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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a estrutura administrativa da gestão 

escolar do sistema educacional de Imperatriz, buscando compreender sua realidade 

diante do contexto de muitas mudanças, provocadas pelo processo de descentralização 

de recursos para municípios e escolas ocorridos a partir da década de 1990, e dos 

desafios na formação humana no mundo atual. Utilizamos uma abordagem exploratória 

com base em fontes bibliográficas e documentos primários. Concluem-se constatando 

que no processo de Gestão Escolar Municipal, há hiatos entre os indicadores 

quantitativos e qualitativos, refletidos nos indicadores educacionais, que apresentam 

situações muitos heterogêneas em condições de localização, clientela, de pessoal e 

trabalho muito próximos, o que denota uma clara relação entre a atuação do Gestor (a) 

escolar e os resultados alcançados. Demonstrando a importância e relevância com a 

condição de sua qualificação pedagógica e administrativa para o exercício eficiente da 

gestão e contribuição com o conjunto de expectativas e mudanças que se espera da 

educação atual. 

 

Palavras-chave: Estrutura administrativa; Gestão Escolar; Sistema escolar de 

Imperatriz. 

 

ADMINISTRATIVE STRUCTURE OF THE SCHOOL MANAGEMENT OF 

THE EDUCATIONAL SYSTEM OF THE  IMPERATRIZ 

Abstract 
The present study aims to analyze the management structure of school management of the educational 

system of the Imperatriz, seeking to understand their reality on the context of many changes caused by the 

process of decentralization of resources to municipalities and schools occurred from the 1990s, and 

challenges in human development in the world today. We use an exploratory approach based on 

bibliographic sources and primary documents. Conclude up finding that the process of School 

Management Municipal, no gaps between the quantitative and qualitative indicators, reflected in 

educational indicators, which have many heterogeneous situations under conditions of location, clientele, 

staff and work very close, which shows a clear relationship between the performance of the Manager (a) 

school and the results achieved. Demonstrating the importance and relevance to the condition of their 
pedagogical and administrative skills for the efficient exercise of management and contribution to the set 

of expectations and changes expected in education today. 

Key words: Administrative Structure; School Management; System School of 

Imperatriz. 
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1 INTRODUÇÃO  

O objetivo deste artigo é analisar a estrutura administrativa da gestão escolar no 

Município de Imperatriz, identificando possíveis pontos positivos e ou vulnerabilidades, 

frente aos desafios na formação humana e contribuição com o desenvolvimento 

regional, considerando o processo de construção da autonomia político-administrativo, 

que vem sendo buscado no contexto da Escola Pública brasileira, após as diversas 

mudanças implantadas a partir dos anos 90, que requerem uma atuação consistente das 

gestões escolares, visto o conjunto de atividades Pedagógicas e Administrativas que 

passam a ser responsáveis em função das novas exigências na formação humana e a 

descentralização/repasses diretos de recursos para as escolas.  

Tendo como parâmetros recomendações de organismos internacionais, como a 

UNESCO, e a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico – 

OCDE, foi criando a partir da década de 1990, uma série de políticas públicas voltadas 

para o fortalecimento do processo de ensino, como a criação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério- FUNDEF, 

Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de 

Educação - FUNDEB e a Lei 9394/96, além da ampliação de recursos por meio do 

Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE. Todos esses esforços tornaram mais 

claros as metas e indicadores esperados. 

Assim, houve um reforço na aplicação de instrumentos de avaliação e diagnostico das 

políticas educacionais, aplicados para todos os sistemas de ensino, pelo MEC/INEP, 

através do Sistema Nacional de Educação Básica-SAEB, que somados as informações 

sobre rendimento escolar, determinam o Índice de desenvolvimento da Educação Básica 

– IDEB de cada ente do sistema de ensino. Sendo esse processo de avaliação de suma 

importância para a compreensão, avaliação e comparação de cada sistema de ensino e a 

gestão escolar um instrumento valioso no contexto, considera-se de grande relevância e 

viabilidade a proposta. 

