
 
Dentro desse esquema gramsciano se torna possível pensar dialeticamente no 
problema da educação e no funcionamento da escola. 
 
Somente ele permite a conceituação de uma pedagogia do oprimido e uma educação 
emancipatória* institucionalizada. Isso porque o referencial teórico não se limita à 

 
ANTONIO 
GRAMSCI 



                                                          

 83

 análise, explicação e crítica de uma sociedade historicamente estabelecida (como a 
sociedade do capitalismo avançado), mas oferece também os instrumentos para 
pensar e realizar, com o auxilio das escolas e das demais instituições da sociedade 
civil (e em certos momentos históricos, eventualmente, a partir deles), uma nova 
estrutura societária.  
 
Os dinamismos que regem — como revelou Bourdieu e denunciaram os althusserianos 
— o funcionamento da escola capitalista como reprodutora das relações materiais, 
sociais e culturais de produção dessa formação histórica podem ser explorados em sua 
contradição interna, para corroer não só sua própria funcionalidade, mas a da própria 
estrutura capitalista em questão. A contra-ideologia, na forma de uma “pedagogia do 
oprimido”, pode apoderar-se do AIE escolar corroendo-o, refuncionalizando-o*, 
destruindo-o, ao mesmo tempo em que a nova pedagogia nele se institucionaliza para 
divulgar sua nova concepção de mundo.  
 
[...] Toda classe hegemônica*procura concretizar sua concepção de mundo na forma 
do senso comum, ou seja, fazer com que a classe subalterna interiorize os valores e as 
normas que asseguram o esquema de dominação por ela implantado. Um dos 
agentes mediadores entre a transformação da filosofia da classe hegemônica em 
senso comum da classe subalterna é o sistema educacional, dirigido e 
controlado pelo Estado. 
 
O lugar do sistema educacional é a sociedade civil. É aqui que se implantam as leis. Se 
estas já representavam uma forma de materialização da concepção do mundo, a sua 
verdadeira concretização somente se dá quando for absorvida pelas instituições sociais 
que compõem a sociedade civil. Essas, por sua vez, a inculcam aos dominados de tal 
maneira que estes a transformam em padrões de orientação de seu próprio 
comportamento. O “senso comum” é, pois a forma mais adequada de atuação das 
ideologias. A escola é um dos agentes centrais de sua formação.  
 
 
SAIBA MAIS: 
 

 Antonio Gramsci (1891-1937)  

Foi um homem que sempre lutou contra a ortodoxia, o autoritarismo, a fragmentação... 
sempre tendo como idéia central a questão: "como podemos nos tornar livres?". Seu 
referencial teórico e sua prática política foram marcados pelo pluralismo, pela 
flexibilidade, pela relação entre as aparentes disparidades e pela busca da autonomiado 
homem. Lição que deveria ser aprendida pelos atuais políticos, educadores, líderes 
sindicais, enfim, pela sociedade em geral.  

Faleceu em 27.04.1937, aos 46 anos de idade, vítima de tuberculose e derrame 
cerebral. Mesmo na prisão e sofrendo todo tipo de privação, não teve o apoio dos 
chamados "companheiros" que também estavam presos.  
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Motivo? A "companheirada" era ( ou ainda é?) tradicional, autoritária, e tinha(?) uma 
visão unilateral do mundo. 

Tomando com base a análise de Bárbara Freitag (1980), podemos dizer que as teorias 
sociológicas apontam três caminhos para situar a Escola na sociedade e 
conseqüentemente definir sua  função social. Acompanhe conosco. 
 
1º A sociedade é que determina as características da instituição escolar, pela sua força 
coercitiva*, e a escola serve para socializar os indivíduos, moldando-os às regras e 
normas sociais; 
 
2º A escola é um instrumento de transformação social e para isso deve tornar-se uma 
comunidade democrática exemplar, de modo a propiciar às novas gerações a vivência do 
jogo democrático e as condições para atuar na sociedade de forma transformadora; 
 
3º A escola é um espaço de mediação de conflitos. Nela estão presentes os diversos 
interesses e as diferentes forças sociais, e é no embate entre as idéias conservadoras e 
as transformadoras que a escola educa as novas gerações. 
 
Foi um longo caminho. Se achar necessário, em qualquer momento de seu curso, você 
pode retornar às unidades já cursadas para rever argumentos, confirmar opiniões, 
subsidiar análises.Sabemos de seu esforço e temos demonstrações de sua 
perseverança. 
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Assunto 2.3: A Função Social da Escola e Suas Inter-relações  
Unidade: 2.3.2: A História da Escola no Brasil 
 
 
Seja bem-vindo (a) colega professor(a)! 
 
Leia, agora,  um texto do geógrafo Dr. Milton Santos (Bahia,1924- 2001) e estaremos 
prontos(as) para recomeçar. 
 
“ Agora que estamos descobrindo o sentido da nossa presença no planeta, pode-se 
dizer que uma história universal verdadeiramente humana está, finalmente, 
começando. A mesma materialidade, atualmente utilizada para construir um mundo 
confuso e perverso, pode vir a ser uma condição da construção de um mundo mais 
humano. Basta que se completem as duas grandes mutações ora em gestação: a 
mutação tecnológica e a mutação filosófica da espécie humana”. ( SANTOS, p. 174) 
 
Nesta unidade, você fará uma pequena viagem sobre a história da escola no Brasil. 
Conhecer o passado é aprender a compreender o presente e vislumbrar um futuro 
pensado, elaborado, refletido. Assim, o gestor da escola tem a possibilidade de dar 
passos firmes em direção a uma escola verdadeiramente democrática e de qualidade 
social para todos. Boa viagem! 
 
 
APRESENTAÇÃO PANORÂMICA 
 
Iniciando a viagem... 
 
A instituição escolar tem uma história muito antiga. Embora sem chamar Escola, os 
antigos mesopotâmios e egípcios já reservavam um espaço nos templos e palácios 
para ensinamentos aos jovens da realeza e de outras famílias eminentes que serviam à 
Corte. Existiam dois tipos de educação: a dos sacerdotes (que detinham o 
conhecimento da vida, como por exemplo, da Medicina, da Astrologia, da Matemática 
etc.) e a dos guerreiros, senhores da arte militar. Esse é também o perfil genérico da 
educação na Grécia e em Roma antigas, embora seja preciso lembrar que na Grécia 
existiram Academias, vinculadas a determinadas seitas religiosas, onde se produziu 
muito conhecimento — dentre os quais a Filosofia — e onde se “formaram” os grandes 
filósofos com Sócrates, Platão e Aristóteles. .  
 
