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RESUMO 
 
O presente tem como objetivo analisar as interfaces da gestão 
escolar a partir do Plano Estadual de Educação no Estado do 
Maranhão. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e 
documental. A base teórica explicitam os estudos de Brasil 
(2011); Ferreira (2006); Luck (2009); Maranhão (2014); Oliveira 
(2010) entre outros. Conclui-se que Plano Estadual de 
Educação do Estado do Maranhão apresenta uma concepção 
de gestão escolar com características que oscilam entre o 
gerencialismo e a gestão democrático-participativa, sendo que 
a última apresenta-se mais evidenciada nos discursos legais e 
normativos do que nas práticas de gestão empreendidas. 
 
Palavras-chave: Plano Estadual de Educação. Gestão 
Escolar. Gestão Democrática. Gerencialismo.  

 
ABSTRACT 

 
This aims to analyze the interfaces of school management from 
the State Plan for Education in the state of Maranhão. This is a 
bibliographic and documentary research . The theoretical basis 
explicit studies of Brazil (2011 ) ; Ferreira (2006); Luck ( 2009) ; 
Maranhão ( 2014) ; Oliveira (2010 ) among others. We 
conclude that the State Plan for the State of Maranhão 
Education presents a conception of school management with 
features ranging between managerialism and the democratic- 
participatory management , and the latter appears more evident 
in the legal and normative discourses than in practices the 
management undertaken . 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O termo gestão escolar permeia sentidos em relação às concepções de 

organização da escola. Estas concepções mostram na prática uma compreensão que vai 

desde o paradigma racional positivista, funcionalistas (cunho científico racional), 

autogestionária até as tendências de organização da escola a partir das concepções 

democrático-participativas.  

Em outras palavras, essas vertentes apontam uma organização escolar por uma 

via burocratizada, tecnocrática, que baseia-se na hierarquização dos cargos e funções 

assumidos na escola, visando assim à racionalização do trabalho e, ainda, respaldadas 

numa interferência direta da teoria geral da administração. E, por outro lado, privilegiam uma 

concepção de gestão escolar pautada e alinhada numa formação mais emancipatória e 

autônoma e que atenda aos preceitos democráticos e participativos em práticas de gestão 

escolar.  

A partir da exposição acima, este estudo tem por objetivo analisar as interfaces 

da gestão escolar no Plano Estadual de Educação - PEE no Maranhão2, sancionado pelo 

Projeto de Lei Nº 104/2014, na perspectiva de ampliar a compreensão de seus reflexos 

sobre a concepção e práticas de gestão escolar. 

O intuito da escolha do título aqui proposto adveio como parte integrante de 

aprofundamento do projeto de pesquisa intitulado “Gestão Escolar na Escola Pública: 

interfaces entre gerencialismo e gestão democrática”, em desenvolvimento e vinculada ao 

Grupo de Pesquisa Gestão e política Educacional do Programa de Pós-Graduação em 

Educação - PPGE da Universidade Federal do Maranhão – UFMA. 

Assim sendo, este estudo foi organizado a partir dos seguintes percursos 

metodológicos: pesquisa bibliográfica sobre a temática em questão, a partir dos estudos de 

Brasil (2011); Ferreira (2006); Luck (2009); Maranhão (2014); Oliveira (2010) entre outros. E, 

pesquisa documental, seguida da leitura e análise, do Plano Estadual de Educação 

PEE/2014. Os dados foram sistematizados e, posteriormente, realizada uma leitura analítica 
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e, com a estimativa para 2014 de 6.850.884 (seis milhões, oitocentos e cinquenta mil, e oitocentos e 
oitenta e quatro) pessoas. 
 



 
 

                  

e qualitativa das informações coletadas que subsidiaram a estrutura dos tópicos aqui 

apresentados. 

Este texto foi dividido em partes. Primeiramente faz-se uma discussão sobre a 

escola enquanto espaço de gestão escolar e, posteriormente trata-se das interfaces da 

gestão escolar no Plano Estadual de Educação do Maranhão. 

