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RESUMO 

Este texto discute as contribuições dos aportes das Ciências Sociais e Humanas para o 

campo das Ciências da Educação problematizando como podemos buscar em suas 

abordagens caminhos teórico-analíticos capazes de dar conta da apreensão dos 

processos que configuram a educação como uma política pública. Nesta perspectiva 

foca a gestão e a qualidade da educação, temas fulcrais na discussão educacional atual, 

tratadas como conceitos polissêmicos, cujos sentidos expressam o referencial normativo 

da política educativa. Busca demonstrar que conceitos não são neutros e, portanto, que 

seus significados imprimem o direcionamento das políticas públicas, particularmente as 

do campo educacional, expressando, assim, projetos de sociedade aos quais se alinham. 
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Introdução 

 

Desde os anos 1990, com a institucionalização das políticas de educação como 

campo (ou subcampo) de estudo no Brasil, que vêm sendo recorrentes preocupações 

com abordagens teórico-metodológicas que iluminem as investigações concernentes. 

Estas preocupações, de modo geral, estão presentes nos estudos sobre políticas públicas 

que constituem subárea da Ciência Política.  

Vale lembrar, contudo, que a Ciência Política, como integrante das Ciências 

Sociais (juntamente com a Antropologia, a Sociologia, a Geografia, a História e a 

Economia), mesmo guardando suas especificidades, utiliza-se, também, de elementos 

destas últimas. Isto porque os processos de produção do conhecimento neste campo têm 

entre suas características a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade. Portanto, é 

comum em tais processos que elas  transitem entre si.  
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Em tal contexto, não podemos perder de perspectiva que as chamadas Ciências da 

Educação constituem-se a partir das contribuições advindas de outros campos, 

particularmente dos da área das Ciências Sociais e Humanas. Isto tem significado, como 

acentuam Brandão e Bonamino (1994), por um lado, uma configuração marcadamente 

multidisciplinar e, por outro, a existência de uma tensão quase permanente entre a 

justaposição e a integração desses saberes na identidade epistemológica das Ciências da 

Educação.  

Assim, é com o apoio de abordagens dessas ciências que podemos buscar 

caminhos teórico-analíticos capazes de dar conta da apreensão dos processos que 

configuram a educação como uma política pública e, portanto, a política educacional 

nas suas mais diferentes expressões, dentre as quais na gestão da educação e da escola. 

Há, contudo, a necessidade de escolhas, pois, como sabemos, as Ciências Sociais 

e Humanas, elas próprias, compõem-se de distintas abordagens teóricas. Estas 

abordagens refletem modos diferenciados de apreensão da realidade, de projetos de 

sociedade, enfim, de posicionamentos político-ideológicos, seja em defesa da 

preservação/manutenção da ordem, seja nas lutas por mudanças e/ou ajustes, seja pela 

sua transformação.  

Um dos possíveis caminhos é a adoção de uma perspectiva teórico-crítica, visto 

que permite circundar nossos objetos em um amplo espaço teórico-conceitual, em que 

elementos históricos, sociais, culturais, políticos e econômicos possam ser considerados. 

Deste modo, é possível situá-los no contexto das suas inter-relações.  

Como ensina Bourdieu, nenhum objeto existe por ele próprio. Ao contrário, 

encontra-se envolto em um conjunto de relações das quais advém o essencial de suas 

características e/ou propriedades. Na medida em que o real é relacional, para que seja 

possível a aproximação de um determinado fenômeno não podemos desconsiderar suas 

relações com o todo social, e/ou com os campos com os quais se articula (BOURDIEU, 

1989). É neste quadro que podemos identificar características provenientes de cada 

momento conjuntural, das especificidades do universo cultural e simbólico, das 

diretrizes do planejamento econômico, das articulações com o contexto internacional, 

entre outras.  

Todavia, sempre estamos enfrentando a tensão decorrente da necessidade de 

uma postura objetiva nas práticas investigativas, aliada a um comprometimento político 

com a luta pela construção de alternativas sociais significativas que possam vir a 

contribuir com o processo de emancipação e felicidade humanas.  