Nos tempos medievais, os espaços educativos já possuíam classes com professores, 
geralmente sacerdotes, nos mosteiros ou nas igrejas, mas com uma educação restrita 
à formação religiosa; o trabalho se aprendia nas próprias oficinas. Foi nesse período 
que começaram a surgir, nos núcleos urbanos, as universidades ainda freqüentadas 
pelos nobres, mas também por alguns não nobres.  
 
A escola que deveria ser para todos surgiu na Modernidade, no bojo da Revolução 
Francesa, da Reforma Protestante e do Iluminismo. A Revolução Francesa propôs a 
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universalização da cidadania que requeria a escolaridade; a Reforma Protestante 
apregoou a necessidade do contato direto do indivíduo com a palavra de Deus (a 
Bíblia) para o que era necessária a habilidade da leitura; e o Iluminismo determinou 
que a Ciência era o único caminho para o conhecimento, implicando, portanto, o 
desenvolvimento da cognição*. Temos, assim, três grandes acontecimentos que 
impuseram a expansão da escolaridade, mediante uma escola laica - independente da 
Igreja que continuava se dedicando exclusivamente à educação religiosa, do “bom 
cristão”. 
 
SAIBA MAIS 
 
O Iluminismo é uma forma de pensamento que tem suas origens nos desenvolvimentos 
científicos e intelectuais do século XVII e que alcança o seu apogeu nos séculos XVIII e 
XIX. Muitas correntes de pensamento, diferentes entre si, podem ser consideradas 
iluministas, porque o que caracteriza o iluminismo é, principalmente, a crença na razão 
humana e na ciência como criação maior do Homem. Essa fé suprema na racionalidade 
levou à defesa da existência de princípios universais válidos que governam a natureza, 
o homem e a sociedade, marcando as teorias que se constituíram ao longo da 
Modernidade e deixando suas marcas no pensamento contemporâneo.  
 
RIBEIRO, Ma. Luiza Santos. História d a Educação brasileira: a organização escolar. 
Campinas/SP: Autores Associados, 1995.  
 
 
 
A escola jesuítica 
 
 
 
Podemos considerar, então, que a escola é uma 
instituição social bem sucedida, pois atravessou 
grande parte da história da humanidade, fazendo-se 
presente em quase todas as culturas. E, ainda hoje 
se mantém como espaço privilegiado do 
conhecimento e do saber, um espaço onde as 
crianças e os adolescentes deveriam estar durante a 
maior parte do seu tempo de vida. 

  
 
A escola no Brasil tem uma história semelhante à da Europa, particularmente à da 
metrópole portuguesa; mas essa história quem nos conta é o professor António Nóvoa 
(2003, p.24-32):  
 
A escola pública chega ao Brasil na transição entre a Idade Média e a Modernidade, 
pelas mãos dos jesuítas, a partir da Concessão Real a eles dada pela Coroa 
Portuguesa para a criação dos ‘colégios’, juntamente com a proibição de criação de 
cursos superiores. Ao trazerem a escola, trouxeram consigo concepções ainda muito 
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marcadas por uma visão medieval da vida. Em 1549, cria-se, em Salvador, o Colégio 
dos Meninos de Jesus, com três padres professores, dois coadjutores, alguns meninos 
órfãos de Lisboa, os meninos brancos filhos dos colonizadores e os curumins, 
indiozinhos de várias nações, não tantos para não se correr o risco de prevalecerem 
seus hábitos bárbaros no alunado.  
 
A educação tinha um caráter catequético, e os jesuítas aplicavam a Ratio Studiorum, 
isto é, o programa de ensino criado pela Companhia de Jesus à qual eles pertenciam. 
No período de 1549 a 1758, muitas outras ordens religiosas da Igreja Católica 
chegaram ao Brasil, usando a escola como meio de propagação da fé. O mesmo 
ocorre, posteriormente, com denominações protestantes. O currículo escolar era 
totalmente distanciado da vida do povo e acessível a uma minoria que estudava latim, 
gramática, retórica e filosofia.  
 
Com o Marquês de Pombal, os jesuítas são expulsos do Brasil (1758), e as escolas de 
primeiras letras são reduzidas, passando-se a ter Aulas Régias Municipalizadas e 
Seminários Episcopais. A Companhia de Jesus foi a primeira instituição a preocupar-se 
com a formação de professores, e a ausência dos jesuítas provoca o surgimento dos 
professores leigos. 
 
 
A escola pós-jesuítica 
 

 
Somente na primeira metade do 
século XIX, é que vão começar a 
surgir as primeiras Escolas Normais 
no Brasil: 
 

• em 1835, em Niterói; em 
1837, na Bahia;  

• em 1845, no Ceará; 
• em 1846, em São Paulo. 

 
 Dessa forma, durante aproximadamente cem anos, existiram quase que somente 
professores leigos no Brasil, que ensinavam em três tipos de escolas: Aulas Régias, 
com professores leigos e auxiliares escravos; Privadas Patrocinadas, com 
professores leigos; e Privadas Comerciais, com professores estrangeiros habilitados. 
O currículo ensinado era o iluminista, anti-jesuítico, racional e científico, liberal na 
proposta, mas conservador na prática, permanecendo o dualismo cultural característico 
da época que deixou fortes vestígios presentes ainda hoje: elite letrada e povo 
analfabeto.  