Como parte das discussões para a organização da Dissertação de Mestrado em Gestão e 

Desenvolvimento Regional pela Universidade de Taubaté – UNITAU. Nesse contexto, 

o texto tem como norte o objetivo geral da dissertação que é compreender o 

desenvolvimento educacional do Município de Imperatriz por meio da análise dos 

processos e resultados da gestão no ensino fundamental. Dessa forma, apoia-se no 

questionamento, qual a influência da gestão escolar nos resultados dos indicadores 

oficiais para o desenvolvimento local e regional? 

2  REFERENCIAL TEORICO 

O estudo tem como ponto de partida um quadro de referência teórico-metodológico, 

pois conforme descrito em Vergara (2008, p.9), existe uma estreita relação teoria e 

método: 
Teoria e método são interdependentes. Ambos buscam realizar o objetivo da 

pesquisa, seja ele de descrever, explicar, descobrir, compreender, predizer 

determinado fenômeno. A teoria pode gerar e dar forma ao método e o 

contrário também é verdadeiro. Ambos se nutrem. 

2.1 Recursos para a educação pública no Brasil caminhos da descentralização  

O conjunto dos recursos públicos dos entes federados no Brasil é formado pelos 

diferentes impostos adquiridos por meio de cobranças diretas e indiretas à sociedade e 

ou partilha por meio dos fundos constitucionais tais como (FPE, FPM, FUNDEF, 

FUNDEB), são também chamados de fundos públicos e que dentro de uma federação, 

formam sua base, além de se tornarem muitas vezes, ou quase sempre objeto de 



disputas, principalmente os que possuem grande capacidade de promoção dos 

indicadores sociais, econômicos e estruturais, a exemplo dos da educação. 

 

Segundo o INEP/FNDE, os recursos públicos aplicados em educação correspondem 

aos dispêndios realizados pela administração direta, por autarquias e fundações, 

financiadas com recursos de impostos e de contribuições e com receitas próprias. Além 

de compreender como cobertura dos investimentos públicos em educação a formulação 

de política, manutenção e desenvolvimento do ensino, a expansão e melhoria das 

escolas de diversos níveis e modalidades de ensino, dos estabelecimentos de educação, 

dos programas de assistência ao estudante, entre outros. 

 

Essas definições do INEP/FNDE, assim como uma gama de informações sobre os 

investimentos públicos em educação, disponíveis no Ministério da Educação (MEC) 

evidenciam o grau de recuperação do governo federal no controle dos gastos públicos, 

realizado por meio da coordenação de seus usos a partir de meados de 1990.  

Na área da educação, mais especificamente, isso se deu com a institucionalização do 

FUNDEF (Fundo de Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério) em 1996 que vigorou até 2006 e da LDB (Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional) nº 9.394, de 20 de 1996. A partir de 1º de janeiro de 

2007, passou a vigorar o FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). 

 

Na atual Constituição, a aplicação de recursos em educação está firmada no Artigo 212. 

Segundo o que procede dos textos legais, nunca menos de 18% da União e 25% das 

receitas de impostos e transferências constitucionais dos estados e municípios deverão 

ser aplicados na educação pública. Uma vinculação ainda é prevista para o ensino 

fundamental, 60% dos recursos estaduais e municipais vinculados ao ensino deverão 

ser investidos nessa etapa. Ainda na Carta Magna, se consolidam nos artigos 22, XXIV 

e § único, 23, V, 24, IX e 30, VI atribuições relativas à educação. 

 

As ações descentralizadoras e, particularmente, a municipalização da educação, 

também estão estreitamente relacionadas às mudanças vividas pelo Brasil nos seus 

aspectos políticos e econômicos ocorridos nos anos de 1980 e 1990. A partir de meados 

da década de 1990, houve uma mudança no padrão federativo, com o intuito de 

melhorar a coordenação federativa na distribuição e gastos dos recursos públicos. 

 

O estudo de Castro e Duarte (2008, p.9) apresenta argumentos norteadores do debate 

constituinte para a descentralização da política educacional, a saber: “otimizaria 

recursos pela eliminação de atividade-meio; fomentaria uma efetividade maior das 

políticas, já que transferiria para a ponta dos sistemas e tornaria o processo mais 

transparente, pois permitiria à população local fiscalizar a devida aplicação de 

recursos”. Assim, são definidos as instâncias de controle social e acompanhamento dos 

recursos repassados, tanto para municípios como diretamente às unidades escolares, 

tais como (Conselhos municipais de acompanhamento e controle social 

FUNDEF/FUNDEB, Conselho de acompanhamento do Programa de Alimentação 

escolar – PNAE e Associações de Pais e Mestres e ou Conselhos escolares). 