 

2 A ESCOLA COMO ESPAÇO DE GESTÃO 

 

Veiga (2002) considera que na organização formal da escola em alguns 

momentos da história, o fluxo das tarefas das ações e principalmente das decisões é 

orientado por procedimentos formalizados, em que prevalecem as relações hierárquicas de 

mando e submissão, de poder autoritário e centralizador. Por outro lado, numa estrutura 

administrativa da escola adequada à realização de objetivos educacionais, de acordo com 

os interesses da população, deve prever mecanismos que estimulem a participação de 

todos no processo de decisão.  

As dimensões da gestão escolar e suas competências para Luck (2009, p. 48) 

são identificadas quando: 

 

Uma escola que tenha uma boa gestão tem um bom programa de monitoramento e 
avaliação e insere em seus planos de ação, uma proposta de monitoramento e 
avaliação de suas práticas em todos os desdobramentos e momentos da ação 
escolar, desenvolvendo os instrumentos e mecanismos para o acompanhamento 
regular dessas práticas. 

 

Considerando o conceito apresentado acima, com características gerencialistas, 

é oportuno perceber que no caso dos instrumentos legais e normativos, a escola deve 

adotar práticas de acompanhamento de suas ações, sejam elas administrativas, 

pedagógicas e/ou financeiras. Tais práticas visam, dentre outras coisas, o aperfeiçoamento 

das práticas gestoras. Já tendo como assertiva de que não é porque se busque a 

participação dos segmentos, a democratização das ações e autonomia nas decisões na 

escola, que não se deva buscar a avaliação e aprimoramento das ações desenvolvidas in 

loco.  

As reflexões de Ferreira (2006, p. 34) enfocam que “a educação escolar, como 

objetivo social, teria como direito social entre seus principais objetivos, o de contribuir com a 

socialização dos indivíduos, abrangendo as múltiplas dimensões da vida em sociedade”. 

Neste sentido, em relação à organização da escola e a participação dos 

segmentos no contexto escolar, ressalta-se que: 



 
 

                  

 

Isto requer uma revisão das atribuições especificas e gerais, bem como da 
distribuição do poder e da descentralização do processo de decisão. Para que isso 
seja possível há necessidade de se instalarem mecanismos institucionais visando à 
participação política de todos os envolvidos com o processo educativo da escola 
(VEIGA, 2002, p. 34). 

 

A partir da reflexão acima se pode ressaltar que há possibilidade de associar a 

organização e reorganização da gestão escolar, principalmente no que se refere à 

autonomia e participação dos sujeitos que formam a escola. Pois, tal tarefa poderá ser 

evidenciada a partir da democratização das ações a fim de constituir-se a instalação de 

processos eletivos de escolha de dirigentes, colegiados com representação de alunos, pais, 

associação de pais e professores, grêmio estudantil, processos coletivos de avaliação 

continuada dos serviços escolares, enfim, momentos que se constituam verdadeiramente 

democráticos. 

É oportuno salientar que a escola deva, em sua organização, exigir o uso de 

mecanismos e instrumentos que reforcem o controle de suas ações em favor dos interesses 

coletivos dos segmentos que a compõem. Esses mecanismos podem ainda, enquanto nova 

pedagogia, estar a serviço do capital (KUENZER, 2000).  

Em relação aos mecanismos de controle, subsidiados em Marx e Engels, 

entende-se que: 

 

A escola, por sua vez, se constituiu historicamente como uma das formas de 
materialização desta divisão, ou seja, como o espaço por excelência, do acesso ao 
saber teórico, divorciado da práxis, representação abstrata feita pelo pensamento 
humano, e que corresponde a uma forma peculiar de sistematização, elaborada a 
partir da cultura de uma classe social. E, não por coincidência, é a classe que detém 
o poder material que possui também os instrumentos materiais para a elaboração do 
conhecimento. [...] Assim a escola, fruto da prática fragmentada, expressa e 
reproduz esta fragmentação, através de seus conteúdos, métodos e formas de 
organização e gestão (MARX e ENGELS, 1979).  