Fazemos tais ressalvas porque a investigação da educação como política pública, 

necessariamente implica enfrentar a tensão própria desse objeto: a política educacional 

definida como policy – programa de ação – é um fenômeno que se produz no contexto 

das relações de poder expressas na politics – política no sentido de dominação – e, 

portanto, no contexto das relações sociais que plasmam as assimetrias, a exclusão e as 

desigualdades que se configuram na sociedade e no nosso objeto (AZEVEDO, 2001).  

Referindo-se ao conjunto dos conhecimentos produzidos no campo pedagógico, 

Brandão e Bonamino afirmam que estes não se esgotam na sistematização rigorosa do 

saber produzido, visto que: 

 

A vocação “educadora” deste saber imprime-lhe um apelo ético 

irresistível, no sentido de extrapolar os limites epistêmicos das 

práticas científicas na direção do trabalho coletivo de construção 

de um projeto social. É neste apelo que se articularia a vocação 

ética do saber pedagógico (1994, p. 101). 

 

O desafio  é, pois, na direção de tentar encontrar o sábio equilíbrio entre manter 

uma postura objetiva que dote o conhecimento produzido de um coeficiente científico, 

sem abdicar de um nível analítico que contemple as condições de possibilidade da 

adoção de estratégias que venham a permitir a implementação de uma política de 

transformação, como apropriadamente sugerem Morrow e Torres (1997).  

Além dos desafios referidos, há condicionantes advindos das próprias políticas 

educativas, e, portanto, da ação do Estado (AZEVEDO, 2001), que devem ser levados 

em conta. É esta ação que se encarrega, em última instância, de fazer emergir os 

múltiplos sub-temas em que se transmuda a política educacional e dos quais vão se 

ocupar os pesquisadores da área.  

 De fato, é o Estado ou, mais precisamente, os governos ─ muitas vezes em 

resposta a demandas de movimentos e grupos sociais ─ que vão suscitando os temas e 

sub-temas de pesquisa. Isto na medida em que inovações emergem das políticas 

governamentais a cada conjuntura, suscitando a busca da compreensão de práticas e 

diretrizes que estão mudando, ou que permanecem tal e qual, ou com adaptações.  

 Nessa perspectiva, as práticas investigativas não podem se descurar  do espaço 

mais amplo de onde emanam as decisões, do foco nos elementos que produzem a não 

decisão, dos contornos e das perspectivas subjacentes à filosofia de ação que está 

orientando o agir do governo nas suas interligações com outras dimensões  do todo 

social. Deste modo, reafirmamos que o fenômeno educativo ─ e, portanto, sua 



manifestação como programas e projetos educacionais ─ para ser alvo de investigação 

científica, não prescinde de abordagens baseadas nas Ciências Sociais e Humanas, caso 

seja o nosso desejo focalizá-lo a partir de suas múltiplas dimensões. 

Tendo em vista as considerações acima apresentadas, é que aqui buscaremos 

problematizar dois conceitos que vêm se mostrando centrais em investigações no campo 

das políticas educativas. Trata-se dos conceitos “qualidade na educação” e “gestão da 

educação” que serão abordados a partir do enfoque acima mencionado. Ou seja, tendo 

por referente sua focalização com lupa fornecida pelas Ciências Sociais e Humanas.  

 

A questão da qualidade na educação e a sua conceituação   

 

No Brasil, nas últimas décadas, a questão da qualidade tem se colocado como 

fulcral na discussão sobre educação. Isto decorre dos avanços registrados em termos de 

acesso e cobertura, sobretudo no caso do ensino fundamental. Quase sempre, contudo, 

verificamos a tendência de “naturalização” do termo qualidade, sem que seja 

compreendida em uma perspectiva polissêmica,  

 

[...] em que a concepção de mundo, de sociedade e de educação 

evidencia e define elementos para qualificar, avaliar e precisar a 

natureza, as propriedades e os atributos desejáveis de um processo 

educativo de qualidade social (DOURADO; OLIVEIRA, 2009, p. 

202).  

