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Resumo: Este texto trata da cultura da organização escolar frente ao processo da gestão
democrática, tendo como campo de pesquisa uma escola da rede municipal de Santa
Maria/RS. O estudo realizou-se por meio de pesquisa documental, tendo no Projeto PolíticoPedagógico da Escola e na organização do Conselho Escolar os espaços mais significativos de
organização participativa. A análise versa sobre a superação do modelo de administração
empresarial que caracteriza a gestão escolar frente ao processo de democratização da gestão.
Observou-se que a escola em questão ainda se ressente de uma visão clara sobre gestão
descentralizada, visto que anuncia sua proposta em acordo com o proposto na Lei Municipal
da Gestão Democrática, mas em uma clara contradição, prevê, ao longo de sua organização,
situações que caracterizam uma cultura de organização com base na centralização de poder,
especialmente na dependência de decisões que não partem de um coletivo participativo na
gestão da escola, indicando que a mesma não ocupa os espaços legais de autonomia.
Palavras-chave: gestão democrática; Conselho Escolar; Projeto Político-Pedagógico; cultura
de gestão escolar.

Abstract: This text deals with the culture of school organization in the framework of
democratic management and has its research field limited to a single school linked to the
municipal teaching network of Santa Maria, RS. The results of the analysis presented here
concern the overcoming of a model of business administration nowadays unsticking current
school management from the process of school management democratization. The analysis
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has been developed through a documentary search circumscribed to the Political-Pedagogic
Project and to the School Board, the most significant spaces of a participative organization at
basic schools. It was observed in the mentioned school the absence of a clear vision of
decentralized management, insofar as the institution states its pedagogic project in
consonance with the content of the Municipal Law of Democratic Management but, at the
same time, openly contradicting that law, proposes, its organization all over, situations which
characterizes an organizational culture based on the centralization of power, specially in their
dependence on decisions not sourced in a participant collectivity sharing the school
management, pointing to the fact that the school doesn't fill in the available legal spaces of
autonomy.
Keywords: Democratic Management, School Board, Political-Pedagogic Project, Culture of
School Management.

Introdução
O presente trabalho tem o objetivo de verificar como a escola se propõe a construir
uma cultura democrática das relações de poder nos diferentes espaços do ambiente escolar em
acordo com as políticas educacionais descentralizadas.
Entendendo com Torres (2005), cultura como conjunto de valores, de crenças, de
ideologias acionadas pelos sujeitos nos processos de interação social, assumindo o estatuto de
variável intermediária entre a ação comportamental e as condições objetivas impostas pela
estrutura, este trabalho trata da cultura de organização escolar através de pressupostos legais
em diferentes contextos.
Por meio de pesquisa documental, tendo como foco de análise o Projeto Político
Pedagógico (PPP) e o Conselho Escolar (CE) de uma escola municipal de Santa Maria/RS,
observou-se como a escola percebe a democracia e a autonomia, bem como se propõe a
operacionalizá-las em todos os seus setores. Os aportes teóricos da análise estão calcados na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9394/96 e na lei da Gestão Democrática
Municipal de Santa Maria/RS – Lei 4740/2003.
Em acordo com a proposta descentralizadora da LDB/96, a Lei Municipal de Gestão
Democrática de Santa Maria/RS – Lei 4740/2003 – regulamenta o processo de eleição de
diretores de escola, bem como a constituição e as atribuições do Conselho Escolar. Pelo que
preconizam os documentos é possível verificar se a cultura da divisão do trabalho aos moldes
da organização taylorizada, até então predominante na gestão escolar, tende a ser superada no
que tange a uma escola participativa e integrada ao meio, buscando nas comunidades interna e
externa, apoio para a democratização da gestão escolar.
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Este trabalho aborda, portanto, a questão da cultura de organização escolar, tendo
como foco de análise a democratização da gestão e as alternativas para tanto. Ocupando os
espaços de autonomia e democracia que se configuram nas propostas de administração atuais,
a ideia é romper a cultura de organização centralizada e autoritária que tem caracterizado a
gestão escolar ao longo de nossa história, especialmente na proposta de organização da gestão
que aqui se implanta com a divisão do trabalho fabril no período da ditadura militar a partir
dos anos de 1960.
Ao final, apresenta resultados da análise da escola frente a essas questões.