 

É possível compreendermos que a gestão escolar, a partir do enfoque acima, 

está a serviço de uma sociedade de classes. Nesta configuração, esta é alvo da 

disseminação de interesses e, vem apresentando em suas ações cotidianas, características 

fragmentadas, isoladas e apaziguadoras. Isso se deve, dentre outros fatores, por não ter 

uma prática associada à teoria e também por não produzir essa ultima já que os comandos 

majoritários por possuírem o poder material são os produtores do conhecimento. 

Nesta perspectiva, a democracia, como um regime colaborativo no qual o poder 

de tomar importantes decisões políticas está nas mãos dos cidadãos, é visível a 

participação e o desejo da coletividade. No entanto, a forma de se fazer e pensar a 

democracia da e na escola, atualmente, pode ser visto como um problema na sociedade 



 
 

                  

capitalista, pois como construir um espaço-escola de fato democrático e participativo se as 

determinações e orientações dos sistemas educacionais influenciam diretamente a 

concepção de gestão escolar adotada no âmbito da organização das escolas públicas e 

ainda podem representar mascaradamente os interesses do capital?  

Reafirma-se a necessidade dos educadores, alunos, pais, responsáveis e a 

sociedade discutir, refletir e buscar soluções para os problemas e dificuldades enfrentados 

pela organização do sistema educativo em sua formação de interesses coletivos. Na escola, 

a constituição dos mecanismos de participação podem se materializar através dos princípios 

de democratização da gestão (MARANHÃO, 2014). 

 

3 INTERFACES DA GESTÃO NO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO 
 

A reflexão sobre os instrumentos de gestão nos possibilitou perceber que este 

compreende, entre outros fatores, ao sentido objetivo, objeto ou objetos, que servem para 

executar um trabalho. Por exposição de sentido, entende-se que compreende a todo objeto 

que serve de ajuda para levar a efeito uma ação física qualquer, “recurso para atingir um 

resultado, ou ainda qualquer título, auto, documento escrito, que serve para fazer constar 

fato ou convênio de que derivam consequências jurídicas” (HOUAISS, 2014). 

Na organização deste tópico faz-se uma análise do Plano estadual de Educação, 

aqui apresentado como instrumentos legal e normativo, que evidencia a legitimação da 

concepção de gestão escolar sugerida pelo sistema público estadual de ensino no 

Maranhão. 

Assim sendo, tem-se a compreensão de que esse instrumento possui o caráter 

legal devido ser amparado por lei jurídica, discutido nas bases da organização social do 

Estado, e normativo porque além de sugerir a regulamentação de normas e procedimentos 

que devem ser adotadas nos seios dos subsistemas educacionais, no caso os municipais, e 

nos espaços escolares, apresenta-se como padrão estabelecido a ser seguido. 

Segundo Maranhão (2014) tais instrumentos legais e normativos apontam para a 

realização de um planejamento participativo, principalmente no que diz respeito à tomada de 

decisões e ainda na definição do uso de recursos e necessidades de investimento.  

A partir da leitura do Plano Estadual de Educação - PEE, oriundo do Projeto de 

Lei Nº 104/2014, pode-se inferir, a partir da análise, que este aponta entre as suas metas, 

precisamente na Meta 20, aspectos ligados à concepção de gestão escolar que deverá ser 

implementada nas escolas públicas do Estado do Maranhão.  



 
 

                  

O PPE entre outras afirmações e reafirmações sobre o caráter organizacional da 

gestão escolar propõe:  

 

Assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da gestão 
democrática da educação, por meio da participação direta da comunidade escolar na 
eleição de gestores, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho no 
âmbito das escolas públicas maranhenses (MARANHÂO, 2014, p.90). 