 

A educação de qualidade, no contexto brasileiro atual, pode ser considerada 

como um ponto nodal, ponto este aqui entendido segundo a concepção de Mouffe 

(1996). Para esta autora toda construção política tem sempre lugar contra um conjunto 

de práticas sedimentadas, e o campo do social poderia ser visto como uma disputa entre 

diferentes projetos que tentam fixar significados em torno de um ponto nodal (fixações 

parciais que limitam o fluxo do significado sobre o significante), tornando-se, desta 

forma, hegemônico. 

A busca da qualidade na educação é encontrada nos mais diferentes discursos, o 

que induz a percebê-la como sendo algo consensual e, portanto, conduzindo ao 

desconhecimento de que assume sentidos diferenciados. São estes múltiplos sentidos 

que nos permitem  falar em qualidades da educação, a depender da perspectiva teórica e 

do projeto social em que se inserem os que dela estão falando.  



O desvelamento de qual dos seus significados que está sendo utilizado requer a 

compreensão da qualidade em sua perspectiva histórica, alterando-se, portanto, no 

tempo e no espaço, pois o conceito vincula-se às demandas e exigências sociais de um 

dado processo histórico. Destarte, 

 

Caso se tome como referência o momento atual, tal perspectiva 

implica compreender que embates e visões de mundo se 

apresentam no cenário atual de reforma do Estado, de 

rediscussão dos marcos da educação – como direito social e 

como mercadoria -, entre outros (DOURADO; OLIVEIRA, 

2009, p. 201). 

 

De uma perspectiva histórica, podemos destacar que, no Brasil, até a década de 

1980, o debate sobre a questão da educação dava-se em torno do acesso à escola pela 

maioria da população. A partir de então, com a cobertura da matrícula de 97% da 

população em idade escolar, o foco dos problemas educacionais passa a ser a 

permanência e o percurso com sucesso da escolarização de crianças, jovens e adultos. 

Toma vulto, então, a discussão da qualidade na educação, que se desenvolve sob dois 

enfoques antagônicos: o da qualidade total e o da qualidade social. 

De acordo com Ball (2006), a formulação da qualidade na educação está 

relacionada ao debate mais amplo nas sociedades ocidentais, em particular por conta da 

sua inserção na retórica advinda do mundo econômico, de onde emerge associada ao 

conceito de qualidade total cujos enunciados passam a ser - educação de resultados, 

flexibilidade e empreendedorismo nos currículos educacionais-, uma gramática singular 

que dá relevo a enunciados de excelência, efetividade e qualidade, regidos pela lógica 

da cultura do gerencialismo.  

Ainda segundo o autor, no debate que se instala, outros enunciados no âmbito do 

discurso da qualidade educacional surgem, outra retórica sob a qual o conceito de 

qualidade social aparece associado às temáticas da justiça social, inclusão social e 

cultural. Deste modo, pode-se afirmar que não há “uma educação de qualidade em si, 

mas tantas educações de qualidade quantas sejam as que os grupos sociais possam 

enunciar, conhecer, pensar discutir, disputar. Tantas educações de qualidade quantas 

houver condições de descrever” (FUNDAJ, 2009). A qualidade social da educação, 

portanto, é 

[...] um processo multifacetado que requer, simultaneamente, 

condições escolares adequadas, profissionalização docente, 

gestão democrática, consideração das características dos alunos, 



articulação com a comunidade e com entidades da sociedade 

civil, avaliação dos processos pedagógicos, administrativos e 

técnicos, presença ativa da comunidade circundante, 

participação ativa da comunidade escolar (WEBER, 2007). 

 

Em trabalho que discute a qualidade social, Silva (2009) aponta fatores internos 

e externos à escola que se refletem na qualidade da educação escolar, com o objetivo de 

apresentar alguns indicadores da qualidade social da educação, quais sejam: 

 

 Fatores externos: fatores socioeconômicos (condições de moradia, 

situação de trabalho dos responsáveis pelo/a estudante, trabalho de 

crianças e adolescentes, distância do local da moradia); fatores 

socioculturais (escolaridade da família, hábito de leitura, viagens, 

recursos tecnológico em casa, formas de lazer, expectativas da família 

em relação ao estudo); financiamento público adequado (recursos 

previstos e executados, decisões coletivas referentes aos recursos da 

escola, transparência financeira e administrativa); compromisso dos 

gestores centrais (boa formação dos docentes e funcionários, formação 

continuada, valorização da carreira, ambiente e condições propícias ao 

bom trabalho pedagógico, domínio de processos de avaliação que 

reorientem as ações). 

