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É no espaço de trabalho que os profissionais da educação constroem a possibilidade 
de refletir sobre a prática pedagógica. A cotidianidade que expressa a organização 
da escola revela sua forma de gestão, seu projeto pedagógico e sua filosofia de 
trabalho. A tarefa primeira da escola é viabilizar ao aluno o acesso ao conhecimento 
para superação das desigualdades e das formas de exclusão. Nesse contexto, a 
ação intencional e planejada do pedagogo gestor se faz determinante no 
impulsionar a qualidade do ensino e, consequentemente, da aprendizagem. Ao 
focar sobre uma possível contribuição para a otimização dos espaços de trabalho 
que se apresenta ao pedagogo da escola pública, pensou–se na responsabilidade 
com a sua formação continuada em serviço, revelada na relações reais que 
estabelece na escola ao concretizar sua práxis, juntamente com os demais 
trabalhadores da educação. O pedagogo, no exercício de sua profissão, encontra–se 
num “fazer–se“ constante, pois produz sua própria história profissional e, ao 
modificá–la, transforma a si próprio, criando as condições materiais e humanas 
através do processo pedagógico que viabiliza. Assim, um dos principais objetivos do 
estudo é proporcionar reflexões, análises e avaliações sobre a prática pedagógica 
no âmbito escolar, promovendo encontros de formação em serviço com pedagogos 
das escolas, tendo como “pano de fundo“ a produção do conhecimento teórico–
prático do pedagogo como gestor democrático da educação. O texto analisa as 
relações que se estabelecem entre o trabalho de pedagogos atuantes nos Núcleos 
Regionais de Educação – NRES, nas Escolas Municipais e a Gestão Educacional para 
o ensino fundamental, de acordo com as atuais políticas da SME – Secretaria 
Municipal de Curitiba. Discute também as relações entre educação e trabalho e 
analisa a gestão democrática como referência para a efetivação da educação 
universal e de qualidade. 

Resumo 

 

trabalho do pedagogo, formação continuada, gestão democrática da educação. 
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É no espaço de trabalho que os profissionais da educação constroem a possibilidade 
de refletir sobre a prática pedagógica. A cotidianidade que expressa a organização 
da escola revela sua forma de gestão, seu projeto pedagógico e sua filosofia de 
trabalho. A tarefa primeira da escola é viabilizar ao aluno o acesso ao conhecimento 
para superação das desigualdades e das formas de exclusão. Neste contexto, a 
ação intencional e planejada do pedagogo gestor se faz determinante no 
impulsionar a qualidade do ensino. Ao focar sobre uma possível contribuição para a 
otimização dos espaços de trabalho que se apresenta ao pedagogo da escola 
pública, pensou-se na responsabilidade com a sua formação continuada em serviço, 
revelada nas relações reais que estabelece na escola ao concretizar sua práxis, 
juntamente com os demais trabalhadores da educação.  

Introdução 

Ao considerar este pressuposto, o presente estudo tem por finalidade primeira 
proporcionar reflexões, análises e avaliações sobre a prática pedagógica no âmbito 
escolar, através dos encontros de formação em serviço para pedagogas das escolas 



municipais de Curitiba, tendo como "pano de fundo" a produção do conhecimento 
teórico-prático do pedagogo como gestor democrático da educação. O texto analisa 
as relações que se estabelecem entre o trabalho do pedagogo atuante nos Núcleos 
Regionais de Educação - NRES, nas Escolas e a Gestão Educacional para o ensino 
fundamental, de acordo com as atuais políticas da Secretaria Municipal da Educação 
de Curitiba, SME. Discute as relações entre educação e trabalho e a gestão 
democrática como referência para a efetivação da educação universal e de 
qualidade. 

A equipe pedagógico-administrativa do Núcleo Regional de Educação do 
Pinheirinho, composta por pedagogas, diretora de Núcleo, gerente administrativo, 
alfabetizadoras e demais funcionários, articulados em suas funções específicas, 
proporcionam e encaminham ações administrativo-pedagógicas no cotidiano 
escolar, tendo como competência principal possibilitar às pedagogas das 26 escolas 
que atendem, momentos de reflexão sobre a prática pedagógica, bem como o 
esclarecimento sobre os processos advindos da Secretaria Municipal da Educação e 
a leitura crítica das políticas educacionais vigentes no espaço escolar. 