Gestão democrática frente à cultura de organização centralizada
O modelo de organização com base na democracia e na autonomia é um desafio que
está colocado às instituições educativas e aos sistemas educacionais pela Constituição Federal
de 1988 que, referendado pela LDB - Lei 9394/96, justifica a importância desta pesquisa,
entendendo que a proposta legal altera a organização administrativo-pedagógica que, até
então, se consolidou na escola.
Isto se afirma, considerando que a escola tem pautado sua estrutura de organização nos
princípios e métodos adotados na empresa capitalista, a qual se utiliza da divisão
pormenorizada do trabalho de modo que, cada profissional, executando unicamente as
atividades relacionadas à sua função, perde a visão do todo (PARO, 2006), fator impeditivo
da democratização da gestão escolar.
Segundo Paro (2006, p. 50), a subdivisão sistemática do trabalho na empresa
capitalista,
[...] atribui a cada trabalhador apenas uma parcela do trabalho total que é
realizado em conjunto por todos os trabalhadores empenhados na produção
de determinada mercadoria, concorre efetivamente para a elevação da
produtividade do trabalho [...].

Anteriormente o processo de produção era realizado por um trabalhador que executava
todas as operações constitutivas do seu ofício, o que lhe permitia ter controle sobre o processo
do trabalho como um todo. Com a mudança do processo de produção, o trabalhador passou a
exercer uma só função, ou seja, executar uma das numerosas partes do trabalho total (PARO,
2006). Este modelo foi reproduzido nas escolas, onde as decisões são tomadas por um número
reduzido de pessoas em uma perspectiva centralizada e hierarquizada de poder, representada
nas equipes diretivas.
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Com isso, não só o conjunto de professores como funcionários e alunos ficam
afastados da possibilidade de participação na construção da qualidade de ensino que ali se
produz, assim como fica impossibilitada a participação da comunidade externa, tendo em
vista a centralização e a burocratização que permeiam a administração escolar.
Esta cultura de organização, centralizada na figura do diretor e nas equipes diretivas,
não integrando a comunidade interna constituída por professores, alunos e funcionários nas
decisões escolares, divide a escola entre os que decidem e os que executam as deliberações
das chefias, muitas vezes alheias aos interesses coletivos. Deste modo a instituição educativa
se isola também da comunidade externa, proporcionando um tipo de gestão que desconfigura
a democracia como processo participativo, pois a mesma comparece à escola somente em
reuniões de pais para receber os avisos do que já foi decidido, não tomando parte ativamente
das decisões da instituição.
Excluindo as comunidades interna e externa de qualquer decisão de caráter
administrativo-pedagógico, este modelo de gestão coíbe a participação na construção de um
Projeto político-pedagógico que se caracterize como a identidade de uma escola que esteja a
serviço dos interesses sociais, assim como de qualquer tomada de decisão importante
referente a outros aspectos que envolvam a melhoria da instituição educativa em sua função
social.
A falta de participação da comunidade externa nas decisões de caráter administrativopedagógico se constitui em uma tradição de isolacionismo da escola do conjunto da
sociedade, agravada, entre outros fatores, pela cultura centralizadora que resulta,
particularmente, de dois períodos marcantes na nossa história: o Estado Novo (1937-1945) e a
Ditadura Militar (1964-1985), momentos que determinaram o afastamento da sociedade de
todos os assuntos do Estado, nos quais a comunidade não tinha espaço de participação em
qualquer instância social. Foram períodos em que a comunidade externa à escola foi chamada
apenas para apoio financeiro, já que, de acordo com o modelo de Estado em cada fase, houve
cortes de recursos à educação, especialmente no período da ditadura militar.
Com a abertura política na segunda metade dos anos de 1980 e a consolidação do
Estado neoliberal, há a redução do Estado para os serviços públicos e, em um processo de
descentralização, a comunidade será chamada a participar das decisões escolares, o que
justifica a democratização e a autonomia escolar na atual legislação da educação,
evidenciando-se, neste processo, “as conseqüências dos novos tempos de economia
globalizada, pela qual as contradições inerentes ao próprio sistema capitalista permitem que
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estruturas centralizadas percam espaço para as decisões locais colocando novos desafios para
a sociedade” (PEREIRA, 2007, p. 17-18 ).
Assim, de acordo com a Lei 9394/96, em seu artigo 15,
Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de
educação básica que os integram, progressivos graus de autonomia
pedagógica e administrativa e de gestão financeira observada as normas
gerais de direito financeiro público.