 
Os efeitos dessa forma de organização da educação vão-se expressar nas taxas de 
analfabetismo que vêm se fazendo presentes ao longo da história brasileira. Vamos ver 
estes dados no próximo passo. 
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A qualidade da educação escolar praticada já era questionada nessa época, mesmo 
aquela recebida pelos filhos dos senhores ou porque era limitada a uma escola de ler e 
escrever (escola primária), ou porque o ensino secundário era desatualizado, 
constituído das antigas aulas régias e, portanto, não os preparava para a continuidade 
dos estudos na Europa. Mesmo depois da criação de vários cursos superiores na 
primeira metade do século XIX, continuavam freqüentes as queixas quanto ao mau 
preparo dos alunos, ao critério ”liberal” de aprovação e à falta de assiduidade dos 
professores principalmente dos cursos jurídicos e médicos, pela necessidade de 
completarem o orçamento com outras atividades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 em 1890, 85% da população brasileira para pessoas de todas as 
idades, era de analfabetos;  
 
 

 em 1900, passou a ser de 75%, continuando assim até 1920, quando 
mais da metade da população de 15 anos e mais havia sido totalmente 
excluída da escola. Essas taxas de analfabetismo, só vão começar a 
diminuir para a população de 15 anos e mais, a partir de 1950 (50,5%), 
chegando a 39,4% em 1960.  
 
 

 No entanto, tomando algumas regiões brasileiras, verifica-se que, 
ainda hoje, as taxas de analfabetismo continuam altas.  
 
 

 No Nordeste, por exemplo, é de 30,5% em 1999, quando no Brasil 
como um todo esse índice é de15,6%, ainda assim muito elevado para 
um país que deseja alinhar sua economia com a dos países 
desenvolvidos. 
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VAMOS RELAXAR 
 
Vamos relaxar um pouco? 
Leia este belo poema de Drummond! 

 
 
 

Desejo  
Carlos Drummond de Andrade 

 
 
 

Desejo a você...  
Fruto do mato  
Cheiro de jardim  
Namoro no portão  
Domingo sem chuva  
Segunda sem mau humor  
Sábado com seu amor  
Filme do Carlitos  
Chope com amigos  
Crônica de Rubem Braga  
Viver sem inimigos  
Filme antigo na TV  
Ter uma pessoa especial  
E que ela goste de você  
Música de Tom com letra de Chico  
Frango caipira em pensão do interior  
Ouvir uma palavra amável  
Ter uma surpresa agradável  
Ver a Banda passar  
Noite de lua Cheia  
Rever uma velha amizade  
Ter fé em Deus  
Não ter que ouvir a palavra não  
Nem nunca, nem jamais e adeus.  
Rir como criança  

Ouvir canto de passarinho  
Sarar de resfriado  
Escrever um poema de Amor  
Que nunca será rasgado  
Formar um par ideal  
Tomar banho de cachoeira  
Pegar um bronzeado legal  
Aprender uma nova canção  
Esperar alguém na estação  
Queijo com goiabada  
Pôr-do-Sol na roça  
Uma festa  
Um violão  
Uma seresta  
Recordar um amor antigo  
Ter um ombro sempre amigo  
Bater palmas de alegria  
Uma tarde amena  
Calçar um velho chinelo  
Sentar numa velha poltrona  
Tocar violão para alguém  
Ouvir a chuva no telhado  
Vinho branco  
Bolero de Ravel...  
E muito carinho meu. 
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A escola no Estado Novo e na ditadura militar 
 

 
 

O Brasil passa por várias 
transformações na sua organização 
política e econômico-social ao longo 
dos seus quinhentos anos de história 
que deixam suas marcas na escola e 
no tipo de educação oferecida à sua 
população. 

 
 
 

 

  
 

De Colônia para Reino Unido, depois 
para Império Constitucional e República 
Federativa, passando por dois momentos 
de regimes ditatoriais (o Estado Novo de 
Getúlio Vargas de 1937 e o Regime 
Militar de 1964), o Brasil, ao contrário de 
algumas outras nações com o mesmo 
tempo de história, ainda permanece, na 
entrada do século XXI, em situação de 
desvantagem não só do ponto de vista do 
nível educacional de sua população.  

 
Muitos dos direitos do cidadão, tanto os humanos (vida, saúde, educação, moradia) 
quanto os civis (liberdade, igualdade jurídica, justiça) e que integram a Declaração 
Universal dos Diretos do Homem, foram sendo progressivamente alcançados nos 
países mais desenvolvidos, mas, no Brasil ainda não foram conquistados pela grande 
maioria da sua população. 
 
A educação, considerada por outros países como elemento chave para a conquista dos 
demais direitos, não se constituiu, no Brasil, em prioridade durante muito tempo. Um 
símbolo disso é a criação tardia, que só vai ocorrer em 1931, do próprio Ministério da 
Educação e, ainda assim, junto com a Saúde, tomando a denominação de Ministério 
da Educação e Saúde Pública (MESP). Até aí, a educação integrava o Ministério dos 
Transportes, Correio, Saúde e Instrução. Esses detalhes mostram o pequeno espaço 
que a educação ocupou durante muito tempo na organização pública nacional. 
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TEORIA 
 
A década de 30 e a educação no Brasil 
 
[...] A década de 30 é muito significativa para a história da educação no Brasil. Além de 
ser considerada o momento de expansão da escola primária, é também a época em 
que é lançado, pela primeira vez no país, um documento expressando o pensamento 
dos educadores e que se chamou de Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. 
Recebeu esse título por estar fundamentado nos princípios da Escola Nova, um 
movimento pedagógico que teve sua origem na Europa, ao final do século XIX, 
expandindo-se para os Estados Unidos, principalmente, através do educador 
americano John Dewey, e chegando ao Brasil entre as décadas de 20 e de 30.  
 
O Movimento da Escola Nova reunia experiências educativas distintas, mas que 
enfatizavam os mesmos princípios: a valorização dos métodos ativos, da liberdade de 
expressão e criação da criança, do trabalho em grupo, do aprender a fazer, fazendo 
(inclusão do trabalho manual nas escolas) e a colocação da criança no centro do 
processo educativo. Atualmente, o Projeto Escola Ativa, que vem sendo desenvolvido 
pelo FUNDESCOLA / MEC, em escolas da zona rural, está fundamentado nesses 
princípios da Escola Nova, recontextualizados para atender às necessidades de hoje.  
 
Saiba Mais... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O documento Manifesto dos  Pioneiros da Educação Nova chocava-se com o espírito da 
Revolução de 1930, um espírito altamente centralizador. Afirmava que as demandas do 
desenvolvimento transformam a educação, cada vez mais, em uma necessidade social e 
econômica, ao lado de ser um direito humano. Defendia a gratuidade e a obrigatoriedade do 
ensino público, a reorganização interna das escolas, o direcionamento dos padrões didáticos 
e pedagógicos, a formação de classes mistas (meninas e meninos estudando na mesma sala 
de aula) e a desvinculação entre a educação escolar e a educação religiosa. 