Este trabalho apoia-se na LDB 9394/96 - Lei de Diretrizes e Base da Educação 
Nacional, e as mudanças que se colocam para o espaço da educação e formação de 
pedagogos a partir desta lei.  Neste contexto, vale salientar a importância das 
políticas de gestão da educação e o trabalho desenvolvido por pedagogos nos NRES 
- Núcleos Regionais de Educação Municipal de Curitiba.  

O interesse e a necessidade das autoras em buscar respostas às questões teórico-
práticas que se fazem presentes no cotidiano das escolas, instigaram-nas a analisar 
as relações estabelecidas entre SME - Secretaria Municipal da Educação, Núcleos 
Regionais e Escolas, com o intuito de evidenciar o pedagogo como agente 
articulador da gestão democrática da educação. 

A possibilidade de haver troca de experiências, avaliação das ações executadas e 
busca de alternativas que auxiliem o ato educativo e o processo de democratização 
das escolas, cresce na ação cotidiana do trabalho do pedagogo nos Núcleos 
Regionais de Educação.   

Em cada ação executada, o pedagogo se depara com situações-problema 
interligadas, necessitando, dessa forma, ter uma visão ampla às questões 
referentes ao campo educacional. 

A produção do conhecimento teórico-prático do pedagogo 

Apesar do debate sobre esta temática ter se intensificado nos encontros de 
educadores e pesquisadores compromissados com a educação nas instituições 
educativas, principalmente nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, 
sempre se faz necessário investigar este tema nos âmbitos escolares e 
educacionais, onde predominam condições para a transformação das circunstâncias 
do trabalho dos profissionais da educação como processo de construção do 
conhecimento e de formação humana.  

Medina (2001) acredita que o trabalho do pedagogo, refletido na gestão escolar, 
não pode ser confundido com uma consultoria ou assessoria por ser um trabalho 
que requer envolvimento e comprometimento.  Ao reforçar o entendimento sobre 
essa relevante área de atuação do pedagogo, a autora afirma que este profissional 
da educação, tomando como objeto de seu trabalho a produção do professor e da 
gestão democrática escolar, afasta-se da atuação linear, hierarquizada 



e burocrática que vem sendo questionada por educadores, passando assim a 
contribuir para um desempenho docente mais qualificado. 

O que, porém, a educação e a escola precisam buscar é o pedagogo gestor, cuja 
figura possa ser percebida pelos docentes como referência para a concretização do 
projeto educacional coletivo. Para tanto, faz-se propício afirmar que não se constrói 
um projeto educacional sem um direcionamento político. Isto significa que cada 
sistema educativo caracteriza-se pela relação existente entre finalidades e 
objetivos. 

As finalidades e objetivos que permeiam cada sistema educativo, de acordo com 
Martins (1998), são produtos do sistema de valores e normas implícitas 
correspondentes às aspirações, às estruturas e às forças determinantes das 
sociedades que lhes dão origem. Assim, atrelada a uma proposta político-
pedagógica do sistema de ensino, a escola necessita trabalhar com autonomia para 
estabelecer seu projeto de acordo com políticas educacionais que contemplem uma 
formação qualitativa dos profissionais da educação, especificamente neste estudo, 
a formação do pedagogo gestor e seu resultado para a prática educativa. 

Certamente é preciso atentar para a realidade escolar frente ao conhecimento 
científico, no sentido de que o mesmo não seja apresentado de forma "cristalizada", 
compartimentalizado, fora de toda e qualquer referência ao mundo real e 
desvinculado de modos de ação. Construir um caminho de análise e reflexão das 
referidas contradições, reforçando a função formadora da escola voltada para a 
aprendizagem escolar, concebida como um dos instrumentos de formação cultural e 
de construção do sujeito ético, político e social; é certamente um grande desafio 
para a sociedade e profissionais da educação. 

Tendo em vista a escola como participante da divisão histórico-social do trabalho e 
como responsável pela produção de um bem ou serviço que se supõe necessário, 
desejável e útil à sociedade, faz-se importante compreender, no âmbito 
educacional, como e de que forma as políticas públicas educacionais norteiam o 
trabalho do pedagogo nos NRES de Curitiba, já que este trabalho está a serviço da 
escola pública e dos profissionais que dela fazem parte. 