 

No tocante a implantação da gestão escolar de caráter democrático, o Plano 

Estadual estabelece prazos para a efetivação, assim como propõe algumas regras para 

escolha dos representantes, gestor, nas escolas públicas. Pois, embora o Plano estabeleça 

critérios para efetivação, deixa claro que já existem sugestões de aplicabilidade nos 

documentos legais e normativos anteriores a este que divulgam as demandas dos princípios 

democráticos e participativos para as práticas gestoras.  

O fato apontado mostra que os sistemas educacionais de educação no Estado, 

tanto estadual quanto municipais, ainda caminham em direção à efetivação de uma gestão 

de caráter democrático e participativo. Porém, tal condição esbarra, primeiramente, no 

entendimento dos sujeitos que foram à escola em relação ao próprio significado dos 

princípios democráticos, como: descentralização, democratização, autonomia e participação. 

E as possibilidades seria a disseminação de informações técnicas para reorganização da 

gestão escolar e a compreensão dos sujeitos a ela vinculados, caracterizando uma gestão 

escolar técnica para os aspectos de democratização. 

Um ponto importante a ser levantado seria o entendimento do significado das 

terminologias “democracia e participação” pelo coletivo da escola e/ou pelo menos os níveis 

de representação dos segmentos, já que existe um distanciamento substancial entre as 

ideias, ideais e as práticas de organização da escola pública estadual e de sua gestão. 

Outra questão apontada na Meta 20 do PEE/MA é o acesso ao cargo de gestor 

“por meio da participação direta da comunidade escolar na eleição de gestores, associada a 

critérios técnicos de mérito e desempenho no âmbito das escolas públicas maranhenses”. 

Neste âmbito, é perceptível que somente o fato da participação da comunidade escolha do 

gestor, não garante o aspecto participativo e democrático. Assim como, a identificação de 

uma perspectiva gerencialista, evidenciada nos critérios técnicos - méritos e resultado de 

desempenho - para escolha do gestor escolar.  

Assim sendo, esses processos gerencialistas são influenciados pelo processo da 

globalização que representa hoje a crescente gravitação dos processos econômicos, 

comerciais, sociais e culturais de caráter mundial sobre os processos de caráter regional, 



 
 

                  

nacional e local, o novo cenário político reflete-se no processo de democratização 

(SANDER, 2005). 

A Meta 20.1 apresenta uma ampliação ao possibilitar a criação de comissão, na 

conformidade do Art. 61, da Lei n.º 9.860, de 1º de julho de 2013 que dispõe sobre o 

Estatuto e o Plano de Carreiras, Cargos e remunerações dos integrantes do Subgrupo 

Magistério da Educação Básica e dá outras providencias, visando propor ações que visem à 

regulamentação do processo de escolha da função de Gestor Escolar. Assim, o Estatuto no 

Art. 61 destaca que: 

 

Fica assegurado o princípio de democratização por parte da eleição direta, no 
processo de escolha para os ocupantes da função de Gestão Escolar das Unidades 
de Ensino da Rede Pública Estadual, com a exigência de qualificação profissional 
em curso de Formação Continuada na Área de Gestão Escolar, disponibilizada pela 
Secretaria de Estado da Educação ou por maio de instituições por ela conveniadas 
(DOE/MA, 2013, p. 11). 

 

Ao analisarmos a questão acima e considerando Estatuto e o Plano de 

Carreiras, Cargos e remunerações dos integrantes do Subgrupo Magistério da Educação 

Básica pode-se perceber que a criação de mecanismos que favoreçam a participação, 

principalmente na escolha do gestor, é uma via que eleva a o interesse coletivo e privilegia 

as bases democráticas. Porém, existem limitações para o acesso ao cargo que são 

estabelecidos e determinados pelo órgão fomentador, SEDUC/MA. 