É também na década de 30 que começa a se consolidar o processo de industrialização no 
Brasil, o que vem a exigir o domínio de certas habilidades básicas por parte do operariado. 
Esse é o momento em que a então chamada escola primária (equivalente às quatro primeiras 
séries do Ensino Fundamental) começa a se expandir, sobretudo nos Estados em que a 
industrialização entrou com mais força (São Paulo, Rio e Minas Gerais). O objetivo principal 
da escola era ensinar a ler e escrever e contar.  

No elenco de suas reivindicações já constavam temas que hoje fazem parte da agenda das 
atuais políticas públicas da educação no Brasil: descentralização do ensino e autonomia para 
a função educativa. Assim, a municipalização do ensino fundamental, que vem hoje se 
processando, já era uma preocupação presente no Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova e 
também nos trabalhos de Anísio Teixeira (Bahia, 1900- 1971), um dos assinantes daquele 
manifesto. 
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A escola na década de 50 
 
 

Até aproximadamente 1950, essa 
expansão se fez com a criação de escolas 
isoladas na zona rural e grupos escolares 
na zona urbana. Poucos eram os 
estabelecimentos de ensino secundário, 
localizados, de um modo geral, nas capitais 
ou em cidades grandes do interior dos 
Estados. Os professores que atuavam no 
ensino secundário eram recrutados por 
concurso ou por indicação das autoridades, 
entre os profissionais liberais, sendo que as 
faculdades de formação de professores só 
começam a se espalhar pelo país entre as 
décadas de 60 e 70. 

 
Apesar das matrículas na escola primária terem se expandido, não foram 
absolutamente suficientes para atender à demanda reprimida, resultante do 
crescimento demográfico no país. Assim, as classes populares continuaram, durante 
um longo período, fora da escola, conforme mostram os dados sobre os índices 
evolutivos de analfabetismo no Brasil, indicados no passo 6 desta unidade. 
 
[...] Esses momentos de expansão do ensino no Brasil tiveram muito pouco impacto, 
pela não absorção de vastas camadas populares. Também do ponto de vista 
qualitativo, esses momentos foram marcados pelos altos índices de evasão e 
repetência. Esses índices caracterizam a escola brasileira durante um longo período e 
continuam presentes ainda hoje, apesar de ocorrerem em proporção bem menor e 
como decorrência da mobilização da sociedade civil e do esforço que vem sendo feito 
por Municípios e Estados para melhorar a qualidade da escola pública.  
 
COMENTÁRIOS 
 
Na verdade, uma escola de qualidade é aquela que atende bem a toda a população em 
idade escolar, permitindo que o domínio de conhecimento, habilidades e atitudes 
básicas dê as condições para que o aluno possa enfrentar os desafios de se tornar um 
cidadão atuante e de dar continuidade permanente aos seus estudos. Isso não 
acontecia na história passada do Brasil, para as classes populares, e ainda não 
acontece hoje. As escolas de Ensino Médio ainda são uma utopia em grande número 
de localidades, mesmo havendo uma alta demanda para esse nível de ensino. 
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Para você refletir... 
 
A baixa expectativa que os professores geralmente apresentam em relação às 
possibilidades de desenvolvimento de seus alunos das classes populares pode estar 
associada a essa visão, construída ao longo da História, de uma escola  limitada, para 
os alunos pobres?  
 
 
A escola a partir nas décadas de 60, 70, 80 
 

 
 
 
Entre os últimos anos da década de 70, após a abertura política, e os anos 80, 
surgiram várias manifestações da sociedade civil por melhores condições de vida, 
sendo que as reivindicações por educação escolar, dentro dos movimentos sociais se 
constituíram no seu mote principal. Contudo, é bom lembrar que sempre houve uma 
demanda popular por uma educação de qualidade, não restrita apenas a esse período, 
o que pouco foi reconhecido no decurso da história do país, principalmente durante os 
períodos ditatoriais. Como bem assinala Arroyo, o povo age como sujeito de direito 
bem antes de ser reconhecido como tal. 
 
Dentro daqueles movimentos, a cidadania e a democracia, com todas as suas 
contradições, foram amplamente exercitadas. É por isso que a nova LDB, ao definir seu 
conceito de educação, reconhece os movimentos sociais como espaços educativos, 
afirmando, no seu artigo 1º que a educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais.  
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[...] A temática formação do educador passou a se constituir no foco que deflagrou a 
organização de comitês estaduais, congregando professores e estudantes por todo o 
Brasil e culminando com a formação, em 1980 de Conselho Nacional de 
Reformulação dos Cursos de Formação do Educador, CONARCF, de que 
participaram professores e representantes do MEC. Essas discussões marcaram toda 
a década de 80 e, em 1990, a Associação Nacional pela Formação de Profissionais de 
Educação – ANFOPE – passou a ter existência jurídica. 
 
Dessa forma, o final dos anos 70 e a década de 80 se caracterizam como momentos 
importantes de lutas pela redemocratização do país. Em 1987, foi instalada a 
Assembléia Nacional Constituinte e, em 1988, foi promulgada a nova Constituição 
Brasileira, a Constituição Cidadã, que instaura os princípios democráticos e reafirma 
os direitos universais do homem. 
 
Para rever alguns dos aspectos legais e normativos da educação, você poderá retornar 
ao Módulo 1, assunto Contexto Legal e Normativo quando tratamos da Constituição 
Brasileira, da Lei de Diretrizese Base da Educação, do Fundo Municipal de 
Educação. 
 
 
PONTOS PRINCIPAIS 
 
Como você pôde perceber, no Brasil, a instituição escolar foi, durante muitos anos, 
pouco valorizada e de difícil acesso à população em geral. Mas também houve muita 
luta — iniciada principalmente a partir de 1930, com os Pioneiros da Educação Nova — 
pela sua expansão e melhoria, embora, ainda hoje, não responda às demandas da 
sociedade por uma educação de qualidade.   
 