 

Acompanhando os acontecimentos pós-constituição, Castro e Duarte (2008 p. 11) 

apresentam um balanço dos avanços da descentralização das políticas educacionais, 

como positivas quanto aos aspectos que envolvem financiamento e execução, no 



entanto, ainda apresenta limitações nos mecanismos e processos decisórios, como a 

escassez de canais de participação de outros níveis de governo e da sociedade. Esse 

balanço foi feito com base nos governos Collor de Melo, Itamar Franco, Fernando 

Henrique Cardoso e Lula (a ordem dos governos é também a ordem de aprofundamento 

da descentralização). 

 

Os marcos institucionais que hoje legalizam a educação brasileira, também são objetos 

de análise dos autores citados, esses marcos constituem-se: da Constituição de 1988, da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996) e  um conjunto de normas infraconstitucionais e resoluções do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), como parâmetros legais de distribuição de 

competências entre os entes federativos. Consideram que esses marcos 

institucionais,são hoje, uma característica do “atual estágio do federalismo brasileiro“, 

onde a “Constituição de 1988, ao dispor através em seu artigo 211 que as esferas de 

governo se organizarão em regime de colaboração, referendou uma estrutura federativa 

fundamentada num sistema de cooperação”[...] porém, expõem que esse sistema de 

cooperação [...]”abriu margem para desvios quanto às responsabilidades por parte das 

esferas subnacionais, uma vez que não ficava clara a competência de cada uma”. 

(CASTRO e DUARTE, 2008, p.12). 

 

Percebe-se que era um momento de busca por uma eficiência nos gastos dos recursos 

públicos, que a década de 1990, de forma mais específica a sua segunda metade, 

através de sinais de equilíbrio econômico e firmação das instituições, permite 

acontecer. Se nos ano de 1980 e primeira metade dos anos de 1990, não se tinha uma 

economia que viabilizasse a disponibilidade de recursos e tão pouco o controle dos 

mesmos. 

 

O final dos anos de 1990 apresenta uma política de distribuição de recursos com maior 

clareza de competências, fato verificado através das bases legais instituídas nesse 

período para a educação, que já compõem este texto, acompanhadas da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000). 

 

Assim como a busca por uma melhor definição de competências para a educação 

brasileira, a Constituição de 1988 e todos os outros marcos legais, também baseado 

num regime de colaboração, estabelecem normas quanto a origem e usos dos recursos 

da educação. Castro e Duarte, (2008). 

 

A Constituição fez com que os três entes federados União, Estados e Municípios 

adquirissem autonomia política, administrativa e econômica, com destaque para o 

município, que na nova carta, foi elevado à categoria de unidade jurídica independente. 

Apesar das considerações sobre os problemas de competência entre União, Estados e 

Municípios, mesmo com a Constituição de 1988, essa carta foi adotada conforme consta 

em vários trabalhos como importante na discussão da municipalização da educação. 

2. 2  Processo de Municipalização da Educação 

O processo de municipalização da educação brasileira compreende as responsabilidades 

dos municípios de prestar serviços educacionais ao ensino fundamental, educação 

infantil e complementariamente a educação e alfabetização de jovens e adultos. Essas 

responsabilidades estão em acordo com alguns marcos legais anteriores à Constituição e 

também da atual Constituição, que favoreceu a intensificação desse processo, dado a 

conjuntura de sua promulgação, assim como da década de 1990. (marcada pela 



retomada da redemocratização do País, Nova LDBN 9396/96, criação do FUNDEF a 

Conferência Mundial de Educação Para Todos –Jomtien - Tailândia).  A partir da 

década de 1990, portanto a efetivação da municipalização da educação tem uma relação 

bastante estreita com a promulgação da Constituição de 1998. A Constituição 

estabeleceu competências privativas, comuns e concorrentes da União, dos Estados e 

dos Municípios, por meio dos artigos 22, XXIV e § único, 23, V, 24, IX e 30, VI, assim 

como no o artigo 211 que discorre sobre a organização em regime de colaboração para 

assegurar a universalização do ensino obrigatório e no artigo 208 dar uma ampla 

garantia de acesso à educação.  