 Fatores Internos: organização do trabalho pedagógico e gestão da escola; 

projetos escolares; formas de interlocução da escola e da família; 

ambiente saudável; política de inclusão; respeito às diferenças e diálogo 

como premissas básicas; trabalho colaborativo; práticas efetivas de 

funcionamento dos colegiados / conselhos escolares.  

 

A autora conclui que, 

A qualidade social da educação escolar não se ajusta, portanto, 

aos limites das tabelas, estatísticas e fórmulas numéricas que 

possam medir um resultado de processos tão complexos e 

subjetivos, como advogam alguns setores empresariais, que 

esperam da escola a mera formação de trabalhadores e 

consumidores para os seus produtos. A escola de qualidade 

social é aquela que atenta para um conjunto de elementos e 

dimensões socioeconômicas e culturais que circundam o modo 

de viver e as expectativas das famílias e de estudantes em 

relação à educação; que busca compreender as políticas 

governamentais, os projetos sociais e ambientais em seu sentido 

político, voltados para o homem comum; que luta por 

financiamento adequado, pelo reconhecimento social e 

valorização dos trabalhadores em educação; que transforma 

todos os espaços físicos em lugar de aprendizagens 

significativas e de vivências efetivamente democráticas (SILVA, 

2009, p. 225). 

 



 Como é possível observar, a focalização do conceito de qualidade na educação e 

no ensino, de uma perspectiva multidisciplinar, permite maior clareza e precisão no 

sentido de sua utilização no campo investigativo aqui em destaque. Este conceito, como 

indicado acima, caminha pari passu com o conceito de gestão da educação. No caso 

brasileiro, a defesa da gestão democrática da educação tem sido tomada como um dos 

meios de atingir a qualidade do ensino, como procuraremos demonstrar a seguir. 

 
 

A gestão da educação  e da escola  e a sua conceituação 

No campo educacional, sobretudo a partir dos anos de 1980, gestão e administração 

escolar (ou da própria educação) vêm sendo tratados como sinônimos. No entanto, seja a gestão 

e/ou a administração o termo empregado, o importante é buscar identificar o significado que a 

eles está sendo atribuído no contexto discursivo em que aparecem e/ou são utilizados. Tal busca 

constitui um instrumento analítico que possibilita trazer à tona aspectos dos referenciais que os 

informam, ou seja, é um meio de identificar a lógica e direção da política educacional a que se 

vinculam em determinado  momento histórico. 

 O conceito de administração escolar ou da administração da educação, como sabemos, 

encontra suas raízes histórico-teóricas na vertente das Ciências da Administração advinda dos 

pressupostos de Taylor e Fayol. Esta vertente foi concebida como subsídios para a dinamização 

dos processos produtivos nas sociedades industriais e que foram, mais tarde, aprimorados pelo 

fordismo. Trata-se da configuração dos elementos do tipo ideal de dominação/administração 

legal racional, de acordo com a categorização feita por Max Weber (1991).  

Conforme demonstram inúmeras análises, os processos produtivos geridos por esses 

princípios criaram um tipo peculiar de pedagogia que não só permitiu como sedimentou 

procedimentos funcionais à divisão social e técnica do trabalho. Isto por ter demarcado com 

nitidez o aprofundamento das fronteiras entre as atividades intelectuais e as atividades técnicas, 

no seio da produção capitalista moderna.  

Na afirmação do capitalismo industrial, são as unidades fabris absorvedoras de grandes 

contingentes de trabalhadores que passam a se encarregar da produção em massa. Neste 

contexto, a organização da produção caracteriza-se pela verticalização das atividades que, desde 

então, congregaram distintas etapas operacionais. No chão da fábrica: os operários com suas 

tarefas parcelares submetidos ao controle dos trabalhadores intermediários: os supervisores; 

estes, por seu turno, têm acima os planejadores e os gestores de todo o processo produtivo, 

processo categorizado pela literatura concernente como taylorista-fordista (HARVEY, 1993).  