Então, se a escola como uma instituição social é um espaço de mediação no qual 
diferentes interesses disputam poder de influência sobre a Educação e sua história, no 
Brasil, demonstra o conflito entre os anseios da população e o descaso dos poderes 
públicos, que definição temos para a sua função social? 
 
Deixamos esta pergunta para você, analisar e formular uma resposta , futuro gestor ou 
futura gestora. Você pode trocar muitas idéias com seus colegas na escola. 
 
Antes de sair daqui, aceita um convite para cantar?  
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Podres Poderes  

(Caetano Veloso) 

Enquanto os homens exercem seus podres poderes 
motos e fuscas avançam os sinais vermelhos 
e perdem os verdes somos uns boçais 
 
queria querer gritar setecentas mil vezes 
como são lindos, como são lindos os burgueses 
e os japoneses mas tudo é muito mais 
 
será que nunca faremos senão confirmar  
a incompetência da América católica 
que sempre precisará de ridículos tiranos?   
será, será que será, que será, que será 
será que essa minha estúpida retórica    
terá que soar, terá que se ouvir por mais mil anos? 
 
enquanto os homens exercem seus podres poderes 
índios e padres e bichas, negros e mulheres 
e adolescentes fazem o carnaval 
 
queria querer cantar afinado com eles  
silenciar em respeito ao seu transe, num êxtase 
ser indecente mas tudo é muito mau 
 
ou então cada paisano e cada capataz  
com sua burrice fará jorrar sangue demais  
nos pantanais, nas cidades, caatingas e nos gerais  
será que apenas os hermetismos pascoais  
e os tons e os mil tons, seus sons e seus dons geniais  
nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? 
 
enquanto os homens exercem seus podres poderes 
morrer e matar de fome, de raiva e de sede    
são tantas vezes gestos naturais 
 
eu quero aproximar o meu cantar vagabundo  
daqueles que velam pela alegria do mundo 
indo mais fundo tins e bens e tais 
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Assunto 2.3: A Função Social Da Escola e suas Inter-Relações  
Unidade 2.3.3: A Escola Como Organização 
 
 
Olá, colega professor e futuro gestor! 
 
Olá, colega professora e futura gestora! 
 
Esperamos que você tenha apreciado, enquanto cantava, a letra da canção de 
Caetano Veloso que lhe oferecemos no final da unidade anterior.  
 
“...o modo como nos comportamos está assentado em nossas crenças, valores, 
significados, modos de pensar e agir que vamos formando ao longo da vida, tanto em 
nossa família, o lugar em que nascemos e crescemos, como no mundo de vivências 
que foi dando contorno a nosso modo de ser e naquilo que fomos aprendendo em 
nossa formação escolar” ( Libânio, 2003). 
 
Após estudar a história da escola no Brasil (unidade anterior), vamos analisar A escola 
como organização. Esta unidade trata de assuntos que focalizam a Escola como 
instituição pública e que apresenta uma função social determinada. 
 
Você confirmou - o que já sabia pela experiência acumulada nas labutas do cotidiano 
da sala de aula - que a história da Escola no Brasil se escreve  a cada dia.  E a cada 
um de seus profissionais cabe a escrita do capítulo atual. 
 

APRESENTAÇÃO PANORÂMICA 
 
 Você fará um breve passeio  ‘por 
dentro’ da escola, buscando 
compreender como se dá seu 
funcionamento interno. Não 
podemos nos esquecer da teia de 
relações de poder na qual a escola 
está envolvida: o poder que o 
Estado exerce sobre a escola 
mediante as medidas político-
administrativas; o poder que a 
escola exerce sobre a comunidade 
local e vice-versa; o poder do 
diretor na escola; o poder do 
professor na sala de aula, etc.  
 
 
Tais relações de poder no interior da escola, geralmente, espelham a estrutura e a 
cultura autoritária que vigora na sociedade. Mas, diferentemente da sociedade global, a 
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escola — porque possui um grau de complexidade menor — tem mais condições de 
tratar e resolver internamente suas contradições.  
 
José Carlos Libâneo (2003, p.315-351) tem um estudo sobre a escola como uma 
organização que vai nos guiar neste aprendizado. Nas próximas telas, você terá um 
contato com algumas partes desse estudo. Bom passeio! 
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A escola como unidade social  
 
 [...] A organização escolar define-se como unidade social que reúne pessoas que 
interagem entre si, intencionalmente, operando por meio de estruturas e de processos 
organizativos próprios, a fim de alcançar objetivos educacionais. Vitor Paro (1996) 
prefere denominar esse conjunto de características de administração escolar. Sua 
definição também é útil por sintetizar a tarefa de administrar dois conceitos bem 
claros, a racionalização de recursos e a coordenação do esforço coletivo em 
função de objetivos. 
 
[...] A efetivação desses dois princípios dá-se por meio de estruturas e de processos 
organizacionais, os quais podem ser designados, também, como funções: 
planejamento, organização, direção e controle. Na escola, essas funções aplicam-se 
tanto aos aspectos pedagógicos (atividades-fim) quanto aos técnico-administrativos 
(atividades-meio), ambos impregnados do caráter educativo formativo, próprio das 
instituições educacionais.  
 
Alguns autores afirmam que o centro da organização e do processo administrativo é a 
tomada de decisão. Todas as demais funções da organização (planejamento, a 
estrutura organizacional, a direção, a avaliação) estão referidas aos processos 
intencionais e sistemáticos de tomada de decisões (Griffiths, 1974). Esses processos 
de chegar a uma decisão e de fazer a decisão funcionar caracterizam a ação 
designada como gestão. 
 
 
A cultura da escola 
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Acompanhando o raciocínio de Libâneo (2003), vamos fixar as especificidades da 
escola como uma organização:  
 
 

 A forte presença das relações interpessoais; 
 A natureza do trabalho coletivo e daí a relativização da hierarquia; 
 O fato dos usuários (no caso, os alunos) serem também membros da 

organização. 
 
 
 
A cultura é um conjunto de conhecimentos, valores, crenças, costumes, modos de agir 
e de se comportar adquiridos pelos seres humanos como membros de uma sociedade.  
Esse conjunto constitui o contexto simbólico que nos rodeia e vai formando nosso 
modo de pensar e de agir, isto é, nossa subjetividade. As práticas culturais em que 
estamos inseridos manifestam-se em nossos comportamentos, no significado que 
damos às coisas, em nosso modo de agir, em nossos valores. Em outras palavras, o 
modo como nos comportamos está assentado em nossas crenças, valores, 
significados, modos de pensar e agir que vamos formando ao longo da vida, tanto em 
nossa família, o lugar em que nascemos e crescemos, como no mundo de vivências 
que foi dando contorno a nosso modo de ser e naquilo que fomos aprendendo em 
nossa formação escolar. 
 