Há que se ressaltar também, a importância da Lei de nº 9394/96, (LDBN) Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, da Emenda Constitucional de nº 14 e da Lei 

de nº 9424/96 que criaram e regulamentaram o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF) e da 

Lei nº 11.494/2007 que criou o  Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Básico e Valorização do Magistério (FUNDEB). 

  

Como construção social, a municipalização da educação, é resultante de contextos 

econômico, político e social, assim como a descentralização. Dessa forma, situamos que 

durante os anos de 1990, a globalização imprimiu um novo papel ao Estado, no que se 

refere principalmente à governabilidade tanto em função de uma autonomia cada vez 

maior da economia capitalista, como em função das diferenças sociais e econômicas. 

 

Verifica-se assim, durante a referida década, denominada “década da educação” as 

reformas do setor público estão associadas a uma crescente globalização da economia. 

Na educação, as políticas educacionais orientam-se a partir de diagnósticos, relatórios e 

receituários de organismos internacionais como o Banco Mundial (BM), Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Internacional para a Reconstrução e 

o Desenvolvimento (BIRD), além de programas de cooperação técnica como o 

Programa das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), sobre 

esse contexto Freitas (2002, p. 142), expõe: que no desenvolvimento e na 

implementação das políticas educacionais neoliberais, a qualidade da educação, 

assumida como bandeira pelos diferentes setores governamentais e empresariais, 

adquire importância estratégica, como condição para o aprimoramento do processo de 

acumulação de riquezas e aprofundamento do capitalismo.  

 

Essas políticas dos anos de 1990 diferem-se das da década anterior cuja organização 

era em torno de regulação de uma “racionalidade democrática” enquanto as políticas 

dos anos 90, a direção foi pela racionalidade financeira. No primeiro caso, houve uma 

dispersão de recursos e no segundo caso, houve uma redução dos gastos públicos. 

(SOUZA e FARIAS 2004, p. 928-929). 

 

Observando o contexto em que ocorre a reforma da educação nos anos de 1990, se 

ressalta que ocorreu uma descentralização direta com a Constituição e outra com as 

orientações dos organismos internacionais à administração do Estado brasileiro. 

A partir da segunda metade da década de 90 os rumos da municipalização são definidos 

pela NLDB 9394/96, com o princípio do direito universal à educação para todos, 

apresentando mudanças na educação infantil (inclusão de creches e pré-escola), defesa 

da gestão democrática do ensino público, busca de autonomia pedagógica e 

administrativa, além da obrigatoriedade do ensino gratuito e do FUNDEF, que assumiu 



por meio do aspecto financeiro esse processo a partir das matrículas no ensino 

fundamental. 

 

A implantação do FUNDEF com a destinação constitucional dos recursos e vinculação 

por matrículas foi considerada para CASTRO (1999, p. 114), a principal medida do 

governo para sinalizar a importância do ensino fundamental e favorecer a sua 

ampliação/universalização. Apesar de fazer parte da Constituição brasileira que um 

mínimo de 25% das receitas tributárias de estados e municípios devam ser aplicados na 

educação, “era notório o desperdício de recursos, muitas vezes desviados da educação 

para outras finalidades” (CASTRO, 1999, p. 114). 

 

A competência e capacidade de arrecadação dos estados e municípios determinavam 

suas capacidades de investimento na educação, provocando distorções. Castro (1999, p. 

114-15), demonstra que nas regiões Sul e Sudeste, os estados desenvolveram redes mais 

amplas de atendimento escolar, liberando os municípios. Um acontecimento inverso 

ocorreu em áreas mais atrasadas, como o Norte e o Nordeste. Nesses espaços, o 

atendimento é mais recente e promovida pelos municípios. Em nível de ilustração a 

autora situa que 90% das matrículas em São Paulo eram de responsabilidade do estado, 

enquanto no Maranhão 68% das matriculas públicas eram de responsabilidade dos 

municípios, proporcionando ensino de baixa qualidade, assim como, salários baixos. 