Outra questão seria a quebra das amarras que o Estado e sua política 

educacional implementou e ainda vem implementando, como o caso do preenchimento do 

cargo de gestor escolar que se efetiva por meio de indicação, dado que mostra que a 

SEDUC/MA ainda não adotou um processo de escolha através de eleições diretas de forma 

democrática. Tal realidade pode descaracterizar a concepção de gestão tratada no PEE, e 

poderá acarretar uma série de implicações para o processo de organização escolar.  

Paro (2010) discute a ideia de que no contexto da sociedade capitalista que 

vivemos, “a transformação social precisa ser entendida num sentido que extrapole o âmbito 

das meras reformas, de iniciativa da classe que detém o poder, e que visam tão somente 

acomodar a seus interesses os antagonismos emergentes da sociedade” (PARO, 2010, p. 

120). 

A falta de critérios claros para a escolha de diretrizes tem ocasionado a 

permanência de gestores por períodos muito longos, sem nem mesmo passarem por uma 

avaliação de desempenho. O gestor escolar passa a maior do tempo se dedicando às 

questões de ordem administrativa, deixando as questões pedagógicas a cargo dos 

professores e do supervisor (BRASIL, 2011).  



 
 

                  

O PEE/MA aponta no âmbito da Meta 20 questões ligadas à melhoria da gestão 

e no aperfeiçoamento da gestão democrática no ensino público. Tais ações são 

direcionadas no primeiro momento para a reestruturação dos sistemas e as parcerias de 

cooperação estabelecidas entre os mesmos, como:  

 

 Regime de colaboração para tratar da Gestão da Educação Pública, 

orientado pelos princípios de democratização e cooperação, de modo a 

assegurar a participação dos diferentes segmentos das instituições 

educacionais;  

 Criação da casa dos conselhos de educação ou similar com 

representantes dos conselhos das escolas públicas e de conselhos de 

outras políticas públicas; garantia da representação paritária (movimentos 

sociais e governo) nos fóruns decisórios de políticas públicas 

educacionais do estado;  

 E, criação e/ou consolidar fóruns consultivos e deliberativos para o 

fortalecimento dos conselhos estaduais e municipais de educação, 

conselhos escolares ou equivalentes, conselhos de acompanhamento e 

controle do FUNDEB e da Alimentação Escolar, com representação dos 

setores envolvidos com a educação e com as instituições educativas 

(PEE, 2014). 

 

As concepções de gestão apontadas no PEE/MA são estabelecidas ainda, 

principalmente, pela ampliação do fortalecimento dos órgãos coletivos nas escolas, como: 

conselhos escolares; grêmios estudantis ou outra forma de organização dos estudantes; 

conselhos escolares, etc. Assim como, a fomentação da criação de um Programa de Gestão 

da Educação Pública do Maranhão, cuja coordenação compartilhada se orientará pelos 

princípios de democratização e cooperação, de modo a assegurar a participação dos 

diferentes segmentos das instituições educacionais e; ainda a criação de condições efetivas 

de participação da comunidade escolar e local na elaboração dos Projetos Político-

pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, 

estabelecendo cronograma e materiais destinados a essas atividades que envolvem a 

SEDUC e as escolas (PEE, 2014). 

A partir do exposto, pode-se compreender que a concepção de gestão 

educacional, no âmbito do sistema, apresenta-se mais a criação e reorganização dos órgãos 

colegiados do que a formação de um espaço que promova a democratização. 



 
 

                  

Na reconfiguração da gestão escolar de forma democrática, adota-se o termo 

participação como forma de ampliar e, de ressignificação do termo.  Assim, “a participação 

como fonte de gestão será tanto direta como no caso de consultas, assembleias, encontros 

ou mesmo questionários, quanto mediada através dos órgãos colegiados como conselhos 

escolares” (OLIVEIRA, 1997, p. 205). 