A organização informal da escola: a cultura organizacional 
 
Você viu no passo anterior as peculiaridades que criam a identidade de cada escola e 
que se baseiam muito mais nas relações informais que na própria estrutura formal.  
 
Vamos ver como Libâneo descreve essa cultura da escola: 
 
 
[...] Até aqui se considerou a organização formal, isto é, a organização planejada, a 
estrutura organizacional, os papéis desempenhados. As organizações, todavia, sofrem 
forte impacto dos elementos informais — a organização informal, que diz respeito aos 
comportamentos, às opiniões, às ações e às formas de relacionamento que surgem 
espontaneamente entre os membros do grupo. Esses aspectos da organização 
informal têm sido denominados de cultura organizacional. A expressão corresponde, de 
certa forma, a clima organizacional, ambiente, clima da escolar, termos já utilizados em 
textos de administração. Todavia, o termo cultura indica uma abordagem 
antropológica*, ao passo que clima organizacional tem enfoque mais psicológico.  
 
Destacar a cultura organizacional como um conceito central na análise da organização 
das escolas significa buscar a relação das práticas culturais dos indivíduos e sua 
subjetividade com sua influência nas formas de organização e de gestão escolar. Se 
determinada organização tem como uma de suas características básicas a relação 
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 interpessoal, tendo em vista a realização de objetivos comuns, torna-se relevante 
considerar a subjetividade dos indivíduos e o papel da cultura em determiná-la.  
 
 
A cultura organizacional 
 
A bagagem cultural dos indivíduos contribui para definir a cultura organizacional da 
organização de que fazem parte. Isso significa que as organizações — a escola, a 
família, a empresa, o hospital, a prisão, etc — vão formando uma cultura própria, de 
modo que os valores, as crenças, os modos de agir dos indivíduos e sua subjetividade 
são elementos essenciais para compreender a dinâmica interna delas. 
 
A cultura organizacional de uma escola explica, por exemplo, o assentimento ou a 
resistência ante as inovações, certos modos de tratar os alunos, as formas de 
enfrentamento de problemas de disciplina, a aceitação ou não de mudanças na rotina 
de trabalho, etc. Essa cultura organizacional, também designada como cultura da 
escola (pode-se falar, também, da cultura da família, da cultura da prisão,da cultura da 
fábrica), diz respeito às características culturais não apenas de professores mas, 
também, de alunos,funcionários e pais. 
 
[...] Cultura organizacional pode, então, ser definida como o conjunto de fatores sociais, 
culturais e psicológicos que influenciam os modos de agir da organização como um 
todo e o comportamento das pessoas em particular. Isso significa que, além daquelas 
diretrizes, normas, procedimentos operacionais e rotinas administrativas que 
identificam as escolas, há aspectos de natureza cultural que as diferenciam umas das 
outras, não sendo a maior parte deles nem claramente perceptíveis, nem explícitos. 
Esses aspectos têm sido denominados freqüentemente de currículo oculto, o qual, 
embora recôndito, atua de forma poderosa nos modos de funcionar das escolas e na 
prática dos professores. Tanto isso é verdade que os mesmos professores tendem a 
agir de forma diferente em cada escola em que trabalham. 
 
Vale fixar: O conjunto de fatores que determinam a cultura organizacional 
influencia os modos de agir da organização como um todo e o comportamento 
das pessoas em particular. Assim, podemos deduzir que as relações internas à 
escola são moldadas pela cultura escolar e, ao mesmo tempo, revelam essa cultura.  
 
A escola como organização 
 
Nas páginas anteriores, analisamos a escola sob o enfoque da organização informal, 
quando vimos  que as relações internas à escola são moldadas pela cultura escolar e, 
ao mesmo tempo, revelam essa cultura.  
 
 
Continuando a nossa abordagem da escola como organização, consideramos que ela 
tem uma estrutura de órgãos com funções específicas e atribuições bem definidas, tais 
como o Conselho de escola e Direção. Essa estrutura é normalmente representada  
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por um organograma e revela a concepção de gestão que a escola tem, pela própria 
posição de seus órgãos e seu lugar no funcionamento da escola. Vamos apresentar 
uma visão padrão da escola como organização neste e nos próximos passos.  
 
Acompanhe o registro das conceituações com base no autor que utilizamos como 
referência. 
 
Veja como Libâneo nos descreve esses órgãos: 
 
 

 
 
 
Conselho de escola 
 
O conselho de escola tem atribuições consultivas, deliberativas e fiscais em questões 
definidas na legislação estadual ou municipal e no regimento escolar. Essas questões, 
geralmente, envolvem aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros. Em vários 
estados, o conselho é eleito no início do ano letivo. Sua composição tem certa 
proporcionalidade de participação dos docentes, dos especialistas em educação, dos 
funcionários, dos alunos e de seus pais, observando, em princípio, a paridade entre 
integrantes da escola (50%) e comunidade (50%). Em alguns lugares, o conselho 
escolar é chamado de colegiado e sua função básica é democratizar as relações de 
poder (Paro,1996; Ciseski e Romão, 1997) 
 
 
Direção 
 
O diretor coordena, organiza e gerencia todas as atividades da escola, auxiliado pelos 
demais elementos do corpo técnico-administrativo e do corpo de especialistas. Atende 
ás leis, aos regulamentos e às determinações dos órgãos superiores do sistema de 
ensino e às decisões no âmbito da escola assumidas pela equipe escolar e pela 
comunidade. O assistente de diretor desempenha as mesmas funções, na condição de 
substituto direto. 
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A secretaria escolar cuida da documentação, da escrituração e da correspondência da escola, 
dos docentes e demais funcionários e dos alunos. Dedica-se, também, ao atendimento à 
comunidade. Para a realização desses serviços, a escola conta com um secretário e com 
escriturários ou auxiliares de secretaria. 
 