Assim, a implantação do FUNDEF e depois do FUNDEB, com suas características de 

complementação de recursos para estado e municípios com arrecadações baixas e que 

não alcançavam os valores estipulados por aluno/ano, casos do (Maranhão e 

Imperatriz), promoveu uma expansão na oferta educacional, principalmente do ensino 

fundamental. 

 

Existe concordância de que o FUNDEF tenha proporcionado na educação: melhora na 

qualidade nos locais de menor disponibilidade de recursos; aumento no número de 

matrículas; facilidade na municipalização do ensino fundamental; descentralização da 

administração do ensino fundamental; maior envolvimento dos pais na administração da 

escola e melhorias no salário e formação de professores. 

 

Em substituição ao FUNDEF, entrou em vigor por meio da Lei 11.494/2007, o 

FUNDEB para um prazo de 14 anos, até o final de 2020. Os recursos que compõem o 

FUNDEB têm sua origem na própria arrecadação dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, mais complementação da União para Estados e Municípios com níveis de 

arrecadação insuficientes para compor o valor aluno/ano, conforme cálculos definidos 

anualmente pelo FNDE/MEC, de acordo com dados do censo escolar. São consideradas 

inovações no FUNDEB: a cobertura da educação básica ampliada, alcançando a 

educação infantil, ensino fundamental e médio, dentro dos limites de responsabilidade 

de cada ente da federação, conforme Decreto Nº 6.253/2007, Art. 3º. 
Art. 3o  Para os fins do disposto no art. 9o, § 1o, da Lei no 11.494, de 2007, os recursos            

serão distribuídos considerando-se exclusivamente as matrículas presenciais efetivas nos respectivos 

âmbitos de atuação prioritária, da seguinte forma: 
I - Municípios: educação infantil e ensino fundamental; 

II - Estados: ensino fundamental e ensino médio; e 

III - Distrito Federal: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 

 

2.3 A Gestão Escolar em Imperatriz 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm#art9�1


O sistema municipal de educação é composto por 152 (cento e cinquenta e duas ) 

unidades escolares, com atendimento nos seguimentos Educação Infantil (creches e pré-

escola), ensino  fundamental e educação de jovens e adultos (EJA – Fundamental), com 

uma clientela de 42.709 (quarenta e dois mil, setecentos e nove) alunos (Censo 

MEC/INEP, 2012).  Tendo apresentado um crescimento quantitativo bem acentuado, a 

partir da implantação do FUNDEF em 1996 e FUNDEB em 2007, que promoveram 

uma melhor distribuição de recursos para a educação brasileira, além de garantirem a 

vinculação dos recursos a matricula e complementação por parte da União, a Estados e 

Municípios com arrecadação vinculada inferior ao estabelecido por aluno/ano, pelo 

MEC/FNDE.  Esses fundos acompanhados da Constituição Federal de 1988 e da Nova 

Lei de Diretrizes e Base – Lei 9394/96, iniciam um amplo processo de descentralização 

e municipalização de educação no Brasil. 

Teve-se ainda um acréscimo de recursos repassados diretamente as escolas, por meio do 

Programa Dinheiro na Escola (PDDE), fato que conforme Costa, (1999, p. 89), o 

processo de melhor aplicação e resultados dessa descentralização, está relacionado com 

o nível de formação de diretores e professores, acrescentado que quanto maior o nível 

de formação do diretor, maior o sucesso nos resultados.  

Em Imperatriz, esse processo de crescimento de matriculas esgotou a capacidade de 

atendimento em estrutura física própria (pois em 1994, por meio de acordo 

Município/Estado foram repassados ao Estado 29 prédios escolares do município), 

sendo repassadas as maiores unidades. (não é possível afirmar, mais se podem 

questionar as verdadeiras intenções do Estado, visto que em 1995 já era assegurado o 

financiamento do FUNDEF).  Assim, o município teve que recorrer a prédios 

terceirizados (alugados), de escolas particulares e ou residências adaptadas como 

escolas/creches quase sempre contadas como escolas conveniadas, fato que compromete 

até hoje a qualificação do Sistema municipal de educação, considerando que a rede 

ficou extremamente pulverizada e com unidades em condições muito precárias, e 

segundo Costa, (1999, p. 95), os processos de inovações e mudanças são melhores 

absorvidos em escolas estaduais, escolas grandes e em escolas de municípios grandes, 

ou seja, explica ai parte das disparidades nos indicadores da educação municipal, 

principalmente em relação ao IDEB o município apresentou dados bem heterogêneos 

com variação de 3,0 a 5,4 e média 4,5 para os anos iniciais e de 3,2 a 5,1 com média de 