O interesse pela gestão no campo educacional nos últimos anos tem sido crescente, 
visto a oferta de cursos dos mais diversos, orientados para a formação dos 
profissionais da educação. Neste contexto, o pedagogo - gestor da educação - vem 
traçando uma trajetória marcada por novos desafios no campo de atuação: a 
escola.  Um dos desafios é o fato de que a escola insiste em manter como realidade 
concreta, o distanciamento dos avanços para o futuro, bem como, o discurso e a 
fala de educadores que apontam para decisões urgentes no campo da 
modernização do ensino ainda calcado na reprodução, onde as ações concretas se 
diluem num complexo ambiente escolar que "perpetua" o passado.   

A relação político-pedagógica entre trabalho e gestão da educação  

Para transpor esta visão, Vieira (2006) propõe refletir sobre as três dimensões da 
gestão - a gestão educacional, a gestão escolar e a gestão democrática. Para tanto, 
recorre a elementos extraídos da base legal, situando aspectos relativos a cada um 
desses temas.  A autora toma como referência a gestão como atividade-meio cuja 
existência articula-se a uma atividade-fim. Como exemplo, cita os sistemas 
educativos que sempre se reportam a iniciativas voltadas somente para o ensinar e 
o aprender em espaços escolares, em detrimento da compreensão das interfaces 
desse processo.  



Embora existam manifestações e práticas educativas as mais diversas no contexto 
da sociedade brasileira e no mundo inteiro, a educação escolar, tal como o 
trabalho, o lazer, a segurança, a proteção à maternidade e à infância, à saúde, 
entre outros, é um direito social assegurado a todos os brasileiros pela Constituição 
Federal, promulgada em 1988 (Art. 6o

Nesta perspectiva, pode-se afirmar que a gestão da educação nacional se expressa 
por meio da organização dos sistemas federal, estadual e municipal, como também 
a partir das incumbências da União, dos Estados e dos Municípios. As diferentes 
formas de articulação entre as instâncias normativas, deliberativas e executivas do 
setor educacional, dependem de políticas de gestão para a oferta de educação 
escolar pelo setor público e privado. 

.).  "A importância de conhecer a base legal 
decorre do fato de que esta, embora por si não altere a fisionomia do real, indica 
um caminho que a sociedade deseja para si e quer ver materializado" (VIEIRA, 
2006: 29). 

É oportuno observar que a operacionalização das políticas de gestão para a 
educação abrange um espaço de diferenças significativas entre regiões e Estados, 
as quais se caracterizam por peculiaridades que muitas vezes transcendem ao 
campo da educação. 

O processo de construção da autonomia[1] das escolas desenvolve-se num 
contexto onde as medidas de política educativa, através da organização de cada 
país, buscam resolver a crise de governabilidade do sistema de ensino.  O 
enquadramento dessa crise está direcionado naquilo que alguns autores designam 
como teoria do "governo sobrecarregado". Entre os fatores que determinam esta 
teoria cabe destacar:               

Segundo Barroso: 

O crescimento exponencial do sistema educativo; a complexidade das situações 
geradas pela heterogeneidade dos alunos (individual social e cultural); a "quebra de 
confiança" na transição entre educação e emprego; as restrições orçamentais 
decorrentes da crise econômica; os disfuncionamentos burocráticos do aparelho 
administrativo do Estado (BARROSO, 2001:210). 

As condições do exercício do trabalho do pedagogo têm sido reveladas e discutidas, 
na grande maioria das escolas públicas brasileiras, através de alguns documentos 
construídos por entidades, como a CNTE - Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação -, que expõem dados a partir do Documento Retrato 
da Escola

Nesse cenário, faz-se pertinente o reconhecimento da preocupação dos pedagogos 
com a questão da formação para o trabalho tendo como "pano de fundo" a 
formação humana. Esta última, de acordo com Santos (2002), pode ser identificada 
como a perspectiva que enfatiza a necessidade da educação brasileira colocar-se no 
campo da luta por uma sociedade mais justa, ao lado daqueles que combatem as 
desigualdades sociais e lutam por mudanças sociais capazes de reverter a situação 
de exclusão econômica e social em que vive grande parte da sociedade brasileira.  

, que explora as informações do SAEB - Sistema de Avaliação da Educação 
Básica, onde expressam as consequências de um processo de degradação da 
educação e do ensino, ao desvelar as condições de vida e produção da existência 
de muitos educadores brasileiros que trabalham na escola pública. Assim, também 
expõe as mazelas das condições materiais de infra-estrutura e funcionamento da 
instituição educativa. 