 
A zeladoria, a cargo dos serventes, cuida da manutenção, da conservação e da limpeza do 
prédio; da guarda das dependências, das instalações e dos equipamentos; da cozinha e da 
organização e distribuição da merenda escolar; da execução de pequenos consertos de outros 
serviços rotineiros da escola. 
 
A vigilância cuida do acompanhamento dos alunos em todas as dependências do edifício, 
exceto na sala de aula, orientando-os sobre normas disciplinares e atendendo-o em caso de 
acidente ou de enfermidade. Atenta também às solicitações, por parte dos professores, de 
material escolar, de assistência e de encaminhamento de alunos à direção, quando necessário. 
 
O serviço de multimeios compreende a biblioteca, os laboratórios, os equipamentos 
audiovisuais, a videoteca e outros recursos didáticos. Em alguns lugares, são os professores 
que cuidam dos multimeios, organizando os equipamentos e auxiliando os colegas em sua 
utilização. 
 
 
Setor Pedagógico 
 
O setor pedagógico compreende as atividades de coordenação e de orientação 
educacional. As funções dos especialistas na área variam conforme a legislação 
estadual e municipal e, em muitos lugares, suas atribuições são unificadas em apenas 
uma pessoa ou são desempenhadas por professores. Como constituem funções 
especializadas, que envolvem habilidades bastante especiais, recomenda-se que seus 
ocupantes sejam formados em cursos específicos de pedagogia. 
 
 
 
 
 
 

Setor técnico-administrativo 
 
O setor técnico-administrativo responde pelos meios de trabalho que asseguram o 
atendimento dos objetivos e das funções da escola. Responde, também, pelos 
serviços auxiliares (zeladoria, vigilância e atendimento ao público) e pelo setor 
multimeios (biblioteca, laboratórios, videoteca etc.) 
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O coordenador pedagógico ou professor-coordenador coordena, acompanha, 
assessora, apóia e avalia as atividades pedagógico-curriculares. Sua atribuição 
prioritária é prestar assistência pedagógico-didática aos professores em suas 
respectivas disciplinas no que diz respeito ao trabalho interativo com os alunos. Há 
lugares onde a coordenação se restringe à disciplina em que o coordenador é 
especialista; em outros, a coordenação atende a todas as disciplinas. Outra atribuição 
do coordenador pedagógico é o relacionamento com os pais e com a  comunidade 
especialmente no que se refere ao funcionamento pedagógico- curricular e didático da 
escola, à comunicação das avaliações dos alunos e à interpretação feita delas.  
 
 
O orientador educacional, em escolas que mantêm essa função, cuida do 
atendimento e do acompanhamento individual dos alunos em suas dificuldades 
pessoais e escolares, do relacionamento escola-pais e de outras atividades 
compatíveis com sua formação profissional. 
 
 
O conselho de classe ou de série é órgão de natureza deliberativa acerca da 
avaliação discente, resolvendo quanto a ações preventivas e corretivas sobre o 
rendimento dos alunos, sobre o comportamento deles, sobre promoções e reprovações 
e sobre outras medidas concernentes à melhoria da qualidade da oferta dos serviços 
educacionais e ao melhor desempenho escolar do alunado. 
 
 
Instituições auxiliares 
 
Paralelamente à estrutura organizacional, muitas escolas mantêm instituições 
auxiliares, como: 
 

  Associação de Pais e Mestres (APM); 
 Grêmio Estudantil; 
 Além de outras, como a Caixa Escolar, vinculadas ao Conselho de Escola (quando 

existe) ou ao diretor. 
 
A APM reúne os pais de alunos, o pessoal docente e técnico-administrativo e os alunos 
maiores de 18 anos. Costuma funcionar por meio de uma diretoria executiva e de um 
conselho deliberativo. O Grêmio Estudantil é uma entidade representativa dos alunos 
criada pela Lei federal 7.398/85, que lhes confere autonomia para se organizarem em 
torno de seus interesses, com finalidades educacionais, culturais, cívicas e sociais. 
Ambas as instituições costumam ser regulamentadas no regimento escolar, variando 
sua composição de estrutura organizacional. Todavia, é recomendável que tenham 
autonomia de organização e de funcionamento, evitando qualquer tutelagem* da 
Secretaria da Educação ou da direção da escola. 
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Em algumas escolas existe a Caixa Escolar, com a finalidade de organização da 
assistência social, econômica, alimentar, médica e odontológica aos alunos carentes 
ou de acompanhamento e de controle da utilização de recursos financeiros recebidos 
pela instituição. 
 
 
Corpo docente e alunos 
 
O corpo docente é o conjunto dos professores em exercício na escola, cuja função 
básica consiste em contribuir para o objetivo prioritário da instituição, o processo de 
ensino e aprendizagem. Os professores de todas as disciplinas formam, com a direção 
e os especialistas, a equipe escolar. Além de seu papel específico de docência, 
também tem a responsabilidade de participar da elaboração do plano escolar ou projeto 
pedagógico, da realização das atividades escolares, das decisões do conselho de 
escola, de classe ou de série, das reuniões com pais (especialmente na comunicação e 
na interpretação da avaliação) da APM e das demais atividades cívicas, culturais e 
recreativas da comunidade.  
  
O corpo discente inclui os alunos e, evidentemente suas instâncias de 
representatividade. 
 
 
 
Temos aí, portanto, um retrato de como está organizada uma unidade escolar . 
 
PONTOS PRINCIPAIS 

Como você pôde perceber nesta unidade, a escola é uma organização 
complexa e que se compõe de vários setores. Cada setor possui um conjunto 
de responsabilidades  que contribuem para o bom andamento do trabalho 
pedagógico. Cada setor é importante e necessita de estar articulado com os 
outros setores. Só assim é possível construir uma escola de qualidade  para 
todos. 

Pronto. Chegamos ao final desta unidade.  

Relembrando... 