3,8 para os anos finais do ensino fundamental (IDEB/INEP – 2011), como se ver ainda 

baixo comparando com os centros desenvolvidos e médias esperadas pela avaliação do 

PISA, mas dentro da projeção do MEC para o município para o período/ano e superior 

nos dois seguimentos a media do Estado do Maranhão.  

Essa variação e falta de uniformidade dos dados por unidade escolar, são atribuídos à 

complexidade da rede de ensino, composta de 152 unidades (com estruturas físicas e 

administrativas variadas), o que dificulta uma ação/absorção eficaz de políticas no 

sentido da elevação geral dos indicadores educacionais do Município. 

Um aspecto relevante nesse sentido, é que no processo de escolhas dos Gestores das 

escolas municipais, asseguradas por Lei, para unidades a partir de 03 (três) salas, são 

excluídas do processo as chamadas “escolas conveniadas’’ (alugadas) que tem uma 

espécie de cadeira cativa e sempre asseguram essa prerrogativa junto a Câmara de 

Vereadores sempre que o assunto é colocado para alguma discussão. Ficando a escolha 

direta de gestores em menos de 50% da rede de ensino, abaixo quadro da composição da 

educação no Município: 
Quadro 1. Dados da Educação Municipal 



 

LOCALIZAÇÃO 

   PRÉDIOS        

PRÓPRIOS 

   PRÉDIOS 

ALUGADOS 

TOTAL DE 

ESCOLAS/ZONA 

ZONA URBANA         31         88         119 

ZONA RURAL         30         03          33 

TOTAL DE 

ESCOLAS/SITUAÇAO 

        61         91        152 

ALUNOS 

ATENDIDOS/ 2012 

   18.433        24.276        42.709 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação (Censo Escolar 2012). 

Diante da realidade apresentada, cabe uma reflexão sobre o papel da gestão escolar, 

levando em conta a descentralização de ações para a escola, e o conjunto de contínuas 

transformações sociais, econômicas, tecnológicas e científicas, por que passa o mundo 

atual e a educação enquanto processo ensino/aprendizagem. Apresenta novos desafios 

ao gestor, conforme Acúrcio (2004, p.11-12), passa pela mudança no próprio conceito, 

pois dirigir seria uma tarefa mais simples e rotineira e gestor representa uma mudança 

radical de postura, novo enfoque de organização, novo paradigma, ancorado nos 

princípios de participação, de autonomia, de autocontrole, e de responsabilidade, 

apontando ainda as características que favorecem a obtenção de resultados da gestão: a) 

simplicidade nos procedimentos para não confundir os integrantes; b) objetividade na 

comunicação, para evitar a perda de tempo e imprimir rumo às ações; c) transparência 

nas decisões, para favorecer a confiança de todos. 

Portanto, a gestão municipal tem o grande desafio em adequar o papel de gerenciamento 

do sistema escolar, pois como vimos este processo está diretamente relacionado à 

recepção de inovações e de políticas de melhorias, e requerem uma capacitação que 

englobe os aspectos administrativos e pedagógicos, exigências do contexto atual. 

Retomando a preocupação com a definição da escolha de gestores escolares, assunto 

que vem marcando o debate educacional contemporâneo no meio acadêmico, 

Movimento Todos pela Educação, UNDIMES, Conferências de educação, etc. O projeto 

de Lei Nº 8.035-B de 2010 (PNE 2011-2020), em discussão no Congresso Nacional, 

traz em suas metas e estratégias, uma proposta de definição desse processo, conforme 

segue. Meta 19: assegurar condições para a efetivação da gestão democrática (prazo: 2 

anos); 19.1: priorizar repasses de transferências voluntarias de recursos, para quem 

tenha legislação específica que regulamente a matéria; e 19.8: aplicar prova nacional 

específica, a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento dos 

cargos de diretores escolares. 