Este mesmo modelo de organização da produção ─ ou como o quer Harvey (1993), esse 

“regime de acumulação” ─ hegemônico até os anos de 1970
5
, se tentou difundir para todos os 

campos da realidade social, para as distintas atividades e setores das sociedades de mercado, a 

partir da crença nas possibilidades de uma sociedade racional planejada no seio do modo de 

produção capitalista. No caso brasileiro, desde quando a educação organizou-se como setor e 

passou a ser alvo de políticas públicas (AZEVEDO, 2008), não foi outro o modelo de gestão 

que se procurou impingir à educação e às unidades escolares.  

 Ainda que o planejamento da educação e das escolas tenha, desde cedo, procurado se 

orientar por essa perspectiva ─ que tinha a lógica empresarial taylorista-fordista como 

parâmetro ─ muitas das características próprias do universo cultural e simbólico da sociedade 

brasileira  impediram a sua concretização como prática de política. Dentre as características 

podemos citar o estilo patrimonialista de gestão da coisa pública predominante entre nós desde a 

criação do Estado-nação, cujos ritos e práticas inviabilizariam que elementos das diretrizes da 

dominação racional-legal, no sentido weberiano do conceito, predominassem na orientação das 

ações do Estado. 

 Todavia, o paroxismo dessas orientações para a gestão educacional em todos os 

níveis e, de resto, para toda a sociedade brasileira, foi vivenciado durante o período dos 

governos militares. O projeto modernizante do regime burocrático autoritário 

disseminava a ideia do planejamento social e econômico baseado em uma determinada 

racionalidade técnico-científica, difundida como se fosse neutra (AZEVEDO, 1994).  

 A partir, justamente, dos anos de 1980 principiou a perder força o emprego da 

gestão e/ou administração como sinônimo de práticas tecnicistas, fato que ocorria pari 

passu aos movimentos pela retomada da democracia política e social.  Naquele quadro, 

a luta pelas liberdades democráticas e pelo atendimento de direitos toma a agenda das 

forças progressistas organizadas na sociedade civil e de atores mediadores dos 

interesses sociais presentes nos aparelhos de Estado.   

Resultados destas lutas concretizaram-se no que registrou a Constituição, ao 

estabelecer como um dos princípios norteadores do cumprimento do direito à educação 

a gestão democrática do ensino público, na forma da lei, bem como a garantia de um 

padrão de qualidade. Princípios que foram reafirmados e, em certa medida, detalhados 

na LDBN de 1996 e no I Plano Nacional de Educação de 2001, ainda que nos limites 

que o jogo político reservou para os embates e negociações entre as forças 

conservadores e progressistas.  

                                                             
5 Tal como vem sendo analisado, com a crise das economias dos anos de 1970 o regime de acumulação taylorista 

fordista deu lugar ao da acumulação flexível (Cf. HARVEY, 1993). 



 É evidente que a própria noção de gestão democrática também não foge à 

polissemia e que um padrão não é sinônimo de qualidade, podendo se ter mesmo um 

padrão de qualidade insatisfatório.  Mas, naquelas conjunturas isto significou um 

avanço em relação às diretrizes e metas da política educacional vivenciada durante os 

anos obscuros da ditadura militar. De todo modo, a regulamentação parecia caminhar 

em consonância com elementos de outros referenciais não mais adstritos aos do 

tecnicismo.  