Na perspectiva da letra da lei, construir uma cultura organizacional com autonomia
pedagógica, administrativa e financeira resulta da contribuição de cada um dos indivíduos
integrados a um grupo e, sendo assim, se torna um conjunto de valores, de elementos de
expressão e de detalhes culturais, o que responsabiliza a todos, especialmente a figura do
diretor na condução desse processo. Nesta ótica, os sistemas de ensino devem ser organizados
para que, condizentes com as políticas educacionais descentralizadas, assegurem a autonomia
e a democracia às instituições de ensino.
Autonomia e democracia, portanto, se constituem em palavras de ordem que, em
acordo com a LDB/96, se traduzem na gestão democrática e nos espaços que a escola deve
ocupar para construir sua identidade.
Essas prerrogativas explicam as leis de gestão democrática dos Estados e dos
municípios que, regulamentadas e mantidas pelos respectivos Sistemas de Educação, deverão
assegurar os espaços de participação em todos os aspectos da organização escolar, entre eles,
a eleição de diretores de escola, a construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico, a
organização e o funcionamento de Conselhos Escolares.
Nesta direção, em 2003, foi aprovada a Lei da Gestão Democrática do Município de
Santa Maria, Lei nº 4740/2003 que trata da eleição de diretores e da organização e
funcionamento dos Conselhos Escolares.
Por essa lei, o Conselho Escolar se constitui o órgão máximo de decisões nas unidades
educativas por sua atribuição “consultiva, deliberativa e fiscalizadora” (Art. 24). O artigo 23
reza que o Conselho Escolar deverá ser “constituído pela direção da escola e representantes
dos segmentos da comunidade escolar”. No parágrafo único deste artigo fica estabelecido que
a comunidade escolar seja compreendida como “o conjunto de alunos, pais ou responsáveis
por alunos, membros de magistério e demais servidores públicos em efetivo exercício na
escola”.
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Segundo o artigo 25, que trata das atribuições, os Conselhos Escolares têm como
objetivo a participação ativa da comunidade nos processos de gestão escolar no âmbito
pedagógico, administrativo e financeiro.
Diante das deliberações da Lei 4740/2003, verificou-se como suas propostas são
referenciadas no Projeto Político Pedagógico de uma escola municipal de Santa Maria, tendo
em vista a descentralização político-administrativa da instituição e o poder decisório calcado
em determinações do Conselho Escolar.
Da análise documental realizada, referente aos documentos já mencionados neste
artigo, foi possível observar que o projeto pedagógico da escola traz como base de gestão o
que preconiza a Lei da Gestão Democrática do Município de Santa Maria nº 4740/2003,
reconhecendo a importância e a função do Conselho Escolar, tal como a criação e a garantia
de mecanismos de participação efetiva e democrática da comunidade nas decisões escolares,
reafirmando o que está posto no artigo 25 da referida Lei. Neste aspecto, a comunidade
escolar deverá assumir compromisso com a fiscalização da gestão administrativo-pedagógica
e financeira da escola, referendando o que propõe a LDB/96.
Pela Lei Municipal 4740/03, o Conselho Escolar assume a função fiscalizadora e
deliberativa, constituindo-se como a instância superior de decisão por agregar a representação
da comunidade como um todo e, nesta perspectiva, é um órgão da gestão da escola que
assume importância acima da figura do diretor, podendo “adendar, modificar e aprovar o
plano de aplicação financeira”, elaborado pela direção da instituição (Lei 4740/03, Art. 25,
IV).
Desta forma o Conselho Escolar assume uma função de destaque na gestão da escola
com poder, inclusive, para destituir o Diretor, se necessário (Art. 25, IX), por meio de
instauração de sindicância para fins de avaliação de operações que impliquem em atos não
compatíveis com os ideais de legalidade e lisura de procedimentos administrativos.
Da análise do Projeto Político Pedagógico da escola em estudo em relação ao
Conselho Escolar verifica-se que o mesmo reproduz a linguagem da Lei 4740/03,
apresentando propostas de descentralização de relações de poder coerentes com o previsto na
lei em questão sobre a democratização da gestão. No entanto, o mesmo documento evidencia
contradições em seu discurso ao afirmar a cultura do centralismo, negando o poder do
Conselho Escolar, tal como propõe a lei, visto que as decisões ficam sob a responsabilidade
das equipes diretivas e, nestas, um destaque ao papel do diretor como figura central de poder
em todas as questões ligadas à escola e não como um articulador de processos participativos
na instituição educativa.
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Em uma das afirmações do Projeto Político-pedagógico, observa-se que:
A direção, como autoridade, deve criar mecanismos de participação da
comunidade escolar em reuniões, assembléias de pais para promover uma
efetiva participação de todos os segmentos da escola (grifos nossos) (Projeto
Político Pedagógico da escola municipal, 2007-2009, p. 16).