3 MÉTODOS  

O objetivo dessa pesquisa compreende “Analisar e compreender o desenvolvimento da 

Gestão escolar do município de Imperatriz, como fator importante para a compreensão 

dos resultados dos indicadores e metas educacionais”. 

Consiste em uma abordagem qualitativa de forma descritiva exploratória, com base 

bibliográfica e em documentos primários. A educação brasileira vem procurando se 

adequar ao conjunto de transformações: econômicas, sociais e culturais porque passa a 

complexidade humana em tempos de mundo globalizado.  



Levantar as normas, organização e forma de definição/escolha dos gestores 

educacionais do município, bem com suas formações/habilitações para o exercício da 

função.  

Para tanto, pretende-se desenvolver este trabalho em três dimensões: o primeiro que 

estará relacionada à pesquisa bibliográfica referente ao aporte teórico que irá apoiar as 

análises com estudo dos conceitos, bem como as categorias de análise educacional, 

descentralização administrativa e econômica; no segundo será empreendida uma análise 

de fontes primárias (documentos como projetos, leis, relatórios e documentários), 

caracterizando assim a pesquisa documental. A discussão e análise desses dados 

constituirão a terceira dimensão e informações auxiliarão na organização da síntese das 

ideias e redação do trabalho final. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As políticas dos anos de 1990 diferem-se das da década anterior cuja organização era 

em torno de regulação de uma “racionalidade democrática” enquanto as políticas dos 

anos 90, a direção foi pela “racionalidade financeira”. No primeiro caso, houve uma 

dispersão de recursos e no segundo caso, houve uma redução dos gastos públicos. 

(SOUZA e FARIAS 2004, p. 928-929). 

 

O contexto em que ocorre a reforma da educação a partir dos anos de 1990, com a 

implantação de diversos instrumentos legais (LDB, IDEB, PNE) e financeiros 

(FUNDEF, FUNDEB, PDDE), se ressalta que ocorreu uma descentralização das 

funções da educação, em uma relação direta com a Constituição e outra com as 

orientações dos organismos internacionais à administração do Estado brasileiro. 

 

As ações descentralizadoras e, particularmente, a municipalização da educação, 

também estão estreitamente relacionadas às mudanças vividas pelo Brasil nos seus 

aspectos políticos e econômicos ocorridos nos anos de 1980 e 1990. A partir de meados 

da década de 1990, houve uma mudança no padrão federativo, com o intuito de 

melhorar a coordenação federativa na distribuição e gastos dos recursos públicos. 

 

Assim, o município de Imperatriz enfrenta o processo de municipalização, que por um 

lado traz a descentralização de recursos, por outro impõe os desafios de pensar e 

adequar a gestão escolar e a infraestrutura da rede municipal de ensino. O sistema 

municipal de educação é composto por 152 (cento e cinquenta e duas) unidades 

escolares, com atendimento nos seguimentos Educação Infantil (creches e pré-escola), 

ensino fundamental e educação de jovens e adultos (EJA – Fundamental), com uma 

clientela de 42.709 (quarenta e dois mil, setecentos e nove) alunos (Censo MEC/INEP, 

2012).  Tendo apresentado um crescimento quantitativo bem acentuado, a partir da 

implantação do FUNDEF em 1996 e FUNDEB em 2007, que promoveram uma melhor 

distribuição de recursos para a educação brasileira, além de garantirem a vinculação dos 

recursos a matricula, para isso o município teve que recorrer a prédios terceirizados 

(alugados),  fato que compromete até hoje a qualificação do Sistema municipal de 

educação, considerando que a rede ficou extremamente pulverizada e com unidades em 

condições muito precárias, e segundo Costa, (1999, p. 95), os processos de inovações e 

mudanças são melhores absorvidos em escolas estaduais, escolas grandes e em escolas 

de municípios grandes, ou seja, explica ai parte das disparidades nos indicadores da 

educação municipal, principalmente em relação ao IDEB o município apresentou dados 

bem heterogêneos. 