Na área educacional, a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - LDB 9.394/96 coloca-se como um momento decisivo para a efetivação 
das mudanças necessárias da educação brasileira.  

Como afirma Dourado:  

A LDB, embora pese os seus limites e condicionantes, é a expressão das lutas 
efetivas entre as diversas forças sociais e, dessa forma, apresenta-se como um 
balizador para as políticas educacionais no país e, conseqüentemente, para as 
políticas de democratização da escola e da gestão escolar (DOURADO, 2001: 78).  

Nessa ótica, a discussão sobre a democratização da gestão escolar remete à 
necessidade de se questionar o papel e a função social da educação e da 
escolarização, bem como repensar os vínculos e compromissos que norteiam a 
natureza política e social da gestão democrática no país.  É preciso, portanto, ir 
desde as posturas de participação restrita e funcional ligadas às novas formas de 
controle social, como por exemplo, "a qualidade total"

Portanto, na concepção de Dourado (2001), a gestão democrática é entendida 
como processo de aprendizado e de luta política no âmbito social e educacional, os 
quais não devem ficar somente nos limites da prática educativa, mas vislumbrar, 
nas especificidades dessa prática social, a possibilidade de criar formas de exercer a 
autonomia pedagógica para o aprendizado do "jogo" democrático, transpondo 
assim, através da prática da gestão escolar, as estruturas de poder autoritário que 
permeiam as relações sociais no seio das práticas educativas.  

 [2], até a busca pela 
participação efetivamente cidadã.  

Analisar a gestão da educação e da escola nesse processo é constatar que a 
democratização do ensino passa pela democratização do acesso, da permanência, 
num revelar significativo das políticas educacionais para o cotidiano escolar. É 
importante o contraponto à distância da negligência dessas esferas, no que diz 
respeito à articulação entre os diversos segmentos que compõem a escola ao 
considerar a necessidade da criação de espaços que possibilitem mecanismos de 
participação e exercício democrático das relações de poder. Esses pontos se 
colocam como fundamentais para problematizar a escola de hoje, sinalizando 
aquela que de fato atenda às necessidades da formação humana.  

Pode-se admitir, portanto, que em âmbito institucional, igualmente, são 
significativos os avanços como: atuação de conselhos deliberativos, eleições para 
diretores de escolas, construção coletiva de projetos político-pedagógicos, 
regimentos escolares em bases democráticas, planejamento participativo, avaliação 
institucional. Enfim, há movimentos de reconhecimento dos agentes do cenário 
educacional (pais, professores, estudantes, funcionários etc.) como cidadãos com 
poder legítimo de exercer seus direitos individuais, coletivos, sociais e políticos.  

Desse modo, pode-se afirmar que a escola está no centro da qualificação da 
educação brasileira. Isto significa compreender que os seus problemas não são 
exclusivos do sistema de ensino ou do aparelho do Estado, mas estão diretamente 
ligados com toda a comunidade escolar e com as possibilidades que se abrem para 
um novo cenário fundamentado na defesa do interesse público através do Ministério 
da Educação, das Secretarias e Departamentos de Educação. 

Os encontros de formação continuada de pedagogos: um diálogo com o 
conhecimento teórico-prático 



No decorrer do ano letivo 2008 foram realizados dez encontros de formação para 
pedagogos de 26 (vinte e seis) escolas municipais de Curitiba, sendo quatro 
encontros realizados no primeiro semestre e outros seis no segundo semestre, 
entre os turnos da manhã e da tarde, respectivamente.  

A cada encontro previamente planejado, as pedagogas das Escolas Municipais de 
Curitiba, pertencentes ao Núcleo Regional de Educação Pinheirinho, recebiam, com 
antecedência, um protocolo de trabalho, no qual havia o indicativo de uma leitura 
ou trabalho prévio. 

Os encontros seguiam sempre uma rotina de trabalho, ou seja, a pauta seguia o 
roteiro: momento cultural (onde apresentávamos algo relativo à cultura em geral), 
a eleição de um relator (o qual deveria registrar a síntese do encontro), dinâmica 
de grupo, estudo e discussão de textos relativos ao trabalho do pedagogo na 
gestão da educação. 