Na continuidade da análise do projeto da escola, vão se revelando as contradições
frente à democracia e a autonomia da instituição, tendo em vista que:
A organização administrativa municipal obedece a uma hierarquia
estabilizada da SMED5 (diretora geral da educação e coordenadoras de
ensino). As diretoras das escolas trabalham em total sintonia com as
orientações da SMED e que por sua vez mantém uma equipe (vice diretora,
coordenadoras, orientadoras e educadora especial sob sua orientação) [...]
Desenvolver suas atividades sob a orientação da secretaria de município da
Educação (SMED) [...] O serviço de coordenação pedagógica acompanha
o desenvolvimento do trabalho pedagógico, planejando coordenando e
acompanhando as atividades curriculares, conforme a linha filosófica da
escola, em consonância com a da Secretaria de Município da Educação
(grifos nossos) (Projeto Político Pedagógico,2007-2009, p. 20 e 22).

Ao centrar o poder nas equipes diretivas, a escola reproduz a divisão do trabalho
fabril, configurando a organização escolar aos moldes da administração do sistema capitalista,
situação que se agrava no instante em que a escola, não ocupando o seu espaço de autonomia,
fica submetida apenas a cumprir determinações da SMEd, evidenciando a omissão da
instituição em criar suas próprias regras de conduta. Isto configura um poder local, interno,
submetido a um poder externo, descaracterizando o poder da participação coletiva na
construção de uma identidade que caracterize um projeto próprio da escola. Segundo Bruno
(1990, p.10),
O poder de decisão pessoal tende a desaparecer diante do poder de uma
estrutura abstrata de regras de funcionamento. Embora o poder permaneça
vertical, processando-se de cima para baixo, ele perde a forma piramidal e
assume a conformação de esferas articuladas que se sobrepõem. É o
conjunto dos responsáveis por um nível que controla a atividade do pessoal
do nível inferior, e eles próprios são controlados pelo conjunto dos
responsáveis do nível superior.