Diante da realidade apresentada, cabe uma reflexão sobre o papel da gestão escolar, 

levando em conta a descentralização de ações para a escola, e o conjunto de contínuas 



transformações sociais, econômicas, tecnológicas e científicas, por que passa o mundo 

atual e a educação enquanto processo ensino/aprendizagem. Apresenta novos desafios 

ao gestor, conforme Acúrcio (2004, p.11-12), passa pela mudança no próprio conceito, 

pois dirigir seria uma tarefa mais simples e rotineira e gestor representa uma mudança 

radical de postura. Portanto, a gestão municipal tem o grande desafio em adequar o 

papel de gerenciamento do sistema escolar, pois como vimos este processo está 

diretamente relacionado à recepção de inovações e de políticas de melhorias, e 

requerem uma capacitação que englobe os aspectos administrativos e pedagógicos, 

exigências do contexto atual. 

Conforme exposto nos itens anteriores o debate sobre gestão educacional existe, porém, 

não é fácil construir um referencial e modelo de gestão ideal, mais é uma tarefa urgente 

e necessária, pois tem efeito direto na melhoria dos indicadores de avaliação do sistema 

escolar como um todo. 

Apesar das dificuldades, ao longo do trabalho, foi possível constatar números que 

podemos ressaltar em relação à evolução dos indicadores sociais, como: índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM de 0,731 em 2010 (considerado alto, 

intervalo de 0,700 a 0,799), expectativa de vida ao nascer de 73,2 (setenta e três anos e 

dois meses), melhoria na condição de renda per capita mensal R$ 613,87 (seiscentos e 

treze reais e oitenta e sete centavos), assim, como evolução nos indicadores 

educacionais: maior acesso do seguimento obrigatório (06ª 14 anos) e educação infantil 

(00 a 05 anos), além do aumento dos anos de escolaridade geral, diminuição do 

analfabetismo de maiores de 15 anos (fonte PNUD/IPEA 2013), além de um 

crescimento acima dos quatrocentos e cinquenta por cento nas matriculas do Ensino 

Superior. 

Oportuno destacar ainda, que a melhoria no processo educacional ainda é mais 

quantitativa, dado a melhoria do financiamento vinculado por matricula (FUNDEF  e 

FUNDEB), continuando os desafios do crescimento qualitativo que  inclua: capacitação 

permanente e em serviço da gestão educacional, dos profissionais da educação, e a 

aprendizagem adequada e na idade certa do conjunto dos alunos da rede municipal de 

ensino. Além de promover ações para aumentar o número de concluintes de ensino 

fundamental, diminuição permanente do analfabetismo de pessoas acima de 15 anos, 

integralização do atendimento na faixa da educação infantil e gestão junto ao Estado 

(responsável pelo ensino médio), no sentido da ampliação de vagas/anos de estudo, hoje 

inferior a 50% na faixa etária de 18 a 20 anos o número de pessoas com esse nível de 

ensino completo na cidade.   

4  CONCLUSÃO 

O objetivo desse trabalho foi analisar a organização da gestão educacional no Município 

de Imperatriz, buscando verificar sua participação na elevação dos indicadores 

educacionais e sociais local. 

Foi possível verificar que se trata de um sistema complexo, composto por uma estrutura 

física e administrativa diversificada, com número de 152 unidades escolares e 42.709 

alunos, abrigados em prédios próprios e ou terceirizados (alugados) denominados 

conveniados. Fato que apresenta uma variação muito grande nos indicadores de escolas 

que estão dentro das mesmas condições: localização, clientela, condições estruturais e 

de pessoal, reforçando o entendimento do papel do gestor(a) na construção 

administrativa e pedagógica dos resultados escolares. 

Outro ponto que se pode ressaltar, e conforme (COSTA, 1999) a recepção  adequada de 

inovações e mudanças são mais bem assimiladas em escolas grandes e com bom 

gerenciamento. O que no caso de Imperatriz, apresenta uma rede extremamente 

pulverizada com pequenas escolas sem condições pedagógicas e administrativas 



adequadas, visto que as unidades alugadas (conveniadas), com poucas exceções têm o 

proprietário ou membro da família como gestor da unidade, o que também com 

exceções, na maioria prevalece o critério mercadológico (salários e alugueis), acima dos 

princípios pedagógicos. Assim, reforça-se a necessidade da urgente 

redefinição/aplicação de critérios uniformes no processo de escolha do gestor(a), bem 

como o aperfeiçoamento permanente do quadro dirigente do sistema escolar municipal. 
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