Neste sentido, percebe-se que a concepção de gestão educacional oscila entre 

o aspecto participativo e de cunho gerencialista já que as demandas estão associadas ao 

aspecto limitado da gestão democrática e participativa, como é o caso dos organismos 

colegiados com função consultiva e deliberativa. 

 Em relação à concepção de gestão escolar, o PEE, além de apresentar a 

caraterística colegiada apontada acima, trata do fortalecimento desses mecanismos de 

participação, elencadas pelas demandas tanto administrativas, quanto pedagógicas e 

financeiras. 

Enfim, o PPE/MA estabelece ainda: 

 

 Garantir a formação continuada sobre as dimensões financeira, pedagógica, 
fiscal e contábil, institucional e administrativa para professores, gestores, 
supervisores escolares e demais profissionais da escola, a fim de garantir a 
efetivação da gestão democrática na rede estadual; 

 Promover à gestão democrática no sistema de ensino por meio de mecanismos 
que garantam a participação dos profissionais da educação, familiares, estudantes e 
comunidade local no diagnóstico da escola, projeto político pedagógico, plano de 
aplicação, prestação de contas e acompanhamento dos financiamentos e programas 
destinados ás escolas; 

 Regularizar a organização e o funcionamento das escolas da Educação Básica 
inclusive as escolas do campo, indígenas e quilombola, considerando suas 
especificidades; 

 Garantir o funcionamento do mecanismo de gestão democrática nas escolas de 
educação básica; 

 Fortalecer a gestão escolar com aporte técnico e formativo nas dimensões 
pedagógica, administrativa e financeira, para que possa gerir, a partir de 
planejamento estratégico, recursos financeiros da escola, garantindo a participação 
da comunidade escolar na definição das ações do plano de aplicação dos recursos e 
no controle social, visando o efetivo desenvolvimento da gestão democrática; 

 Fortalecer da gestão democrática nas escolas públicas que atendem jovens e 
adultos, a partir da realização de assembleias escolares e a produção de 
documentos normativos para as atividades escolares, bem como, criando as 
condições para participação em conselhos escolares ou similares (PEE, 2014, p. 
p.92-93). 

 

As informações acima mostram evidentemente que O PEE/MA sugere, para as 

escolas no Estado do Maranhão, o empreendimento de uma gestão escolar pautada em 

princípios democrático-participativos. Isso pode ser visualizado, principalmente quando 

sugere que as escolas contemplem em suas práticas a participação social visando à 

garantia da gestão democrático-participativa, tanto nas questões relacionadas ao sistema 

quanto nas orientações para a melhoria das práticas escolares, ou seja, ações com 



 
 

                  

garantias dos princípios de autonomia, democratização, cooperação, participação e criação 

de condições efetivas de participação da comunidade escolar e local na gestão dos projetos 

da escola. 

Na análise das informações pertinentes no PEE sobre a gestão escolar é 

percebido que a concepção mais evidenciada é a de forma democrática. Porém, o 

instrumento tende a primar com os interesses do sistema econômico tanto na 

sistematização e monitoramento dos instrumentos e dos mecanismos de gestão a partir das 

orientações gerencialistas, como também visando controlar as ações que deveriam ser de 

fato coletivas na escola, mas que precisam de aprovação e aval do sistema a fim dar 

respostas positivas ao sistema. 

Aqui não desconsideramos a extrema importância pelo planejamento, 

estratégias administrativas e gerenciais e, controle das ações da escola no intuito de 

responder positivamente ao investimento dos recursos oriundos dos impostos pagos pela 

própria população, massa popular, assim como o contexto das transformações politico, 

econômicas e sociais da atualidade. Mas, que pelos princípios da autonomia, participação, 

descentralização a escola pudesse diagnosticar suas carências, e coletivamente evoluísse 

no processo gestionário primando pelas necessidades sociais imediatas. 