No decorrer da análise, vai se descortinando uma escola hierarquizada, segmentada e
distanciada de um processo democrático de gestão na sua prática, visto que o PPP da escola
não menciona situações em que o processo democrático possa ocorrer, nem em quais
momentos. A partir de então, é possível questionar qual a real participação da comunidade nas
5

SMED – sigla que indica Secretaria Municipal de Educação
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decisões da escola, pois segundo o Projeto Político Pedagógico, quem deve comandar toda e
qualquer forma de participação é o diretor, o que segundo Paro (2006), implica um sistema de
gerenciamento presente na realidade escolar, passando por todas as atividades realizadas na
mesma.
[...] Assim, a última palavra deve ser dada pelo diretor, colocado no topo
dessa hierarquia, visto como representante da Lei e da Ordem, e responsável
pela supervisão e controle e atividades que aí se desenvolvem (PARO 2006,
p 132).

Ao afirmar que o diretor exerce “autoridade” sem “autoritarismo”, o Projeto Político
Pedagógico evidencia, também, a dúbia interpretação do exercício de poder o que, para a
escola, constitui-se em uma capacidade inerente à função desempenhada por setores,
confirmando a divisão do trabalho. Asseverando que as decisões serão tomadas no coletivo,
desde que “sejam respeitadas as especificidades de cada função em todos os níveis” (Projeto
Político Pedagógico da escola municipal, 2007-2009, p.15-16), a escola evidencia a cultura do
individualismo na gestão escolar, mascarada sob um discurso democrático.
Confirma-se, assim, um modelo de gestão com base na divisão do trabalho, impedindo
a participação da comunidade escolar, especialmente dos professores na gestão da escola.
Com isso, se reproduz, sob um novo discurso, a administração empresarial, em que cada setor
está encarregado e envolvido com uma parte do todo, sem se envolver, ou sequer ser
solicitado para as decisões da organização da escola como um todo. Isso confirma a posição
de Bruno ao estabelecer uma relação entre a fábrica e a realidade escolar no que se refere à
participação e autonomia:
[...] os mecanismos de controle são relativamente invisíveis e as hierarquias
perdem as formas piramidal e decorrentes das formas tradicionais de
organizações do poder, a aparência assumida por esse novo sistema é a da
participação e autonomia. Trata-se, no entanto, de uma participação
controlada e de uma autonomia meramente operacional, o que permite
atendimento às condições locais sem ameaça da estabilidade de toda a rede
sob o controle da organização (BRUNO, 1990, p. 13).

Isto assegura no PPP da escola, ao longo de seu texto, a importância das hierarquias,
tendo em vista que a mesma mantém níveis diferenciados de autoridade na instituição, o que
não garante a participação do coletivo de modo que a comunidade escolar, especialmente o
conjunto de professores, sintam-se autores de um projeto educativo voltado para a formação
consciente de seus cidadãos, comprometidos com a compreensão crítica da realidade com
vistas a sua transformação.
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Para reverter este tipo de relação de poder em que a cultura do autoritarismo é mais
forte do que a participação coletiva é preciso garantir a autonomia, não só da escola, mas
também dos sujeitos que nela se encontram, dando-lhes possibilidade de novos caminhos para
a participação, seja através da formação continuada, das sessões de estudos, da reorganização
dos espaços de avaliação da escola como um todo.
A partir da concepção de gestão democrática, entendida como divisão, ao contrário de
centralização de poder, todos os integrantes da comunidade escolar serão gestores na prática
da organização escolar. Nesta ótica, é possível entender que o diretor não pode ser visto como
autoridade única na escola. A função do diretor, neste contexto, é a de articular todos os
meios para a formação de coletivos que envolvam o pessoal responsável pela gestão da
escola, fazendo com que estes tenham a oportunidade de participar ativamente das questões
referentes à instituição de ensino, estejam eles organizados sob a forma de Conselho Escolar,
grupos de professores responsáveis, especialmente, com a construção do PPP, conforme Art.
13 da LDB/96, bem como a organização da comunidade (interna e externa) para participar da
gestão escolar.
Esta posição é enfatizada por estudiosos do assunto que, ao tratar da autonomia e da
democracia na escola, observam a importância desta assumir estes espaços em uma nova
perspectiva de gestão. Segundo Pereira e Ferreira (2007, s/p),
Através da autonomia criam-se novas relações sociais opostas às relações
autoritárias pré-existentes. Autonomia nega a universalização e se vale da
diferença valorizando a originalidade e o novo e buscando o intercâmbio
com outras experiências sociais.