 Nos anos de 1990, de um lado, veremos, pois, a afirmação de uma perspectiva 

de gestão ─ que rompeu com paradigmas anteriormente imperantes ─ ancorada na 

defesa da participação consciente dos sujeitos nas decisões atinentes aos sistemas de 

ensino e/ou às decisões escolares. Perspectiva esta, por seu turno, vinculada à luta pelo 

estabelecimento da democracia social. Tratam-se das práticas que articulam o conceito 

de gestão ao fortalecimento dos processos democráticos. Isto significa dizer que se 

considera a democratização das práticas pedagógicas e, portanto, a participação 

consciente e esclarecida dos que direta ou indiretamente têm ligações com esses 

processos ─ seja nos sistemas de ensino, seja no espaço escolar ─ nas decisões 

significativas e na sua efetivação, de modo que os processos de escolarização se 

efetivem com sucesso e, por conseguinte, com qualidade social. Desta perspectiva 

analítica, portanto, a gestão democrática tem na busca de uma educação de qualidade, 

ao mesmo tempo, sua principal razão de ser e o seu principal alvo.  

 A referência à afirmação de uma perspectiva de gestão coloca-se  no sentido de 

que a citada perspectiva disseminou-se por todo o tecido social ─ face às possibilidades 

do debate que a vigência da democracia política favorece ─ sem com isto querer dizer 

que se tornou hegemônica. Ao contrário, justo porque ganhou vulto também a 

abordagem  da gestão vinculada aos referenciais próprios da corrente neoliberal da 

educação. Corrente esta cuja ancoragem é a defesa apenas da democracia política, sem 

articulá-la ao atendimento de direitos sociais por parte do Estado e sim como sendo 

tarefa a ser delegada às forças do  livre  mercado. Na verdade, trata-se do ressurgimento 

ou do revigoramento da abordagem tecnicista da educação e da gestão, reatualizada com 

as roupagens que, em última instância, os rumos da acumulação lhe impingiram.  

 De fato, a exemplo do que ocorreu com a maior parte das sociedades capitalistas, 

temos visto se implantar no Brasil tentativas de adoção de teorias e técnicas gerenciais 

próprias do campo da administração de empresas nos sistemas de ensino, no bojo das 

reformas educacionais que tiveram curso nos anos de 1990. Desta feita, entretanto, esta 



perspectiva de gestão vai alçar não só os administradores dos sistemas de ensino como 

também os próprios gestores e professores das unidades escolares ao papel de principal 

veículo do novo “gerencialismo,” tal como se passou a denominar o modelo de 

administração.  E o gerencialismo ou a sociedade gerencial, nos dizeres de Bendassolli 

(2007), constitui um sistema controlado e centralizado pelas empresas que passam a 

ditar o universo econômico, social, e cultural. Assim, ao atingir praticamente todas as 

dimensões da realidade contamina os sistemas de ensino. 

 

Sob uma aparência objetiva, operatória e pragmática, a gestão gerencial é 

uma ideologia que traduz as atividades humanas em indicadores de 

desempenhos, e esses desempenhos em custos e em benefícios [Ela é] 

uma mistura não só de regras racionais, de prescrições precisas, de 

instrumentos de medidas sofisticadas, de técnicas de avaliação objetivas, 

mas também de regras irracionais, de prescrições irrealistas, de painéis de 

bordo inaplicáveis e de julgamentos arbitrários (GAULEJAC, 2007, p. 

37). 

 

Segundo os princípios que regeram a reforma administrativa do Estado brasileiro, 

buscou-se com o gerencialismo, dentre outros aspectos, um envolvimento direto da 

comunidade com os processos das decisões escolares, defendendo-se, também, o 

princípio da participação, tal como na perspectiva da gestão democrática,
6
 porém, por 

meio de um processo restrito e controlado. Foram implantados sistemas de avaliação 

estandardizados que, dentre outros problemas, não levam em conta o caráter processual 

do ensino e das aprendizagens, privilegiando a qualidade a partir do chamado “produto 

final”. Programas e projetos adotaram critérios de distribuição de recursos e de 

benefícios baseados em índices de produtividade medidos pelo fracasso ou sucesso dos 

alunos, introduzindo no universo escolar princípios da competitividade entre os seus 

atores, de modo análogo ao que ocorre nas empresas e no mercado.   

