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Afinal, o que muda? Quais mudanças? 

 Mudanças nos papéis funcionais (?) 

 Mudanças processuais (?) 

 Quais papéis? Envolvendo quem? 

 Quais processos?  

 Mudanças: em que direção? Com que 
objetivo?  

 



 Revendo Conceitos e concepções 

 Administração da Educação 

 Gestão da Educação 

 Democracia 

 Autonomia (?) 

 Autogestão (?) 

 Cidadania (?) 

 Finalidade da escola (?) 

 Educação de qualidade (?) 

 Escola cidadã (?) 

 

 

 

 

 

 



 

Mudança de paradigma 

 

 O que é um paradigma?  

 Como identificar uma mudança de 
paradigma? 

 Mudança de paradigma e mudança da 
realidade (?) 



Conceito de paradigma 
 

 Conjunto de idéias que permite formular 
ou aceitar determinados padrões ou 
modelos de ação social. 

 Paradigma diz respeito a idéias e valores 
assumidos coletivamente, consciente ou 
inconscientemente, e representa o cenário 
da sociedade que temos ou que 
queremos. [Bordignon e Gracindo, 2004, p.150] 



 

“Guiados por um novo paradigma, adotamos 
novos instrumentos de análise da 

realidade e orientamos nosso olhar  

em novas direções.” 

                               (Thomas Kuhn,1987) 



 

LEMBREM-SE, TODAVIA, QUE 

 

 

“... revoluções políticas visam realizar 
mudanças nas instituições políticas, 
mudanças essas proibidas por essas 

mesmas instituições que se quer mudar”. 

                         [ Thomas Kuhn,1987] 



Gestão Democrática da Educação 

Trata-se de um processo político-

administrativo contextualizado, através do 

qual, a prática social da educação é 

organizada, orientada e viabilizada (e 

avaliada, acrescentamos).                                                                                                                   
                                                                          [Bordignon e Gracindo, 2004, p.147] 

 

Recadinho: 

Cursistas,  

Busquem outros conceitos de outros estudiosos… 

Formulem seus próprios conceitos 



Mas... O que é Democracia? 

 Esta nova democracia não se limita à 
política, estendendo-se também à 
economia e à cultura; 

 Dá ênfase a descentralização, à 
participação direta e à delegação de 
poderes limitada ao objetivo de 
estabelecer um mínimo de coordenação 
necessária. 

 [Cf. TOM BOTTOMORE. Dicionário do pensamento Marxista, 1983] 

 



Gestão Democrática da Educação 

1-Questões pedagógicas: diz respeito à 
gestão: 

 do ensino e a aprendizagem 

 das relações pessoais, sociais, 
institucionais 

 das relações de poder 

 Do Planejamento, Currículo e Avaliação 

 Do Projeto Político Pedagógico 



 

2- Gestão Democrática da Educação 

Diz respeito também à… 

 Questões administrativas 

 Questões financeiras 

 Questões políticas e sociais 

 Relação Escola e Comunidade 

 Conselho de escola 

 Movimentos Sociais 



Novo papel do “diretor” na 

perspectiva da gestão democrática 

 educar, 
 promover a autogestão comprometida 

com interesses coletivos, 
 expressar interesses variados,  
 articular interesses, de modo a constituir 

vontades comuns, 
 formular Programas e Projetos de médio e 

longo alcance e buscar apoio do coletivo. 
                            

 



A emancipação humana só será completa 
quando o indivíduo (...) tiver reconhecidos 
e organizados seus próprios poderes 
como poderes sociais, de tal modo que 
não mais separe dele próprio esse poder 
social como um poder político. 
 
[Marx em A questão judaica. Cf. Dicionário do pensamento Marxista, 1983, p.24] 



Vale a pena ver !!! 
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