A autonomia será alcançada quando a escola, através de seus professores, em conjunto
com a representação da comunidade, participar da elaboração do seu Projeto Político
Pedagógico (PPP), o que não se observou na instituição investigada, tendo em vista que o PPP
da escola em questão foi construído somente pela equipe diretiva, não cedendo o espaço para
os demais integrantes da comunidade escolar para dele participar, o que é de direito legal.
Tem-se de ter presente que o Projeto Político-Pedagógico se constitui na identidade da escola,
visto que o mesmo expressa o modelo de educação vigente na mesma, isso porque o PPP
deverá exprimir a busca de uma escola de qualidade, tendo na estrutura administrativodidático-pedagógica o “maior peso na condução dos objetivos educacionais e de seu
entrelaçamento com as determinações de ordem administrativa” (PARO, 2007, p.11), o que
“depende dos objetivos que se pretende buscar com a educação” (idem, p. 15).
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Pensar em democracia e ser democrático significa equilibrar autoridade e liberdade
coletiva e individual, pois democracia não implica liberdade individual sem que haja
igualdade, de modo que o bem comum seja considerado. Implica, sim, uma construção em
conjunto, na qual todos poderão manifestar-se, usando o diálogo e a assunção de
responsabilidade para a ajuda e participação coletiva na construção de uma escola de melhor
qualidade social.
Na posição de Paro (2007, p.28),

Uma proposta de melhoria da qualidade do ensino, a pesquisa e o
conhecimento dessa realidade são necessários, quer para considerar as
potencialidades da escola, sabendo com que mediações é possível contar
para conseguir o que se deseja, quer para identificar os obstáculos
existentes, propondo medidas que modifiquem a própria realidade escolar.

Buscar essa articulação nos diferentes espaços da instituição educativa é mediar,
através dos sujeitos que nela estão inseridos, uma educação de qualidade, o que implica, como
já foi salientado no presente trabalho, uma liderança democrática, capaz de interagir com
todos os segmentos da comunidade escolar.
Escola democrática, na visão de Bordignon (1993, p.73),
[...] precisa ser concebida, não mais como organização burocrática, mas
como instância de articulação de projetos pedagógicos partilhados pela
direção, professores, alunos e comunidade. Na escola, assim concebida, não
há lugar para burocratas, nem súditos. Nela, todos os envolvidos são
cidadãos, atores participantes de um processo coletivo de fazer educação.
Educação que se constrói a partir de suas organizações e processos, a
cidadania e a democracia.

A instituição educativa deve estar consciente do desafio que enfrenta para construir a
democracia em uma sociedade capitalista, considerando que a escola se configura como um
instrumento do capital e, nessa posição, é uma instituição reprodutora das desigualdades
sociais, onde a democracia não acontece, pois em uma sociedade de classes o poder fica
centrado na minoria. Neste caso, a administração serve de instrumento para fortalecer o status
quo da classe dominante, prolongando ainda mais o seu domínio.
Compreender esta situação é requisito básico para a instituição educativa proporcionar
espaços em que ocorram manifestações e interações entre todos os integrantes da mesma,
espaços que não estejam apenas relacionados com a reprodução de conteúdos, ou apenas com
o cumprimento de programas escolares, pois “prendendo-se a um currículo essencialmente
informativo, ignora a necessidade de formação ética de seus educandos” (PARO, 2007, p.18).
Poíesis Pedagógica - V.9, N.1 jan/jun.2011; pp.73-85