O primeiro e o segundo encontros, ocorridos em março de 2008, tiveram como foco 
a discussão do texto: "O trabalho dos pedagogos frente às políticas públicas e o 
cotidiano da escola: o caráter do trabalho intelectual do pedagogo escolar", de Leda 
Scheibe.  Nestes primeiros encontros, discutiu-se a importante característica 
político-pedagógica do trabalho do pedagogo no cotidiano da escola, e sua 
afirmação como "intelectual orgânico"

Nestes mesmos encontros, foi proposto trabalho em grupos, baseado nos estudos 
de Regina Scarpa sobre os princípios que compõem os processos educativos no 
interior da escola, entre eles: a valorização dos conhecimentos prévios dos 
profissionais da educação; a autonomia de trabalho; as aprendizagens significativas 
e o aprender a construir.  Após, o relator de cada grupo expôs a síntese e 
conclusão para o grande grupo. Assim, foi solicitado para o próximo encontro que 
cada pedagoga realizasse o diagnóstico das suas necessidades formativas em 
serviço, considerando, questões profissionais ligadas à satisfação no trabalho e à 
organização do trabalho pedagógico no interior da escola que atuam.  

, preocupado com o desenvolvimento das 
políticas públicas voltadas ao ensino de qualidade para todos. Reiterou-se neste 
contexto, a imprescindível ação do pedagogo como impulsionador da proposta 
pedagógica da escola, promovedor de discussões reflexivas sobre as bases teóricas 
da prática educativa, refletidas na formação do estudante dentro e fora das salas 
de aula.  

O terceiro e o quarto encontros de formação ocorreram em maio/2008. Nestes 
encontros, deu-se continuidade às discussões em torno do diagnóstico das 
necessidades formativas dos profissionais da educação no ensino fundamental, 
pautadas na relação entre teoria e prática. As pedagogas registraram as ações que 
estavam sendo desenvolvidas pela equipe pedagógico-administrativa, a qual fazem 
parte, nos seus locais de trabalho, operacionalizando-as para atingirem os objetivos 
propostos ao trabalho pedagógico sob sua responsabilidade.   

Realizou-se uma dinâmica de grupo com foco na concepção do trabalho coletivo e 
nos "papéis" que constituem um grupo, utilizando como base teórica o texto de 
Madalena Freire intitulado "O que é um grupo?"

No quinto e sexto encontros de formação, ocorridos em julho/2008, apresentou-se 
às profissionais pedagogas, palestra sobre a área do conhecimento de Educação 
Física, proferida pelo professor e mestre em educação pela Universidade Federal do 

. A dinâmica serviu como "pano de 
fundo" para o estudo do texto de José Carlos Libâneo "Os desafios contemporâneos 
da Pedagogia - inquietações e buscas". A prática reflexiva foi realizada pelos grupos 
de pedagogas através de mapas conceituais.  



Paraná, Rodrigo França. Alguns pontos significativos foram abordados como: 
histórico sobre a Educação Física no Brasil, levando os presentes a refletirem sobre 
a importância do trabalho do pedagogo na condução do planejamento do professor 
e o importante trabalho com os cinco eixos da cultura corporal: ginástica, jogo, 
esporte, luta e dança, 

Para finalizar o trabalho destes encontros, foi lançado às pedagogas o "desafio 
pedagógico de olhar e ver" a partir de imagens do livro: 

contemplados nas Diretrizes Curriculares para a Educação 
Municipal de Curitiba (SME,2006). 

"Olhar a África e ver o 
Brasil

O tema trazido para o estudo no sétimo e oitavo encontros de formação, disse 
respeito às reflexões sobre o ensino da matemática, onde a professora e mestre em 
educação matemática, Justina Macari, proferiu a palestra 

". Realizaram leitura simbólica entre a imagem, a palavra e a ação do 
pedagogo no contexto educativo. Apresentaram a síntese através de palavras-
chave, poesia, acróstico, envolvendo a área do conhecimento Educação Física.  

A importância do trabalho do pedagogo em relação aos encaminhamentos para o 
ensino focado nas áreas do conhecimento, possibilita subsidiar o trabalho do 
professor na sua atuação dentro e fora da sala de aula, ao ministrar aulas 
dinâmicas e de interesse dos estudantes. Ao longo dos encontros, priorizaram-se 
práticas reflexivas sobre fundamentais temas, entre eles: reafirmação da educação 
como formação da razão crítica, conceito de qualidade democrática na educação, 
pedagogia emancipatória, a escola como espaço de síntese e de processos ensino-
aprendizagem na sociedade do conhecimento, gestão da escola, formação e 
profissionalização dos pedagogos, relação estreita da pedagogia com a ética, 
formação teórica dos pedagogos e especificidade do campo teórico-prático da 
Pedagogia. 