Você percorreu todas as unidades propostas para o estudo do Módulo 2. (A 
Escola como núcleo de gestão) conforme você foi acompanhando quando 
retornava, ao final de cada assunto, à sala dos professores. Este módulo está 
organizado em 3 assuntos: 
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• As políticas públicas para a educação 

• Reformas educacionais e a democratização da 
gestão da educação 

• A função social da escola e suas inter-relações 

Os assuntos se dividem em unidades que você foi estudando 
seqüenciadamente. 
Esperamos que você tenha aproveitado o máximo. Com esta unidade você 
concluiu o estudo do conteúdo teórico do Módulo 2, devendo estar apto(a) a se 
submeter à avaliação dos assuntos estudados contida em Aplicando os 
conhecimentos... Se estiver disposto(a) e achar necessário, releia todas as 
unidades dos vários assuntos deste módulo  antes de acessar as atividades. 
Basta clicar em Concluir e as atividades estarão a sua disposição com toda a 
orientação que você vai precisar. 
 Agora descanse, relaxe e retorne com todo o ânimo. Sucesso na realização 
das atividades. Após conclui-las com êxito, nos encontraremos na rua da escola 
para recomeçar o nosso roteiro rumo ao Módulo 3 : O planejamento e os 
instrumentos da gestão escolar. 
 

       Contamos com você.  Até lá! 
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Assunto 2.4.  Aplicando os Conhecimentos 
Unidade: 2.41. Atividades 
 
 
Prezado(a) professor(a) 
 
Você concluiu o estudo dos assuntos previstos para este módulo. Ao final de cada 
módulo você disporá de algumas questões objetivas para que possa avaliar sua 
aprendizagem e sua evolução ao longo do curso. 
 
Estas questões, por serem bastante variadas e por abrangerem todo o conteúdo 
que você estudou, apresentam grandes possibilidades de acerto. Você deverá 
selecionar, sempre, a correta.  
 
Esperamos que as suas escolhas lhe permitam obter, de imediato, um grande 
número de acertos.  
 
Consideramos cada um dos nossos alunos como  um parceiro valioso para o 
aprimoramento do processo de formação de gestores escolares. 
 
 Lembre-se! Você poderá rever todos os passos da unidade sempre que desejar.  
 
Mantenha-se confiante. Tenha certeza de que, mesmo distantes, estaremos 
torcendo pelo seu sucesso sempre.. 
 
Antecipadamente os nossos parabéns! 
 
Na próxima página, você vai encontrar a atividade que lhe propomos. 
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1a. Questão 
 
Como melhor compreender e definir políticas públicas?  
 
a) É um campo de estudo das políticas que tratam das grandes questões 

públicas de modo que não existe uma definição única, todas são aplicáveis já 
que tratam de um ou de outro aspecto que se complementam. 

b) É um campo que comporta zona de conflitos e de parcerias, que lida com 
limites, tomada de decisão, idéias e interesses, e se diferencia de política 
social, política governamental e política assistencial. 

c) É um campo que comporta zona de conflitos e de parcerias, que lida com 
limites, tomada de decisão, idéias e interesses, e é o mesmo que política 
social, política governamental e política assistencial. 

 
2a.  Questão 
 
Quais os processos históricos mais significativos que estão associados ao 
processo de reforma do Estado na contemporaneidade? 
 

a) A Revolução de 1688-1689 na Inglaterra e a Revolução de 1789 na França. 
b) As transformações no mundo do conhecimento, da ciência e a emergência 

da sociedade da informação e da comunicação.   
c) A disputa em torno da questão democrática, tanto com relação à 

democracia representativa como da democracia participativa. 
 
3a. Questão 
 
 Ao gestor da escolar é fundamental: 
 

a) Conhecer os processos de formulação, monitoramento e avaliação de 
políticas públicas, na área da Educação. 

b) Acompanhar os programas e ações do governo na área da Educação. 
c) Interagir com as associações e entidades representativas. 

 
4a. Questão 
 
Qual a relação entre educação, cidadania, ordenamento jurídico e políticas 
públicas?  
 

a) São processos excludentes e ao mesmo tempo paralelos 
b) São processos independentes e ao mesmo tempo contemporâneos 
c) São processos interdependentes e ao mesmo tempo complementares 
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5a. Questão 
 
As políticas públicas exercem um papel importante na modificação do Estado. Por 
que? 
 

a) As políticas públicas demonstram o compromisso do Estado com a maioria 
da população. 

b) As políticas públicas ampliam a esfera pública e superam os espaços 
restritos dos direitos civis. 

c) As políticas públicas pertencem á mesma lógica e jogo de poder que o 
Estado, o mercado e a sociedade civil. 



                                                          

 109

 
 

GABARITO MÓDULO 2 
 
Questão 1 –  b) 
Questão 2 –  c) 
Questão 3 –  a) 
Questão 4 –  c) 
Questão 5 –  b) 
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Glossário 
 
 

Palavra Significado 
 

Absolutista Com poder único, absoluto 
Aporte   Aquilo que se acrescenta a mais 
Arcabouço Conjunto de princípios que dá suporte a teorias ou análises 

científicas 
Coercitivamente         O que se faz de forma impositiva, por coação 
Cognição Próprio do raciocínio, o que promove o conhecimento. 
Cumbre   Conferência internacional deestadistas 
Descentralização    Processo de distribuição de poder e atribuições em 

determinada organização e / ou instituição 
Dialética      Método interpretativo que considera a análise dos contrários 

para compor uma síntese 
E- governo                  Governo eletrônico 
Eficácia     Aquilo que dá resultados 
Eficiência       Qualidade do funcionamento perfeito dos diferentes 

mecanismos 
Emancipatória Aquela que promove a emancipação 
Estado    Instância de poder das formações sociais 
Estados nacionais      Instância de poder que comanda um povo ou uma Nação 
Exorcizar                     Ato de expulsar os males 
Inclusiva A que inclui 
Incremento Desenvolvimento ou acréscimo 
Inculcar   Impor por meio de uma cultura específica 
Injunções Exigências, decorrências de determinadas situações 
Know how                   Expressão em inglês que significa de uma técnica específica 
Lapidar    Claro, límpido, preciso 
Macro contexto           O contexto mais geral de determinadas situações 
Mediatizar   Ação de intermediação 
Metamorfose Processo de transformação no qual as coisas permanecem 

com sua essência e assumem uma nova aparência 
Polissêmico Que tem muitos significados 
Pressuposto   Concepções prévias que embasam determinadas inferências 
Sine qua non               Expressão latina que significa única condição 
Verticalidade     Sentido do que é vertical, que vem de cima para baixo 
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