Democracia e autonomia da gestão escolar

83

É nesta perspectiva que a gestão democrática deve acontecer de modo a repensar a escola e
sua estrutura administrativo-político-pedagógica, deixando de lado a visão centralizadora do
poder.
Para pensar em uma escola em que todos possam se envolver nas decisões e construir
juntos caminhos melhores a serem seguidos, é preciso, portanto, levar em conta o contexto
sócio-politico-econômico que a determina, ou seja, é preciso pensar na sociedade em que as
políticas da educação se inserem, de modo que as mesmas sejam utilizadas para atender às
necessidades de todos os sujeitos que estão nela envolvidos. É importante lembrar que cada
escola é única, da qual farão parte diferentes sujeitos: professores, alunos, funcionários e
comunidade, o que implica a união de todos que a integram, de modo que as necessidades e
vontades da maioria possam ser manifestadas e colocadas em prática.
O PPP, nesta ótica, não pode ser apenas mais uma burocracia, mas se constituir em
ações efetivas, podendo com isso, posteriormente, todos juntos avaliar a que a escola se
propõe e o que realmente realiza, tanto em seus aspectos positivos como negativos,
direcionando as decisões a serem tomadas.
Pensar em democracia na escola, portanto, implica em fazer com que os sujeitos
participem, decidam e se comprometam a realizar uma educação de qualidade, tendo como
princípio básico a formação de sujeitos críticos, cidadãos comprometidos com a
transformação social.

Considerações finais
Como formadora de cidadãos para participar ativamente da vida social, cabe à escola
reconhecer e compreender a sociedade em que estamos inseridos e encontrar meios para
superar essa difícil tarefa para o que se faz necessário buscar uma mudança que envolva todos
os sujeitos que, direta ou indiretamente, têm uma relação com a escola, ou seja, através de
suas ações, deve envolver alunos, professores, funcionários e toda a comunidade a ela
pertencentes.
Em uma escola participativa entende-se o Projeto Político-Pedagógico e o Conselho
Escolar como os seus grandes desafios, o que, nos documentos analisados da escola em
estudo, ainda se constituem em situações difusas, visto o discurso das leis e a proposta da
escola que, ora centraliza decisões, ora assume espaços de participação. Isso mostra a
dificuldade de superar estruturas centralizadas e assumir os espaços de autonomia e
democracia na instituição.
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É preciso que as questões da escola sejam construídas com o “todo”, tendo no Projeto
Político Pedagógico a figura central, o que implica construção coletiva, de forma que todos os
sujeitos envolvidos com a gestão da escola possam construir uma identidade escolar que seja
representativa da vontade e necessidade da maioria.
Isso representa uma nova cultura de organização, considerando que a cultura escolar
não é só um conceito teórico, mas tem também implicações práticas. A expressão cultura
escolar tende a ser um conceito unificador que relaciona diversas áreas específicas nas quais
as escolas operam, se constituindo no modo como as coisas são feitas no âmbito de uma
organização.
Ao contrário da cultura de organização fabril, ou empresarial a escola tem
especificidades próprias. Neste caso a cultura da organização escolar configura-se, conforme
Pol, Hloušková, Novotný, Zounek (2007),
[...] como um conjunto de suposições, abordagens e princípios geralmente
perfilhados numa determinada escola e mantidos durante um longo período
de tempo [...]. De acordo com Jakubíková, a cultura escolar sempre
manifestou determinados sinais que permitem inferir a sua aceitação ou
rejeição por parte da população escolar. Isto inclui a tradição, capacidade
para mudar, [...] (i.e., pode ser adoptada como única e ser aprendida) e a
capacidade de autotransformação (1999, p.72).

Assim, a cultura de gestão adquirida por um grupo pode ser moldada e/ou
transformada. As transformações se dão em virtude das particularidades de cada instituição,
apesar das dificuldades em vencer barreiras históricas cujas características estão identificadas
em hierarquias resistentes a mudanças.
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