Nesse caso, não desconsiderando a experiência dos órgãos fomentadores da 

educação no Estado, no caso a SEDUC/MA, cabe questionar: será que o próprio 

instrumento normativo não impede a implantação de uma escola democrática, pois as 

orientações já são estipuladas pelo órgão fomentador e a escola cabe apenas comprometer-

se com a execução das ações pré-estabelecidas e, em alguns casos, pensar a realização de 

ações administrativas, isoladas, que apenas comtemplem a representatividade de seus 

segmentos? 

3 CONCLUSÃO  

 

No âmbito escolar, a gestão por sua vez media e legitima a concepção de gestão 

escolar apontada pela SEDUC-MA, nas suas expressividades, através do reconhecimento 

das informações que dão norte a elaboração, sistematização dos documentos normativos da 

escola e, também nas perspectivas de sistematização dessas ações. O intuito nos parece é 

de que a escola e sua gestão assumam as orientações apenas como forma de cumprir as 

imposições do sistema, pois às vezes, a mesma nem se reconhece como constituidora da 

concepção de gestão apresentada. E por não acreditar nas possibilidades de sucesso, seus 

sujeitos, acabam assumindo posturas de repúdio, de não crença, de indisponibilidade, de 

repulsa, entre outras formas. 



 
 

                  

Se a escola adota a concepção de gestão democrática e participativa é 

importante salientar que os mecanismos e os instrumentos devam conduzir ao 

aperfeiçoamento contínuo das práticas de democratização do acesso e estratégias que 

garantam a autonomia, participação e permanência na escola, tendo como horizonte a 

universalização do ensino, bem como o debate sobre a garantia da qualidade, pois para que 

a escola realmente funcione numa perspectiva democrática e participativa, a mesma precisa 

ampliar suas ações em favor das questões de interesse social, ou seja, implementar o 

conselho escolar – colegiado a partir de uma perspectiva participativa, resguardando os 

interesses coletivos no âmbito dos sujeitos envolvidos: pais, professores, alunos, 

funcionários. Nesse sentido, a gestão da escola deve tomar atitudes para viabilizar práticas 

informativas continuas que venham favorecer as tomada de decisões conscientes e 

transparentes. 

A concepção de gestão escolar sugerida pela Secretaria de Estado da Educação 

– SEDUC/Maranhão é subsidiada, na maioria de seus instrumentos e mecanismos, por 

perspectivas que refletem as características gerenciais e democrática e participativa de 

gestão escolar, assim como algumas interfaces entre essas concepções. Embora ainda 

apresente a concepção de gestão associada ao aspecto burocratizado e 

compartimentalizado. 

A partir do exposto pode-se concluir que a concepção de gestão escolar no 

Estado do Maranhão apresenta-se associada ao modelo de gestão adotado que possui 

características de uma concepção associada ao modelo gerencialista e da gestão 

democrática e participativa, pois incluem programas e projetos que visualizam a difusão de 

gestão de pessoas, gestão compartilhada, gestão de informações, entre outras 

nomenclaturas. 

O estudo permitiu identificar de que maneira a gestão da escola media e legitima 

a concepção de gestão escolar sugerida pelo sistema público estadual de ensino, 

primeiramente isso acontece de forma explícita e implícita na sugestão dos documentos 

orientadores da prática de gestão escolar. Num outro momento, essas concepções se 

materializam nas normativas e nos planos de trabalhos da gestão da escola. 

As concepções de gestão escolar, tanto na organização gerencialista como na 

perspectiva democrático-participativa e suas interfaces são percebidas nas orientações do 

sistema estadual de educação, principalmente no aspecto legal e normativo. Estas 

concepções são evidenciadas também através de reuniões e dos cursos de formação de 

profissionais, professores e gestores. Nesses momentos os segmentos são orientados 

quanto ao interesse do órgão majoritário da educação no Estado e após, é sugerido à 



 
 

                  

gestão da escola, incluindo os seus segmentos, implementação das propostas oriundas dos 

cursos e/ou reuniões.  
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