"Ensino da matemática: 
formação para a exclusão ou para a cidadania?".  

Nos dois últimos encontros de formação, ocorridos em dezembro/2008, o estudo 
versou sobre a organização do planejamento na escola de ensino fundamental. 
Foram realizadas nestes encontros troca de experiências, mostra de trabalhos das 
pedagogas das escolas pertencentes ao Núcleo Regional de Educação Pinheirinho e 
a I Exposição de trabalhos sobre a Educação das Relações Étnico-Raciais

Cabe afirmar que os 

, realizados 
pelos estudantes das escolas do NRE/PN.  

Encontros de Formação de Pedagogos, planejados e 
coordenados pelas autoras deste trabalho, denotaram aspectos positivos à prática 
das pedagogas no contexto das escolas, aspectos esses registrados através da 
avaliação feita pelas próprias profissionais ao final de cada encontro.  

Entre outras considerações, os resultados obtidos através dos 

Algumas considerações finais 

Encontros de 
Formação de Pedagogos

O pedagogo, através do seu trabalho na escola, tem a capacidade de transpor o 
senso comum e traduzir para a vida cotidiana as grandes questões pedagógicas 
refletidas num ensino de qualidade.  A ação pedagógica de tornar unitária e 
coerente uma concepção de mundo desenvolvida num processo teórico-prático, 

 mostram a necessidade e a vontade desses profissionais 
da educação em compreender o sentido político da sua autonomia profissional e de 
gestão da educação nas relações de trabalho no interior das escolas que atuam. 
Com a efetivação dos objetivos da proposta de trabalho nos encontros, reforçou-se 
a importância da "formação continuada" do pedagogo no sentido de prepará-lo 
como gestor da educação na sua dimensão político-pedagógica.  



remete ao horizonte ampliado em construir uma nova sociedade. Esta é uma 
responsabilidade de todos os educadores em desenvolver plenamente as suas 
capacidades e potencialidades em compreender, intervir e transformar o cotidiano 
escolar através de uma formação contínua.  

Neste sentido, o pedagogo, pode ser considerado um legítimo gestor da educação 
democrática, capaz de atuar como "intelectual orgânico das massas", articulador da 
equipe de profissionais da escola, da gestão de qualidade que se assenta na 
construção coletiva, democrática e participativa do projeto pedagógico. Isso requer 
apoiar-se em projetos coletivos e no conjunto de profissionais com atribuições 
específicas que se caracteriza pela docência, pela administração, pela coordenação 
pedagógica e pela orientação educacional, com foco na formação humana e no 
enfrentamento à exclusão escolar sob todas as formas.  

BARROSO, J. A escola como espaço público local. In: TEODORO, A. (Org.). 
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[1]  De acordo com Martins (2002), o conceito de autonomia é construído 
historicamente pelas diferentes características culturais, econômicas e políticas que 
configuram as sociedades ao longo de sua trajetória. Autonomia vem do grego e 
significa autogoverno, governar-se a si próprio

[2] Em que pese assumir uma conotação histórica, a temática da qualidade, em 
dias atuais, vem assumindo uma característica de modismo, invadindo as várias 
esferas da atividade humana em decorrência das exigências do reordenamento 
econômico e político promovido pelo sistema capitalista de produção. E, conforme 
Costa e Silva (2006) é neste cenário configurado pela modernidade e pela nascente 
pós-modernidade que aparece a questão da qualidade, agora revestida de total em 
nome dos ditames capitalistas e que vem invadindo, sem pedir permissão, o setor 
educacional. Portanto, qualidade total no seio da educação brasileira, nada mais 
representa do que o "tecnicismo revisitado", aparentemente moderno, cujo fim 
último reside na crescente produtividade econômica, em que o homem assume 
uma forma moderna de insumo da produção. Assim, quando a qualidade na 
educação existe apenas para servir ao capital, isto implica afirmar que a prática 
educativa foi por ele subsumida. 

. Uma escola autônoma, portanto, é 
aquela que exerce, no âmbito da educação, a sua própria gestão escolar, incluindo 
nesta construção a compreensão de autoformação, autogestão e autodeterminação. 
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