Em síntese, desconhecendo o conjunto de variáveis intra e extraescolares que 

interferem nos processos de ensino e aprendizagem, as políticas orientadas pelo 

gerencialismo atribuem os resultados do processo de escolarização a problemas 

decorrentes, sobretudo, da gestão dos sistemas e das escolas. Como terapia para 

equacioná-los, as políticas apregoam e procuram empregar um tipo de modernização 

por meio de práticas comuns ao modo como se desenvolvem os processos produtivos 

                                                             
6 Como sabemos, houve a apropriação de conceitos e categorias por estes referenciais que tradicionalmente 
integravam os contextos discursivos das forças progressistas. Mas, tal apropriação impingiu aos termos outra 
significação segundo a lógica que rege os referencias predominantes na sociedade da qual emergem.  

 



nas empresas que se orientam pelos parâmetros da qualidade total. Além disto, trazem 

para o interior dos sistemas de ensino público as chamadas práticas de “quase mercado” 

que se traduzem, dentre outras manifestações, no estímulo ao individualismo e à 

competitividade, focalizando os resultados educativos como um produto acabado, no 

lugar de considerar a dimensão processual implicada na educação humana. 

Cury, (2005, p. 14) ao fazer a genealogia do conceito, nos aponta interessante 

caminho para que possamos apreender a gestão democrática como fenômeno. Ele 

acentua que a palavra gestão tem sua raiz etimológica no prefixo “ger” cujo significado 

é “fazer brotar, germinar, fazer nascer”. Ao destacar que da mesma raiz originam-se 

“genitora, genitor”, acentua que a raiz, ela própria, é portadora de uma dimensão 

diferenciada da gestão “como um frio comando, ordem autoritária ou tecnocrática”, 

como tradicionalmente tem sido apreendida.  

Neste sentido, fruto das características que cercam a trajetória política brasileira, 

tende-se a conceber as ações dos gestores como próprias do paternalismo, do 

mandonismo, do autoritarismo, que, historicamente, têm marcado a articulação das 

relações sociais no Brasil. Em última instância, trata-se de modos de apreensão e de 

tratamento do outro como inferior, sem considerar as diferenças enquanto tais, o que 

acaba por reforçar o exercício da dominação tradicional. Nas palavras de Cury: 

 

A gestão implica um ou mais interlocutores com os quais se dialoga pela 

arte de interrogar e pela paciência em buscar respostas que possam 

auxiliar no governo da educação, segundo a justiça. Nesta perspectiva, a 

gestão implica o diálogo como forma superior de encontro das pessoas e 

solução dos conflitos (2005, p.14). 

 

A gestão da educação é tomada como o processo político-administrativo 

contextualizado, através do qual a prática social da educação é organizada, orientada 

e viabilizada (BORDIGNON; GRACINDO, 2008, p. 147).  Esta viabilização, por seu 

turno, implica em padrões de qualidade que, igualmente, se forjam em diferentes tipos 

de significações pelas quais pode ser tomada esta noção, como antes anunciado.  

Em síntese, referenciada à sociedade brasileira, a questão da gestão democrática 

da educação e da escola não pode ser dissociada do exercício da democracia na 

sociedade, o que não se circunscreve à democracia política.  Como caminho a ser 

perseguido, implica no exercício de práticas democráticas que dissolvam os valores 

autoritários ainda fortemente presente no nosso universo cultural e simbólico.  



Neste sentido, conforme sugere Bordignon (2005), é o exame da prática do poder 

que permite diferenciar a gestão autoritária da gestão democrática. Há que se examinar 

se os atores praticam e respeitam as regras do jogo democrático, como nos sugere 

Bobbio. Na escola, como em outras organizações sociais, o tipo de jogo que os atores 

jogam depende das relações sociais mais amplas que vão se fazer presentes, mesmo 

guardando especificidades, na cultura organizacional.  

           _____________________________________ 

 

Como procuramos demonstrar, os conceitos não são neutros nem seus 

significados são unívocos. Tomá-los como orientadores de processos investigativos e, 

por meio deles, examinar as ações concernentes significa historiciza-los, contextualizá-

los, politizá-los, compreender seus condicionantes que advêm do meio social e cultural 

dos quais emergem. É desta perspectiva que devem ser tomados os conceitos da 

qualidade e da gestão democrática da educação, de modo que possamos identificar de 

qual qualidade e de qual democracia está se falando. 
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